ПРОТОКОЛ Я» 14
спільного засідання Організаційного комітету та Виборної комісії з нроведения виборів
президента Національного університету «Кисво-Могилянська академія»
м. Київ

04 лютого 2020 року

Члени Організаційного комітету присутні на засіданні: 8 осіб: Кашко С.П., Косенко Л. В.,
Костюк О. О., Кучер В. О., Сироткіна С, О.. Соболь Д.-М., Черненко І. В., .Ярошенко Т. О.
Відсутні: Дяченко Л. І., Зорін Ю, А., Кадуріна Л. Б., Лук’яненко І. Г., Проценко Д. В.
Взяли участь у засіданні 8 членів Організаційного комітету, що складає 61,5% від загальної
чисельності членів.
Члени Виборчої комісії присутні на засіданні: Азаров Д. С,, Вагін А. Г., Глибовець А. М.,
Голуб О. А., Гончарук Н. Є., Гуменна О. В., Кохно С. І., Кудіна Л. Г, Куценко О. І.,
Ожоган В. М., Павлічеико Н. В.
Відсутні: Кострова Л. І., Оксамитна С. М., Саврук О. Й.
Взяли участь у засіданні 11 членів Виборчої комісії, що складає 78,5% від загальної
чисельності членів.
У відповідності до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», п. 23 Методичних
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обирання керівника вищого
навчального закладу, затверджених постановою Кабінету7 Міністрів України від 05 грудня
2014 року № 726, та п. 2.9 Положення про Організаційний комітет з виборів президента
НаУКМА, та п.2.9.Положеиня про Виборчу комісію з виборів президента НаУКМА,
Організаційний комітет та Виборча комісія правомочні здійснювати свою діяльність.
СЛУХАЛИ:
Ярошенко Т* О. про порядок денний:
Про зміни до Списку виборців, що мають право голосувати на виборах президента
НаУКМА (у частині складу студентів - виборців) на підставі звернення Виборчої
КОМІСІЇ.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний.
СЛУХАЛИ:
Ярошенко Т. О. повідомила про звернення Виборчої комісії щодо внесення
змін до Списку виборців, що мають право голосувати на виборах президента НаУКМА
(у частині складу студентів —виборців).
ВИСТУПИЛИ:"
Ожоган В, М. щодо рішення Виборчої комісії стосовно подання Яковенка А.О.,
Голови комісії з питань організації та проведення виборів до органів студентського
самоврядування НаУКМА (Студентської Виборчої комісії, далі СВК) до Виборчої
комісії від 29.01.20 р. та пропозиції щодо внесення змін до списку виборців. У
зверненні Голова СВК вказує на технічну помилку при перенесенні результатів
голосування: голови: СВК до остаточного протоколу від 12.12.2020, підписаного
Головою, членами та секретарем СВК та переданого до Оргкомітету, на підставі якого
Оргкомітет формував остаточний список виборців, затвердив його на засіданні
24.01.2020 та передав до Виборчої комісії 27.01.2020. Заява щодо виявленої помилки
надійшла до Виборчої комісії після вказаного терміну (29.01.2020).
Азаров Д. С. щодо права студентів, яких помилково не включили в остаточний
протокол, брати: участь у виборах.
Глибовець А. М. стосовно можливості внесення змін до списку виборців (у частині
студентів), врахувавши заяву Голови СВК.

Соболь Д.-М. П. стосовно технічної помилки при перенесенні прізвищ студентів до
остаточного протоколу СВК, з якого формувався список виборців-студентів.
Сир отам а С. О. щодо вчасного формування Оргкомітетом та передачі Виборчій
комісії списку виборців 27.01.2020 (за 7 календарних днів до дати проведення виборів) та
відповідність формування списку зазначеним процедурам, зокрема, керуючись пунктом 4.10.
Положення про вибори президента НаУКМА, затвердженого наказом від 18.11.2019 № 506,
пункту 3.6. Положення: про Організаційний комітет з проведення виборів президента
НаУКМА, затвердженого наказом від 18.11.2019 № 507 та п. 5.3 Положення про Виборчу
комісію з виборів президента НаУКМА, затвердженого наказом від 18.11.2019 № 508.
Г олуб О. А. стосовно потенційної можливості оскарження: результатів виборів
учасниками виборчого процесу та третіми особами.
Гуменна О. В. щодо залишення спису, переданого Оргкомітетом Виборчій комісії
27.01.2020 без змін.
Черненко ї. В» щодо залишення списку без змін, оскільки Організ аційний комітет
передав списки до Виборчої комісії за 7 календарних днів до дати проведення виборів, як
передбачено Положеннями про вибори.
Куценко О. І. щодо можливості залишити ухвалене рішення Виборчої комісії від
03.02.2020 без змін.
Ярошенко Т. О. з пропозицією провести окреме голосування Виборчої комісії та
Організаційного комітету відповідно до їх повноважень.
Ожоган В. М. поставив перед Виборчої комісією питання щодо скасування рішення
Виборчої
комісії
від
03.02.2020
(протокол
№
3)
ГОЛОСУВАЛИ (члени Виборчої комісії):
«За» - 4, «проти» - 6, «утримались» -1.
УХВАЛИЛИ:
Рішення Виборчої комісії (протокол № 3 від 03.02.2020) залишити ухвалу без змін.
СЛУХАЛИ:
Ожогана В.М. з пропозицією повернення списків виборців до Організаційного
комітету для внесення змін.
ГОЛОСУВАЛИ (члени Виборчої комісії):
«За» - 10 , «проти» - 0 , «утримались» -1.
УХВАЛИЛИ:
Повернути список для внесення змін.
СЛУХАЛИ:
Ярошенко Т. О. про ухвалення рішення у таких можливих варіантах:
1.
Взяти інформацію Виборчої комісії до відома. Залишити список осіб, які
мають праве браги участь у виборах без змін на підставі чинних положень, що
регулюють виборчий процес у НаУКМА, зокрема п. 4Л0. Положення про вибори
президента НаУКМА, затвердженого наказом від 18.11.2019 № 506, пункту 3.6.
Положення: про Організаційний омітет з проведення виборів президента НаУКМА.,
затвердженого наказом від 18.11.2019. № 507 та п. 5.3 Положення про Виборчу комісію з
виборів президента НаУКМА, затвердженого наказом від 18.11.2019 р. № 508 та
відсутність повноважень Оргкомітету вносити зміни у список виборців за один день до
проведення виборів.
2. Взяти інформацію Виборчої комісії до відома. Внести зміни до списку виборців за
пропозицією Виборчої комісії (в частині виборних представників із числа студентів, що
мають право брати участь у виборах президента НаУКМА).
ГОЛОСУВАЛИ (члени: Організаційного комітету) у запропонованому порядку за п.1:
«За» - 5, «проти» - 3, «утримались» - 0. Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:
Взяти інформацію Виборчої комісії до відома. Залишити список виборців, що мають
право голосувати на виборах президента без змін та вважати чинним Список
виборців, переданий Оргкомітетом Виборчій комісії 27.01.2020.
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