
Національний авіаційний університет 

ПРОТОКОЛ 

26 лютого 2018 р. № 8 

м. Київ 

Засідання Організаційного комітету 

з проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету 

 

ПРИСУТНІ: Бабікова К. О., Вовк О. О., Гаєв Є. О., Єнчева Г. Г. , Замула А. Ю., 

Запорожець О. І., Іщенко С. А., Матвієнко Р. О., Михненко А. М., 

Москаленко Л. Г., Олійник О. П., Рощук М. В., Скуратівська Л. Г., 

Шишов М. Ю., Юн Г. М., Ягодзінський С. М. 

Присутні: 16 із 17 членів Організаційного комітету 

(згідно з реєстраційним листом, який додається).  

Кворум для ухвалення рішень є. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про формування загального списку представників з числа працівників, 

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

Національного авіаційного університету та його територіально відокремлених 

структурних підрозділів, для участі у виборах ректора Національного авіаційного 

університету (надалі – Університет).  

2. Про формування загального списку представників з числа студентів 

Національного авіаційного університету та його територіально відокремлених 

структурних підрозділів, для участі у виборах ректора Національного авіаційного 

університету. 

3. Про складання та передачу списку виборців Виборчій комісії з 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету. 

4. Про розгляд заяв щодо реєстрації громадських спостерігачів. 

5. Про розгляд заяв щодо акредитації представників ЗМІ на виборах ректора 

Університету. 

6. Про погодження графіку зустрічей/дебатів кандидатів на посаду ректора 

із працівниками Національного авіаційного університету. 

(Доп.: ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І.) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний поточного засідання Організаційного комітету 

відповідно до змісту висловленої пропозиції О. І. Запорожця. 

Голосували: 

«за» – 16,  «проти» – немає,  утримались – немає. 



1. СЛУХАЛИ:  

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував 

членів Організаційного комітету, що Оргкомітет, в межах своїх повноважень, та 

керуючись пп. 3.1 та 3.9. Положення про порядок обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у голосуванні під час проведення виборів 

ректора, забезпечив проведення голосування та вибори представників з числа 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками Національного авіаційного університету та його територіально 

відокремлених структурних підрозділів, для участі у виборах ректора 

Національного авіаційного університету. В свою чергу, лічильні комісії створені 

на зборах штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками структурних підрозділів та груп структурних 

підрозділів Університету, склали та передали до Організаційного комітету 

належним чином оформлені протоколи щодо результатів таємного голосування за 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у голосуванні під час 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету. 

Згідно із цими протоколами сформовано список обраних на прямих таємних 

виборах представників штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, Національного авіаційного 

університету та його територіально відокремлених структурних підрозділів. 

Запропонував: Сформувати список обраних на прямих таємних виборах 

представників штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками, Національного авіаційного університету та його 

територіально відокремлених структурних підрозділів для участі у виборах 

ректора Університету.  

УХВАЛИЛИ: 

Сформувати список обраних на прямих таємних виборах представників 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, Національного авіаційного університету та його 

територіально відокремлених структурних підрозділів. 

Голосували: 

«за» – 16,  «проти» – немає, утримались – немає. 

2. СЛУХАЛИ: 

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – проінформував 

членів Організаційного комітету про одержання від органів студентського 

самоврядування Національного авіаційного університету та його територіально 

відокремлених структурних підрозділів протоколів про обрання на прямих 

таємних виборах представників з числа студентів (курсантів) для формування 

списку виборців для участі у виборах ректора Університету. 

 

 



Запропонував: На підставі наданих протоколів, сформувати список обраних 

на прямих таємних виборах представників з числа студентів (курсантів) 

Національного авіаційного університету та його територіально відокремлених 

структурних підрозділів для участі у виборах ректора Університету.  

УХВАЛИЛИ: 

Сформувати список обраних на прямих таємних виборах представників з 

числа студентів (курсантів) Національного авіаційного університету та його 

територіальних відокремлених структурних підрозділів для участі у виборах 

ректора Університету. 

Голосували: 

«за» – 16,  «проти» – немає, утримались – немає. 

3. СЛУХАЛИ: 

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував, що 

Організаційним комітетом було затверджено (Протокол №2 Організаційного 

комітету від 02 лютого 2018 р.) список штатних наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Національного авіаційного університету та його 

територіально відокремлених структурних підрозділів; сформовано список 

обраних на прямих таємних виборах представників штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 

Національного авіаційного університету та його територіально відокремлених 

структурних підрозділів; сформовано список обраних на прямих таємних виборах 

представників з числа студентів (курсантів) Національного авіаційного 

університету та його територіальних відокремлених структурних підрозділів для 

участі у виборах ректора Університету. 

Запропонував: керуючись п. 27 Методичних рекомендації щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 

навчального закладу затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

05 грудня 2014 р. № 726 скласти та подати Виборчій комісії з проведення виборів 

ректора Національного авіаційного університету загальний список осіб, які мають 

право брати участь у виборах ректора Університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Скласти зі списку штатних наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Національного авіаційного університету та його територіально 

відокремлених структурних підрозділів; списку обраних на прямих таємних 

виборах представників штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, Національного авіаційного 

університету та його територіально відокремлених структурних підрозділів; 

списку обраних на прямих таємних виборах представників з числа студентів 

(курсантів) Національного авіаційного університету та його територіальних 

відокремлених структурних підрозділів для участі у виборах ректора 

Університету список осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 

Університету (Список виборців) та передати його Виборчій комісії з проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету.  



