ПРОТОКОЛ № 9
засідання Організаційного комітету з проведення виборів президента
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
м. Київ

12 листопада 2020 рік
Засідання проводилось на он-лайн платформі MS Teams.

ПРИСУТНІ всі члени Оргкомітету:
Азаров Л.С., Голуб О.А., Дяченко Л.І., Косенко Л.В., Кострова Л.І., Лук’яненко І.Г.,
Сироткіна С.О., Соболь Д.- М., Подденежний О.Г., Полторак Т.С.

ПОРЯДОК ДЕНИИЙ
1. Про результати виборів президента НаУКМА 11 листопада 2020 року
та проведення ІІ-го туру виборів.
Доповідач: голова Оргкомітету Л.І.Кострова.

1. Про результати виборів президента НаУКМА 11 листопада 2020 року
та проведення ІІ-го туру виборів.
СЛУХАЛИ:
Кострову Л.І. з інформацією про те, що 11 листопада 2020 року відбулись вибори
президента НаУКМА. Згідно з протоколом №4 від 11.11.2020 р. Виборчої комісії, який вчора
був переданий голові Оргкомітету у голосування взяли участь 393 виборці з 586 (67%).
Голоси між кандидатами розподілились наступними чином:
155 голосів отримав А.А.Мелешевич А.А.,
133 голоси – Гуменна О.В.,
88 голосів - Ярошенко Т.О. ,
3 бюлетені визнано недійсними.
Таким чином, в результаті таємного голосування жодному з кандидатів не вдалось набрати
більше 50 відсотків голосів виборців.
Голосування пройшло організовано, жодних скарг і порушень під час виборів зафіксовано не
було. Проте явка виборців була недостатньою високою. Необхідно проаналізувати причини і
вжити заходів для її підвищення.
Відповідно до «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та
порядку обрання керівника закладу вищої освіту», затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України
«Про вищу освіту» (далі - Методичні рекомендації), Положення про вибори президента
Національного університету «Києво-Могилянська академія» (наказ НаУКМА №358 від
7.10.2020 р.), Положення про Організаційний комітет з проведення виборів президента
НаУКМА (наказ НаУКМА №357 від 7.10.2020 р.) маємо розглянути питання про
призначення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після
проведення першого туру.
Пропонується провести другий тур виборів президента НаУКМА 19 листопада 2020
року з 9-00 до 15-00 в Культурно-мистецькому центрі НаУКМА.
Питань та пропозицій щодо проведення другого туру виборів від членів Оргкомітету не
було.

УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома результати таємного голосування по виборам президента НаУКМА,
відповідно до яких у виборах взяли участь 393 виборці з 586 (67%); 155 голосів
отримав Мелешевич А.А., 133 голоси – Гуменна О.В., 88 голосів - Ярошенко Т.О. , 3
бюлетені визнано недійсними (протокол №4 Виборчої комісії з проведення виборів
президента НаУКМА від 11 листопада 2020 року).
2. У зв’язку з тим, що жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів
виборців, призначити другий тур виборів президента НаУКМА відповідно до
«Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку
обрання керівника закладу вищої освіту», затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону
України «Про вищу освіту», Положення про вибори президента Національного
університету «Києво-Могилянська академія» (наказ НаУКМА №358 від 7.10.2020 р.),
Положення про Організаційний комітет з проведення виборів президента НаУКМА
(наказ НаУКМА №357 від 7.10.2020 р.).
3. Другий тур виборів президента НаУКМА провести 19 листопада 2020 року з 9-00 до
15-00 в КМЦ НаУКМА. До бюлетенів для голосування включити двох кандидатів, які
набрали найбільшу кількість голосів у першому турі: О.В. Гуменну та
А.А.Мелешевича.
(Рішення прийнято одноголосо)

Голова Організаційного комітету

Л. І. Кострова

Секретар Організаційного комітету

Л. В. Косенко

