
Національний авіаційний університет 

 

ПРОТОКОЛ 

07 березня 2018 р. № 7 

м. Київ 

Засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

 

ПРИСУТНІ: Астанін В.В., Білоус О.І., Бойченко С.В., Бугайко Д.О., Вахнован В.Ю., 

Гребенніков В.М., Гудманян А.Г., Григорок М.Ю., Лукашенко Т.О., 

Прудивус Л.І., Сопілко І.М., Чернова А.І. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про отримання оригіналів протоколів підрахунку голосів від 

територіальних відокремлених структурних підрозділів. 

2. Про розгляд скарг, що надійшли до Виборчої комісії. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про отримання оригіналів протоколів дільничних виборчих комісій про 

підрахунок голосів з виборів керівника вищого навчального закладу 

Національного авіаційного університету 

ВИСТУПИЛИ: голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. повідомив, що в залі Вченої ради 

знаходяться представники дільничних виборчих комісій, що розташовані 

м.Кривий ріг дільничних виборчих комісій (далі – ДВК) №16 

Криворізький коледж, м.Кропивницький ДВК №15 Льотна академія, м. 

Слов’янськ ДВК №14 Слов’янський коледж, м. Кременчук ДВК №12 

Кременчуцький льотний коледж і запропонував розпочати процедуру 

прийняття документів дільничних виборчих комісій (далі – ДВК). 

Дільничні виборчі комісії надають такі документи: 

─ Списки виборців; 

─ Акт передачі списку виборців на ДВК; 

─ Протокол про обрання голови, заступника голови та секретаря 

ДВК (якщо відбулися зміни у складі ДВК відповідно до наказу 

від 12.03.2018 №122/од «Про внесення змін до наказу від 

12.03.2018 №122/од»);  

─ Протокол про виготовлення бюлетенів для голосування на 

виборчій дільниці. 

─ Протокол про поміщення бюлетенів для голосування у сейф, що 

знаходиться та дільниці, та опечатування сейфу. 

─ Протокол підготовчого засідання ДВК у день голосування; 

─ Протокол підрахунку голосів на виборчій дільниці; 

─ Опечатаний конверт, що містить: 

- невикористані виборчі бюлетені; 

- недійсні виборчі бюлетені; 

- виборчі бюлетені з голосами виборців за кандидатів на посаду 

ректора НАУ;  

- виборчі бюлетені з позначкою «Не підтримаю жодного»; 

─ Журнал скарг та оригінали скарг; 

─ Реєстр присутніх на ДВК у день голосування; 

─ інші документи ДВК. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 



та наявність підписів членів ДВК №16 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №16. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №16. 

 

УХВАЛИЛИ:   Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №16. 

 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №16. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №15 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №15. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №15. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №15. 

 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №15. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №14 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №14. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №14. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №12. 

 

 Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г.  запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №14. 

 

Виборча комісія перевірила цілісність пакування виборчих документів 

та наявність підписів членів ДВК №12 на упаковці. Виборча комісія 

перевірила документи ДВК №12. Голова Виборчої комісії Гудманян А.Г. 

запропонував оголосити результати виборів на дільниці відповідно до 

протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №12. 



 

УХВАЛИЛИ: Прийняти результати голосування на виборчій дільниці №12. 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

Гудманян А.Г. запропонував члену Виборчої комісії Григорак М.Ю. 

занести до документації Виборчої комісії результати голосування по 

ДВК №12. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд скарги Чепіженка Валерія Івановича, що надійшли до 

Виборчої комісії 07.03.2018 о 16.00. 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г. доповів, що до Виборчої комісії з проведення виборів 

ректора НАУ надійшла скарга Чепіженка В.І. про порушення порядку 

підготовки та проведення виборів ректора НАУ. Відповідно до п. 5.2, 5.3 

вимог положення про порядок подання та розгляду скарг під час 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету 

скарга повинна містити найменування суб’єкта розгляду скарги та 

суб’єкта оскарження, виклад обставин із зазначенням доказів, якими 

суб’єкт звернення обґрунтовує свої вимоги. Вимоги мають бути чітко 

сформульовані для прийняття суб’єктами розгляду скарги. До скарги 

мають додаватися копії усіх документів, які дорівнюють кількості 

суб’єктів оскарження та які підтверджують правомірність наведених у 

скарзі тверджень. Скарга Чепіженка В.І. та документи, що додавалися до 

неї були вивчені на предмет відповідності вимогам п. 5.2, п. 5.3 

Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету.   

 

2. УХВАЛИЛИ: Повернути скаргу суб’єкту звернення без розгляду, оскільки вона 

адресована одночасно декільком суб’єктам розгляду, не містить вимог, 

ухвалення яких вимагає від суб’єкта розгляду скарги, а також не 

дозволяє встановити суб’єкта оскарження.   

 

 

 

Голова    А. Гудманян 

 

 

Секретар        О.Білоус 

 

 