Уповноважити голову Організаційного комітету підписати акт 

приймання-передачі списків виборців, які голосуватимуть на виборах 

ректора Національного авіаційного університету 06 березня 2018 року. 

Голосували: 

«за» – 16,  «проти» – немає, утримались – немає. 

4. СЛУХАЛИ: 

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував, що 

до Організаційного комітету, надійшли чотири заяви щодо реєстрації громадських 

спостерігачів, вони були перевірені на відповідність вимогам, які ставляться до 

таких заяв локальними та загальнодержавними нормативними актами. 

Запропонував: керуючись Положенням про порядок реєстрації спостерігачів 

під час проведення виборів ректора Національного авіаційного університету, 

4.1. Задовольнити заяву та зареєструвати громадських спостерігачів від 

громадської організації «ФОНД» ДЕМОКРАТИЧНА ХВИЛЯ». 

4.2. Задовольнити заяву та зареєструвати громадських спостерігачів від 

громадської організації «АВІАЦІЙНЕ СТУДЕНСТВО». 

4.3. Задовольнити заяву та зареєструвати громадських спостерігачів від 

громадської організації «ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА НАУ». 

4.4. Надати громадській організації «АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ» час (п’ять календарних днів) для приведення заяви про реєстрацію 

громадських спостерігачів у відповідність до вимог нормативних актів. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Зареєструвати громадських спостерігачів зазначених у відповідній заяві 

від громадської організації «ФОНД» ДЕМОКРАТИЧНА ХВИЛЯ» та видати 

відповідні посвідчення. 

4.2. Зареєструвати громадських спостерігачів зазначених у відповідній заяві 

від громадської організації «АВІАЦІЙНЕ СТУДЕНСТВО» та видати відповідні 

посвідчення. 

4.3. Зареєструвати громадських спостерігачів зазначених у відповідній заяві 

від громадської організації «ЕКОЛОГІЧНА ВАРТА НАУ» та видати відповідні 

посвідчення. 

4.4. Надати громадській організації «АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ» п’ять календарних днів (до 02 березня 2018 року включно) для 

приведення заяви про реєстрацію громадських спостерігачів у відповідність до 

вимог нормативних актів. 

Голосували: 

«за» – 16,  «проти» – немає, утримались – немає. 

 

 

 



5. СЛУХАЛИ: 

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував, що до 

Організаційного комітету, надійшла заява щодо акредитації представників ЗМІ на 

виборах ректора Університету, вона була перевірена на відповідність вимогам, які 

ставляться до таких заяв локальними та загальнодержавними нормативними актами. 

Запропонував: керуючись п. 1.4. Положення про порядок роботи 

представників засобів масової інформації під час проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету, задовольнити заяву про акредитацію 

представників газети Національного авіаційного університету «Авіатор». 

УХВАЛИЛИ: 

Акредитувати представників газети Національного авіаційного університету 

«Авіатор» зазначених у відповідній заяві та видати відповідні посвідчення. 

Голосували: 

«за» – 16,  «проти» – немає, утримались – немає. 

6. СЛУХАЛИ: 

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – інформував про 

звернення до Оргкомітету кандидатів на посаду ректора університету щодо 

погодження графіку проведення зустрічей/дебатів із працівниками та студентами 

(курсантами) Національного авіаційного університету. 

Запропонував: на підставі звернення кандидатів на посаду ректора 

університету вважати графік проведення зустрічей/дебатів із працівниками та 

студентами (курсантами) Національного авіаційного університету погодженим. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Вважати графік проведення зустрічей/дебатів кандидатів на посаду 

ректора університету із працівниками та студентами (курсантами) Національного 

авіаційного університету погодженим. Опублікувати його на веб-сайті Університету 

у розділі вибори ректора Національного авіаційного університету. 

Кандидат Дата Час Місце 

проведення 

ДАВИДЕНКО Віталій Володимирович 

28  Лютого 

2018 року 
15:00 

Актовий зал 

першого 

корпусу 

ДУДНИК Іван Миколайович 

КОЗАЧОК Ярослав Вікторович 

КОРЧЕНКО Олександр Григорович 

КУЛИК Микола Сергійович 

ЧЕПІЖЕНКО Валерій Іванович 

ІСАЄНКО Володимир Миколайович 
01 Березня 

2018 року 
14:30 – 15:50 

ЮДІН Олександр Костянтинович 
01 Березня 

2018 року 
16:20 – 17:40 

ЧЕПІЖЕНКО Валерій Іванович 
02 Березня 

2018 року 
15:00 – 16:20 

Голосували: 

«за» – 16,  «проти» – немає, утримались – немає. 



ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – оголосив засідання 

Організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету закритим. 

 

 

Голова Організаційного комітету     О. І. Запорожець 

 

 

Секретар Організаційного комітету     Г. Г. Єнчева 
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