
Національний авіаційний університет 

 

ПРОТОКОЛ №12 

05 березня 2018 р. 

м. Київ 

Засідання Організаційного комітету 

з проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету 

 

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

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

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

Шишов М. Ю., Ягодзінський С. М. 

Присутні: 15 із 17 членів Організаційного комітету 

(згідно з реєстраційним листом, який додається).  

Кворум для ухвалення рішень є. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд скарги кандидата на посаду ректора Чепіженка В. І. 

2. Про розгляд скарг на дії кандидатів та членів дільничних виборчих 

комісій від громадських організацій. 

3. Про повідомлення (запит на інформацію) від журналіста В. Сапсая 

(Доп.: ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І.) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний поточного засідання Організаційного комітету 

відповідно до змісту висловленої пропозиції О. І. Запорожця. 

Голосували: 

«за» – 15,  «проти» – немає,  утримались – немає. 

1. СЛУХАЛИ:  

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

Організаційного комітету, що до Організаційного комітету 05 березня 2018 року 

надійшло звернення від кандидата на посаду ректора університету ЧЕПІЖЕНКА 

Валерія Івановича. Звернення вказує на порушення кандидатом на посаду ректора 

Ісаєнком В. М. вимог пункту 2.14 Положення про порядок проведення виборів 

ректора НАУ (далі – Положення), а саме: Ісаєнко В. М. станом на 09:39 05.03.2018 

року на офіційному сайті університету продовжив агітаційні заходи шляхом 

розміщення інформації щодо своєї передвиборчої програми. У таких діях 

Ісаєнка В. М. заявник вбачає порушення виборчого процесу та наполягаєте на знятті 

його кандидатури з виборів ректора університету.  

За результатом розгляду заяви Чепіженка В. І. від 05 березня 2018 року: 

По-перше: Відповідно до пунктів 15, 16 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 

навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

05.12.2014 р. №726 визначено, що оприлюднення кандидатами виборчих програм 

та їх обговорення здійснюється на зустрічах та зборах трудового колективу 

вищого навчального закладу без будь-яких обмежень.  



Виборчі програми кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті 

вищого навчального закладу не пізніше ніж за десять календарних днів до дати 

проведення виборів. 

У Законах України «Про вибори Президента України», «Про місцеві 

вибори», «Про вибори народних депутатів України» міститься визначення 

передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання 

виборців голосувати «за» або не голосувати за певного кандидата (в даному 

випадку на посаду ректора Університету). Передвиборна агітація може 

здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не 

суперечать Конституції України та законам України, як то проводити зустрічі з 

працівниками та студентами Університету, розповсюджувати друковані або 

електронні агітаційні матеріали. Відповідно до пункту 2.14 Положення зазначено, 

що проведення агітаційних заходів кандидатами на посаду ректора 

Університету припиняється за добу до дня виборів ректора Університету. 

З доданого скріншоту сторінки новин сайту університету від 05.03.2018 р. 

та тексту інформаційного повідомлення, яке містить вказана стаття новин 

вбачається, що відповідна інформація була розміщена 01.03.2018 р., а перший 

абзац тексту містить фразу «01 березня в актовій залі НАУ відбувся черговий 

раунд дебатів...». Отже, встановлено, що проведення заходу відбулось 01 березня 

2018 року, на якому кандидат презентував свою передвиборчу програму, про що і 

була розміщена відповідна публікація. 

Запропонував: Враховуючи зазначене вище, вважати звернення 

Чепіженка В. І. таким, що не підлягає задоволенню, оскільки в діях кандидата на 

посаду ректора Ісаєнка В. М. не вбачається порушення встановленої процедури 

виборів ректора Національного авіаційного університету.  

УХВАЛИЛИ: 

Вважати звернення Чепіженка В. І. таким, що не підлягає задоволенню, 

оскільки в діях кандидата на посаду ректора Ісаєнка В. М. не вбачається 

порушення встановленої процедури виборів ректора Національного авіаційного 

університету. 

Голосували: 

«за» – 15, «проти» – немає, утримались – немає. 

2. СЛУХАЛИ:  

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував 

членів Організаційного комітету, що до Організаційного комітету надійшли 

скарги від Громадської організації «Фонд демократична хвиля» № 03/03/2018-1 

від 03.03.2018 та скарга Громадської організації «Екологічна варта НАУ» № 4 від 

03.03.2018 на дії кандидатів та членів дільничних виборчих комісій. 

В обох скаргах йдеться про надходження до організацій інформації щодо 

наявності підкупу виборців на користь інших кандидатів. Одночасно, не надано 

жодного документального підтвердженого означеного факту, який кандидат або від 

імені якого кандидата здійснюються порушення, у яких відокремлених 

структурних підрозділах, коли, в який час і за яких обставин відбувалися такі події. 

Вимога скарги ГО «Екологічна варта НАУ» щодо звернення до 

правоохоронних органів також не ґрунтується на конкретному випадку/випадках. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Оскільки, вимоги обох скарг не ґрунтуються на жодному конкретному факті 

та не є обґрунтованими в частині відповідності запропонованих заходів 

реагування обставинам, викладеними у скаргах, не містять найменування суб’єкта 

оскарження, як того вимагає Положення про порядок подання та розгляду скарг 

під час проведення виборів ректора НАУ. 

Запропонував: вимоги, викладені у скаргах Громадської організації «Фонд 

демократична хвиля» № 03/03/2018-1 від 03.03.2018 та Громадської організації 

«Екологічна варта НАУ» № 4 від 03.03.2018 залишити без задоволення. 

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити у задоволенні скарги від Громадської організації «Фонд 

демократична хвиля» та скарги від Громадської організації «Екологічна варта. 

Голосували: 

«за» – 15, «проти» – немає, утримались – немає. 

3. СЛУХАЛИ:  

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував 

членів Організаційного комітету, що надійшло повідомлення (запит на 

інформацію) від 02.03.2018 року №02-С від журналіста В. Сапсая з клопотанням 

сприяти в отриманні інформації з метою об’єктивного висвітлення прозорості та 

відкритості підготовки та проведення виборів ректора НАУ.  

За результатами розгляду повідомлення (запиту на інформацію), зазначив, що 

жодне з тверджень про порушення виборчого процесу, прав учасників виборчого 

процесу не підтверджено будь-якими фактами, які б свідчили про такі порушення. 

Запропонував: сприяти в отриманні журналістом В. Сапсаєм інформації, що 

стосується діяльності Університету або учасників виборчого процесу виключно у 

встановлений законодавством спосіб. Поінформувати, що інтерв’ю з посадовими 

особами Національного авіаційного університету можуть бути організовані лише 

з відома та згоди самих учасників інтерв’ю.  

УХВАЛИЛИ: 

Сприяти в отриманні журналістом В. Сапсаєм інформації, що стосується 

діяльності Університету або учасників виборчого процесу виключно у 

встановлений законодавством спосіб. Поінформувати, що інтерв’ю з посадовими 

особами Національного авіаційного університету можуть бути організовані лише 

з відома та погодження самих учасників інтерв’ю. 

Голосували: 

«за» – 15, «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 


