ПРОТОКОЛ № 6
засідання Організаційного комітету з проведення виборів президента Національного
університету «Києво-Могилянська академія»
м. Київ

27 жовтня 2020 р
Засідання проводилось на он-лайн платформі MS Teams.

ПРИСУТНІ:
члени Оргкомітету:
Азаров Л.С., Голуб О.А., Гуменна О.В., Дяченко Л.І., Косенко Л.В., Кострова Л.І.,
Сироткіна С.О., Подденежний О.Г., Полторак Т.С.
Запрошені:
В.о. президента НаУКМА Т.О. Ярошенко;
члени Виборчої комісії: Глибовець А.М., Ожоган ВА.М., Оксамитна С.М., Ткачук М.Л.,
Костюк О.О.
1. Про обрання виборних представників з числа працівників, котрі не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками і мають
право брати участь у виборах президента НаУКМА.
СЛУХАЛИ:
Кострову Л.І. з інформацією про те, що збори працівників структурних підрозділів для
обрання виборних представників з числа працівників, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками і мають право брати участь у виборах
президента НаУКМА. Оргкомітет протоколи зборів та протоколи лічильних комісій.
Студенти також завершили обрання своїх представників і надали відповідні документи.
Таким чином, маємо все необхідне для підготовки списків виборців і передачі їх голові
Виборчої комісії за 7 календарних днів до дати виборів.
Питань та виступів не було. .
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію про успішне проведення зборів та обрання виборних
представників з числа працівників, котрі не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками і мають право брати участь у виборах президента
НаУКМА.
2. Доручити голові Оргкомітету Костровій Л.І. передати списки виборців голові
Виборчої комісії В.М.Ожогану.
(Ухвала прийнята одноголосно).

2. Про організацію зустрічей кандидатів в президенти з колективом НаУКМА
СЛУХАЛИ:
Кострову Л.І. з інформацією про порядок проведення передвиборчої агітації та формату
зустрічей кандидатів в президенти НаУКМА з виборцями в умовах карантину. Враховуючи

стислі строки виборчої кампанії можна організувати по одній зустрічі кандидатів з колективом
університету.
В обговоренні взяли участь А.М.Глибовець, В.М.Ожоган, Л.І.Дяченко, О.В.Гуменна,
М.Л.Ткачук, С.М.Оксамитна, О.Г. Подденежний.
УХВАЛИЛИ:
1. Врахуючи перебування НаУКМА в режимі карантину та спираючись на п. 3.5 чинного
Положення про вибори президента НаУКМА, зустрічі кандидатів на посаду президента
з колективом університету провести в он-лайн режимі з використанням застосунку MS
Teams. Технічне забезпечення цих зустрічей покласти на Інформаційнообчислювальний центр НаУКМА (керівник О. О. Костюк)
2. Через перевантаженість інтернет-ресурсів НаУКМА внаслідок впровадження
дистанційної форми навчання, стислі терміни агітаційної кампанії, а також
необхідність забезпечити рівні умови для всіх кандидатів, визнати за доцільне ,
провести по одній зустрічі кандидатів у президенти з виборцями всіх факультетів
університету одночасно в період з 3 до 5 листопада о 16-30 (тривалість кожної зустрічі
не більше 1 години 30 хвилин).
3. Зустрічі кандидатів у президенти НаУКМА з колективом університету провести у
формі відповідей на запитання членів могилянської спільноти щодо шляхів подальшого
розвитку університету. Перелік запитань надати для ознайомлення кандидатам у
президенти не пізніше ніж за 24 години до початку відповідної зустрічі.
4. Доручити модерувати зустрічі кандидатів у президенти з колективом НаУКМА члену
виборчої комісії, завідувачу кафедри міжнародних відносин, доценту М. В. Яковлєву.
(Ухвала прийнята одноголосно).

Голова Організаційного комітету

Л. І. Кострова

Секретар Організаційного комітету

Л. В. Косенко

