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Протокол № 7
засідання організаціііиого комітету з виборі]? ректора Иаціональиого
а віац ійно го у н ів е рс итету
і'іа засіданні орі'аііізаційиого комітс'гу з ізиборів рекгора. іїа.діоиалвиоі'о
авіаційного уніїзерсиз'ету були присутні;

Зарубінська Ірина Борисівна
проректор з міжнародиоїт)
сиівробіт]іиіП'ва і освіти;
ІОлдашев Сергій Олексійович - проректор з іпиоваційного навнаїЧ!;]
і'а інформатизації;
Яроцький С'і’аніслав Володимиршзич - зз.о. начальника відділу
управління та адліззініструвашія;
Легенький Миісола Іванович - Вчеіп-ій секрс'і'ар ! іаціоиальноі'о
а1?іад ійн о го у п і ве [зс ггтету;
Зймкіна Сві'пшіїа Ю ріївиа-т. із, о. проректора з гугяаііітарної поуіігоз.л
та інновацій;
Завгородия Людмила Олександрівна - провідний фахівеці. відділу
управління та адміністрування;
Слободяї] Наї'алія Іванівна - начальїпік плапово-сфпапсоїзого відділ)';
Бєлов Олександр КІиколайович ■- фахівець пертої категорії іЗІдділу
маркетингу 'га ін([)ормаційішх техполоілй.
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Порядок дешшії
Про перепесезіпя зустрічі кандидаті]? па посаду ректора
Па]йо]]а]]Ь]іого аізіаційного узііверспл ету.
Про уточненііл квот по окремим категоріям осіб, які маюі'ь Л[діі}0
прийізяти участь в виборах ремгора Паціональиого іизіаційпого
університету.
Про підготовісу списків голосуючих на виборчі ділілпіці.
Про технічне забезпечеїзня виборчих ділі,]]иць.

.1. Про перенесення зустрічі кандидатів на посаду ректора
Національного авіаційного університету.
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету з виборів ректора Національног'о
авіаційного університету Легенького М.І., який ознайомив з поданими заявами
про перенесення зустрічей з виборцями на 22.01.2021 р. від кандидатів на
посаду ректора Національного авіаційного університету, у зв’язку з тим, що
21.01.2021 р. відбудеться поховання ректора Державного універси'гету
інфраструктури та технологій, колишнього декана Національного авіаційного
університету Паніна Владислава Вадимовича.
УХВАЛИЛИ:
1. Внести зміни до графіку зустрічей визначивши даі'ою їх проведення
22.01.2021 р. Час проведення та регламент залишити без змін.
2.
Терміново забезпечити доведення працівникам та студентам
інформації про прийняті зміни, в т.ч. шляхом публікації оголошення на
офіційному веб-сайті університету.
2. Про уточггення квот по окремим категоріям осіб, які мають право
прийняти участь у виборах ректора Національного авіаційного університету.
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету з виборів ректора Національног'о
авіаційного університеї'у Легенького М.І., який проін([)орм.ував, идо в період
з 0.5 г'рудня 2020 р. по 20 січня 2021 р. відбулися незначгн зміни в списках
працівників у зв’язку з рухом кадрів. Список студентів, які мають право на
голосування, залишає'і'ься без змін.
1.Д зміни є незначними і залишаються в межах співвідігошень,
визначених ст. 42 закону України « Про вищу освіту». В той же ‘іас з мет'ою
забезпечення права новонризначених працівників брати учасі'ь у виборах
ректора є необхідність у затвердженні уточнених квот.
ВИРІШИЛИ: Затвердити уточнені квоти.
3. Про підготовку списків голосуючих на виборчі /цльниці.
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету з виборів ректора Ііаціонального авіаційного
університету Легенького М.І., про вирішення організаційних питань що до
списків виборців.
УХВАЛИЛИ:
1. Скласти списки у алфавітному поря/гку.
2. Списки виборців передати до диіьпичних виборчих комісій 21 січня
2021 р.
4.
Про технічне забезпечення виборчих дільнигдь.
СЛУХАЛИ: секретаря організаційного комі'гету Завгородшо Л.О.,

яка доповіла про вирішення технічних питань щодо укомплектування
виборчих дільниць прозорими скриньками, сейфами та кабінок для
голосування.
Інформацію взяти до відома.

Секретар оргкомітету

Л.Зав городня

