
ПРОТОКОЛ  № 12
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України
від 6  червня 2019 р.

ПРИСУТНІ:
1. Борисова  Ольга  Володимирівна  –  проректор  з  науково-педагогічної  роботи,  доктор

наук з фізичного виховання та спорту, професор;
2. Воробйов  Михайло  Іванович  –  декан  факультету  заочного  навчання,  кандидат

педагогічних наук, професор;
3. Дутчак  Мирослав  Васильович  –  перший  проректор  з  науково-педагогічної  роботи,

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор;
4. Коробейніков  Георгій  Валерійович  –  завідувач  кафедри  біомеханіки  та  спортивної

метрології, доктор біологічних наук, професор;
5. Кузьма Анна Сергіївна – голова Студентської ради університету, студентка ІІІ курсу

факультету спорту та менеджменту;
6. Лазарєва Олена Борисівна – завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, доктор

наук з фізичного виховання та спорту, професор;
7. Лук’янцева Галина Володимирівна – професор кафедри медико-біологічних дисциплін,

доктор біологічних наук, доцент;
8. Михальчук Андрій Дмитрович - голова профкому первинної профспілкової організації

студентів та аспірантів;
9. Ніконоров Димитрій Михайлович – завідувач відділу міжнародних зв’язків, кандидат

педагогічних наук, доцент;
10. Петуніна Наталія Юріївна – провідний юрисконсульт;
11. Степаненко Анжеліка Олексіївна – начальник відділу кадрів;
12. Шахліна  Лариса  Ян-Генріхівна  –  професор  кафедри  спортивної  медицини,  доктор

медичних наук, професор. 
13. Шинкарук  Оксана  Анатоліївна  –  завідувач кафедри інноваційних  та  інформаційних

технологій у фізичній культурі і спорті, доктор наук з фізичного виховання та спорту,
професор.

ВІДСУТНІ НА ЗАСІДАННІ:
14. Пасічняк  Любомир Васильович  –  директор  Івано-Франківського  коледжу фізичного

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
15. Платонов  Володимир  Миколайович  –  радник  ректора,  доктор  педагогічних  наук,

професор.

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 
університету фізичного виховання і спорту України є правочинним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про  акредитацію  громадських  спостерігачів  на  виборах  ректора  Національного
університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 р.

ВИСТУПИЛИ: 
Дутчак М.В., який запропонував схвалити запропонований порядок денний.
УХВАЛИЛИ: схвалити запропонований порядок денний.
Результати голосування: «за» – 13; «проти» – 0; «утримались» – 0.
Рішення прийнято одноголосно.



СЛУХАЛИ: 
1.  Про акредитацію громадських спостерігачів на виборах ректора Національного

університету фізичного виховання і спорту України 12 червня 2019 р.

ВИСТУПИЛИ:
Шинкарук О.А.  проінформувала,  що відповідно до Закону України «Про вищу

освіту», п.34 Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку
обрання керівника закладу  вищої освіти,  затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 5 грудня 2014 р. № 726,  пп.12. п.3.2 Положення про організаційний комітет з
проведення виборів  ректора Національного університету фізичного виховання і  спорту
України,  пп.1.2.  п.1  та  пп.  2.1.  п.2   Положення  про  порядок  акредитації  громадських
спостерігачів  на  виборах  ректора  Національного  університету  фізичного  виховання  і
спорту  України  задля  дотримання  принципів  гласності,  таємного  та  вільного
волевиявлення,  добровільної  участі  у  виборах,  демократичності,  забезпечення  рівності
прав учасників виборів та прозорості  виборів ректора Університету у місці проведення
виборів  можуть  бути присутніми  не  більше  трьох  громадських  спостерігачів,
акредитованих організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету.

Для  акредитації  громадського  спостерігача  громадська  організація,  до  статутної
діяльності  якої  належать  питання  освітньої  та  наукової  діяльності,  зареєстрована  у
порядку, встановленому законодавством України, не раніше як за місяць і не пізніше ніж
за сім днів  до дня голосування звертається до Організаційного комітету з  відповідним
клопотанням,  до  якого  додається:  засвідчена  в  установленому  порядку  копія  статуту
громадської організації; документ про державну реєстрацію громадської організації; заява
особи про згоду бути громадським спостерігачем і згода на обробку персональних даних.
Одна зазначена громадська організація може мати одного громадського спостерігача на
виборах ректора Університету.

