ПРОТОКОЛ №1
установчого засідання Організаційного комітету з проведення виборів президента
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
м. Київ

02 вересня 2020 року

Присутні
члени Організаційного комітету (10 осіб): Азаров Д. С., Дяченко Л. І., Голуб О. А.,
Гуменна О. В., Косенко Л. В., Кострова Л. І., Лук’яненко І. Г., Подденежний О. Г.,
Полторак Т. С., Сироткіна С. О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.
3.
4.
5.

Про обрання голови Організаційного комітету.
Про обрання заступника голови Організаційного комітету.
Про обрання секретаря Організаційного комітету.
Про документи, що визначають порядок проведення виборів президента НаУКМА.
Про особливості проведення виборів за умов карантину.

1. Про обрання голови Організаційного комітету.
СЛУХАЛИ:
Дяченко Л. І., яка запропонувала на посаду голови Організаційного комітету обрати
Кострову Л. І.
ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):
«За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 2.
УХВАЛИЛИ:
Обрати головою Організаційного комітету Кострову Л. І.
2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету.
3.
СЛУХАЛИ:
Сироткіна С.О. запропонувала обрати заступником голови Організаційного комітету
Дяченко Л. І.
ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):
«За» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0.
УХВАЛИЛИ:
Обрати заступником голови Організаційного комітету Дяченко Л. І.
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3. Про обрання секретаря Організаційного комітету.
СЛУХАЛИ:
Дяченко Л. І. запропонувала кандидатуру Косенко Л. В.
ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):
«За» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0.
УХВАЛИЛИ:
Обрати секретарем Організаційного комітету Косенко Л. В.

4. Про документи, що визначають порядок проведення виборів президента
НаУКМА.
СЛУХАЛИ:
Сироткіна С. О. поінформувала, що вибори президента проводятьсявідповідно до вимог
Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №
726 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та
порядку обрання керівника закладу вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки
України від 14.01.2019 № 32 «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу
виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти», Статуту НаУКМА тощо, а також
поінформувала про документи, які розроблено для визначення та дотримання процедур
підготовки та проведення виборів президента НаУКМА: Положення про вибори президента
НаУКМА; Положення про порядок обрання виборних представників з числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що
мають право брати участь у виборах президента НаУКМА; Положення про Організаційний
комітет НаУКМА; Положення про Виборчу комісію НаУКМА; Порядок акредитації та
організації роботи спостерігачів, громадських спостерігачів, представників засобів масової
інформації на виборах президента НаУКМА; Перелік документів, що посвідчує особу для
отримання бюлетеня для голосування під час виборів президента НаУКМА.
Кострова Л. І. запропонувала розглянути на засіданні Вченої ради існуючі у НаУКМА
Положення, що стосуються порядку та процедур проведення виборів президента НаУКМА,
та внести до цих документів зміни та доповнення з урахуванням попереднього досвіду
виборів для усунення певних прогалин, а саме:
- дотримання всіх процедур виборів виборців з числа студентів та необхідності
підготовки студентським самоврядуванням спеціального Положення, яке
визначатиме процедуру виборів кандидатів для голосування на виборах президента;
- розглянути можливий механізм включення аспірантів до числа виборців;
- передбачити етичні норми поведінки могилянців в соціальних мережах, тощо.
УХВАЛИЛИ:
Визнати за доцільне розгляд на Вченій раді НаУКМА питання про зміни і доповнення
до Положення про вибори президента НаУКМА, Положення про Організаційний комітет
НаУКМА та Положення про Виборчу комісію НаУКМА.
Результати голосування: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0.
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5. Про особливості проведення виборів за умов карантину.
СЛУХАЛИ:
Кострова Л.І. запропонувала, беручи до уваги можливість оголошення жорсткого
карантину в м. Києві на призначену наказом МОН дату виборів президента НаУКМА (11
листопада 2020 р), ініціювати створення робочої групи у складі представників факультету
інформатики та інформаційно-комп’ютерного центру НаУКМА для аналізу можливості
проведення таємного голосування при виборах президента он-лайн з використанням
інформаційних технологій.
Склад робочої групи та результати її роботи розглянути і затвердити на засіданні
Вченої ради НаУКМА.
УХВАЛИЛИ:
Визнати за доцільне ініціювати перед Вченою радою НаУКМА створення робочої
групи для аналізу можливості проведення таємного голосування при виборах президента он лайн з використанням інформаційних технологій за умови можливого оголошення на
призначену дату виборів жорсткого карантину в м.Києві.
Результати голосування: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Голова засідання

Л. І. Дяченко

Секретар засідання

Т. С. Полторак
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