ПРОТОКОЛ № 2
засідання Організаційного комітету з проведення виборів президента
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

м. Київ

15 вересня 2020 р.

Присутні: члени Організаційного комітету 9 осіб: Азаров Д.С., Дяченко Л.І., Косенко Л.В.,
Кострова Л.І., Лук’яненко І.Г., Подденежний О., Полторак Т.С., Соболь Д.-М. П.,
Сироткіна С. О.,
член робочої групи Вченої ради: Ткачук М.Л.,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про зміни і доповнення до положення про вибори президента НаУКМА.

СЛУХАЛИ:
Кострову Л. І., яка поінформувала присутніх про те, що відповідно до ухвали
Організаційного комітету від 2 вересня 2020 р. на засіданні Вченої ради 3 вересня 2020 р.
ініційовано створення трьох робочих груп:
− для аналізу можливості використання електронного голосування при організації та
проведенні виборів президента НаУКМА в умовах карантину 11 листопада 2020 р.
у складі: Азаров Д.С., Глибовець А.М., Костюк О.О., Подденежний О.Г., Ярошенко
Т.О.
− для підготовки змін і доповнень до положень, які регламентуватимуть організацію
та проведення виборів президента НаУКМА в умовах карантину, у складі: Голуб
А.А., Гуменна О.В., Дяченко Л.І., Кострова Л.І., Лук’яненко І.Г., Оксамитна С.М.,
Сироткіна С.О., Ткачук М.Л.
− для забезпечення підготовки положення про порядок обрання представників
студентів для виборів президента НаУКМА у складі: Кузьменко Г., Радиш Х., Ящук
Є., Калинів Зоряна (члени Вченої ради НаУКМА) та Соболь Д.-М. П. (член
Оргкомітету з виборів президента НаУКМА).
Підготовлені робочими групами пропозиції будуть розглянуті на позачерговому
засіданні Вченої ради НаУКМА 17 вересня 2020 р.
Зараз на розгляд членів Організаційного комітету виносяться зміни і доповнення до
Положення про вибори президента НаУКМА, які робоча група пропонує представити на
обговорення і затвердження Вченою радою НаУКМА (додаток).
Зміни, у першу чергу, стосуються уточнення певних моментів виборчої кампанії, а саме:
− набуття претендентом статусу кандидата на посаду президента НаУКМА,
відмінність у правах претендента та кандидата (пп. 2.6, 2.7);
− терміни розміщення програм кандидатів на веб-сайті НаУКМА (п.3.4);
− заборона оприлюднювати та надавати кандидатам списки виборців;

− встановлення «дня тиші» (припинення проведення агітаційних заходів) на
передодні таємного голосування щодо виборів президента НаУКМА.
Крім того, пропонується п.5.20 Положення привести у відповідність із Законом про
вищу освіту та Статутом НаУКМА.
В обговоренні взяли участь Сироткіна С.О.:, Соболь Д.-М.П., Дяченко Л.І., Азаров Д.С.,
Ткачук М.Л..

УХВАЛИЛИ:
Схвалити запропоновані робочою групою зміни і доповнення до Положення про вибори
президента НаУКМА (додаток) на винести їх на розгляд Вченої ради НаУКМА.

Голова Організаційного комітету
Секретар Організаційного комітету

.

Л. І. Кострова
Л. В. Косенко

Додаток
до протоколу №2 засідання Оргкомітету
з проведення виборів президента
від 15.09.2020 р.

Зміни до положення про вибори президента НаУКМА
Чинна редакція

Зміни і доповнення, які пропонуються
Додати п.2.6:
2.6. Протягом встановленого строку підготовки до проведення виборів
президента Університету, а саме: між датою оголошення про конкурс на
вакантну посаду президента Університету та датою отримання
Університетом офіційного листа Міністерства освіти і науки України,
який містить перелік кандидатів для обрання на посаду президента
НаУКМА, – всі особи, які подали документи для участі у конкурсі, є
претендентами на посаду президента НаУКМА , які ще не набули
статусу кандидата, і не можуть у той чи інший спосіб проводити
агітаційні заходи (проводити зустрічі з працівниками та студентами
Університету, розповсюджувати друковані або електронні агітаційні
матеріали) за себе або інших осіб. В зазначений період не допускається
проведення агітаційних заходів на користь будь-кого з претендентів
іншими особами.
Додати п.п.2.7:
2.7. У разі виявлення агітаційних заходів (проведення зустрічей з
працівниками та студентами Університету, розповсюдження друкованих
або електронних агітаційних матеріалів), що можуть в той чи інший
спосіб здійснюватись претендентами на посаду президента Університету
за свої або інші кандидатури або іншими особами за одного з
претендентів на посаду президента НаУКМА, в період часу, коли вони не
набули статусу кандидатів на посаду президента Університету,
Оргкомітет зобов’язаний письмово інформувати в.о. президента
НаУКМА та Міністерство освіти і науки України про такі факти
порушення норм законодавства України та цього Положення.

3.3. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення
здійснюється на зустрічах та зборах трудового колективу НаУКМА без
будь-яких обмежень.
3.4. Виборчі програми кандидатів розміщуються Оргкомітетом на
офіційному веб-сайті НаУКМА не пізніше, ніж за десять календарних
днів до дати проведення виборів

4.10. Організаційний комітет складає та подає Виборчій комісії список
осіб, які мають право брати участь у виборах (далі - список виборців),
не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення виборів
5.20. У другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який
одержав на виборах більше 50 відсотків голосів виборців, які взяли
участь у голосуванні

3.3. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення
здійснюється на зустрічах та зборах трудового колективу НаУКМА без
будь-яких обмежень. Організація та порядок проведення зустрічей
кандидата з трудовим колективом Університету покладається на
Організаційний комітет.
3.4. Виборчі програми кандидатів розміщуються Оргкомітетом на
офіційному веб-сайті НаУКМА не пізніше, ніж за десять календарних
днів до дати проведення виборів, але не раніше дати отримання
офіційного листа Міністерства освіти і науки України із переліком
кандидатів.
Додати 3.6.
Проведення агітаційних заходів кандидатами на посаду президента
Університету припиняється за добу до дня виборів президента
Університету
4.10. Організаційний комітет складає та подає Виборчій комісії список
осіб, які мають право брати участь у виборах (далі - список виборців),
не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення виборів.
Список виборців не оприлюднюється і не надається кандидатам.
5.20. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів
осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і
науки України укладає контракт строком на п'ять років не пізніше
одного місяця з дня їі обрання.

