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Національний авіаційний університет 

 

ПРОТОКОЛ 

13 березня 2018 р. № 8 

м. Київ 

Засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

 

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

Гребенніков В.М., Гудманян А.Г., Григорак М.Ю., Дмитрашківський О.В., 

Лукашенко Т.О., Прудивус Л.І., Сопілко І.М., Чернова А.І. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про отримання списку виборців, що голосуватимуть на виборах 

ректора Національного авіаційного університету у ІІ турі 14 березня 

2018 р. 

 2. Про передачу списків виборців, що голосуватимуть на виборах 

ректора Національного авіаційного університету у ІІ турі 14 березня 

2018 р., дільничним виборчим комісіям.  

 3. Про виготовлення бюлетенів. 

4. Про визначення відповідальної особи за оперативне оприлюднення 

провідних результатів виборів. 

5. Про визначення відповідального на дільничній виборчій комісії щодо 

надання інформації про хід голосування. 

 

Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про отримання списку виборців, що голосуватимуть на виборах ректора 

Національного авіаційного університету у другому у ІІ турі 14 березня 

2018 р. 

  

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г. доповів, що відповідно до п. 27 Методичних 

рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 

керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726, Організаційний 

комітет складає та подає до Виборчої комісії загальний список осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора Університету. 

Організаційним комітетом було складено такі списки та запропоновано 

для передачі Виборчій комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти від Організаційного комітету список осіб, які мають право 

брати участь у виборах ректора Університету у ІІ турі в формі, 

запропонованій Організаційним комітетом. 

 

Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 
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«утримались»    немає 

2. СЛУХАЛИ: Про передачу списків виборців, що голосуватимуть на виборах ректора 

Національного авіаційного університету у ІІ турі 14 березня 2018 р., 

дільничним виборчим комісіям.  

  

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г. доповів, що відповідно до п. 4.2.2 Положення  про 

виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету, Виборча комісія сформувала остаточні списки 

виборців за визначеними організаційним комітетом виборчими 

дільницям. Такі списки було сформовано для передачі сімнадцяти 

дільничним виборчим комісіям. 

 

УХВАЛИЛИ: Передати остаточні списки осіб, що мають право брати участь у виборах 

ректора Університету у ІІ турі дільничним виборчим комісіям.  

 

Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

3. СЛУХАЛИ: Про виготовлення бюлетенів 

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г. доповів, що відповідно до п. 3.15 Положення про 

порядок проведення виборів ректора Національного авіаційного 

університету дільничні виборчі комісії, що знаходяться в місті Києві, 

виготовляють бюлетені для голосування на засіданні Виборчкому, не 

раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у 

кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у ІІ 

турі виборів (далі - Виборці) та включені до Списку виборців (у тому 

числі - у кількості, що відповідає кількості осіб, включених до списку 

Виборців на виборчій дільниці). Бюлетені посвідчуються на зворотному 

боці підписом голови та секретаря дільничної виборчої комісії, що 

виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою Університету. 

Бюлетень вважається виготовленим лише з моменту його посвідчення 

на зворотному боці підписом голови та секретаря дільничної виборчої 

комісії. 

Для дотримання зазначеної норми були запрошені члени дільничних 

виборчих комісій, виборчі дільниці яких знаходяться в місті Києві для 

виготовлення бюлетенів на засіданні Виборчої комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: Встановити факт виготовлення бюлетенів на засіданні Виборчої комісії 

дільничним виборчим комісіям:   

 виборчій дільниці № 1 у кількості 93 (дев’яносто три) 

примірники; 

 виборчій дільниці № 2 у кількості 497 (чотириста дев’яносто сім 

два) примірники; 

 виборчій дільниці № 3 у кількості 291 (двісті дев’яносто один) 

примірник; 

 виборчій дільниці № 4 у кількості 79 (сімдесят дев’ять) 

примірників; 

 виборчій дільниці № 5 у кількості 129 (сто двадцять дев’ять) 

примірників; 
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 виборчій дільниці № 6 у кількості 267 (двісті шістдесят сім) 

примірників; 

 виборчій дільниці № 7 у кількості 253 (двісті п’ятдесят три) 

примірники; 

 виборчій дільниці № 8 у кількості 302 (триста два) примірники; 

 виборчій дільниці № 9 у кількості 128 (сто двадцять вісім) 

примірників; 

 виборчій дільниці № 10 у кількості 151 (сто п’ятдесят один) 

примірник; 

 виборчій дільниці № 11 у кількості 100 (сто) примірників, що 

відповідає кількості виборців, які голосуватимуть на цих виборчих 

дільницях. Бюлетені підписані головою та секретарем дільничної 

виборчої комісії та скріплені печаткою Національного авіаційного 

університету. 

 

Результати голосування: «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

4. СЛУХАЛИ: Про визначення відповідальної особи за оперативне оприлюднення 

провідних результатів виборів.  

 

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г. зазначив, що відповідно до Статті 30 «Прозорість та 

інформаційна відкритість закладу освіти» (Закону України «Про 

освіту») та з метою запобігання поширенню недостовірної інформації 

(Цивільний кодекс України ст. 277 частина 3), виникає необхідність 

висвітлювати проміжні результати моніторингу активності виборців 

Університету на офіційному сайті Університету.  

Гудманян А.Г. запропонував доручити Дмитрашківському О.В. та 

Білоус О.І. організувати запис відеозвернення до співробітників 

Університету та розміщення його на офіційному сайті Університету.  

 

УХВАЛИЛИ: Доручити Дмитрашківському О.В. та Білоус О.І. організувати записи 

відеозвернень до співробітників Університету та розмістити їх на 

офіційному сайті Університету щодо роботи Виборчої комісії з виборів 

ректора Національного авіаційного університету у ІІ турі 14 березня 

2018 р. та оприлюднювати проміжні результати підрахунку голосів 

виборців на різних етапах.  

 

Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про визначення відповідального на дільничній виборчій комісії щодо 

надання інформації про хід голосування. 

 

ВИСТУПИЛИ: Сопілко І.М. доповіла, що для відслідковування того факту, що вибори 

ректора Національного авіаційного університету відбулися (відповідно 

до п. 51 Методичних рекомендацій вибори вважаються такими, що не 

відбулися, якщо участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців) 
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існує потреба у сповіщенні членами дільничних виборчих комісій 

Виборчої комісії щодо кількості виборців, які проголосували на виборах 

ректора Національного авіаційного університету 14 березня 2018 року 

на 11.00 та 13.00 14 березня 2018 року. 

 

УХВАЛИЛИ: Доручити дільничним виборчим комісіям на підготовчому засіданні 14 

березня 2018 року визначити відповідального члена комісії, який 

надаватиме телефоном інформацію секретарю Виборчої комісії щодо 

кількості осіб, які проголосували на виборчій дільниці на 11.00 та 13.00 

14 березня 2018 року. 

 

Результати голосування:  «за»    12  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

 

 

 

Голова        А. Гудманян 

 

 

Секретар     О.Білоус 

 