До  організаційного  комітету  надійшли  три  клопотання  про  акредитацію
громадських  спостерігачів  на  виборах  ректора  Національного  університету  фізичного
виховання і спорту України 12 червня 2019 р. за адресою м. Київ, вул. Фізкультури, 1,
навчальний корпус № 1 НУФВСУ, фойє актової зали: від Федерації хокею України (вх. №
09-716 від 05.06.2019 р.), Олімпійської академії України (вх. № 30-717 від 05.06.2019 р.),
Федерації  тенісу України (вх. № 09-718 від 05.06.2019 р.), до статутної діяльності  якої
належать питання освітньої та наукової діяльності.

Запропонувала на підставі розглянутих клопотань та відповідних документів, пп.
2.2. п.2 Положення про порядок акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора
Національного університету фізичного виховання і спорту України провести акредитацію
таких громадських спостерігачів за місцем проведення виборів: м. Київ, вул. Фізкультури,
1, навчальний корпус № 1 НУФВСУ, фойє актової зали:

№
з/п

Назва громадської організації Прізвище, ініціали спостерігача

1. Федерація хокею України 
(вх. № 09-716 від 05.06.2019 р.)

Носенко Олена Олексіївна

2. Олімпійська академія України ( вх. №
30-717 від 05.06.2019 р.)

Галенко Лариса Антонівна

3. Федерація тенісу України  
(вх.№ 09-718 від 05.06.2019 р.)

Сосновський Юрій Ігоревич

Запропонувала  доручити  голові  та  секретареві  Організаційного  комітету
підготувати  та  видати  не  пізніше  7  червня  2019  року  Посвідчення  Організаційного
комітету про акредитацію громадського спостерігача безпосередньо особам зазначеним у
клопотанні, з відміткою про це в реєстрі видачі посвідчень громадським спостерігачам та



10 червня 2019 р. сформований список акредитованих громадських спостерігачів передати
Виборчій комісії  

Лук’янцева Г.В., Шахліна Л.Г та Коробейніков Г.В. уточнили питання про місце
знаходження  громадських  спостерігачів  та  їхні  функції  під  час  виборів  ректора
університету,  можливості подання до дати проведення виборів ректора клопотання про
акредитацію громадських спостерігачів.

УХВАЛИЛИ: 
1. На підставі розглянутих клопотань та відповідних документів, пп. 2.2. п.2 Положення

про порядок акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора Національного
університету фізичного виховання і спорту України 12 червня провести акредитацію
таких  громадських  спостерігачів  за  місцем  проведення  виборів:  м.  Київ,  вул.
Фізкультури, 1, навчальний корпус № 1 НУФВСУ, фойє актової зали:
№
з/п

Назва громадської організації Прізвище, ініціали спостерігача

1. Федерація хокею України 
(вх. № 09-716 від 05.06.2019 р.)

Носенко Олена Олексіївна

2. Олімпійська академія України ( вх. № 30-
717 від 05.06.2019 р.)

Галенко Лариса Антонівна

3. Федерація тенісу України  
(вх.№ 09-718 від 05.06.2019 р.)

Сосновський Юрій Ігоревич

2. Доручити  секретареві  Організаційного  комітету  при  надходженні  клопотань  про
акредитацію  громадських  спостерігачів,  надавати  письмову  відповідь,  що  термін
подачі вичерпано 5 червня 2019 р.

3. Доручити  голові  та  секретареві  Організаційного  комітету  підготувати  та  видати
7  червня  2019  року  Посвідчення  Організаційного  комітету  про  акредитацію
громадського спостерігача безпосередньо особам зазначеним у клопотанні з відміткою
про це в реєстрі видачі посвідчень громадським спостерігачам.

4. Доручити  голові  та  секретареві  Організаційного  комітету  сформований  список
акредитованих громадських спостерігачів передати Виборчій комісії  10 червня 2019 р.

Результати голосування: «за» – 13; «проти» – 0; «утримались» – 0.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова 

Секретар

М. В. Дутчак 

О.А.Шинкарук

6 червня 2019 р. 


