
ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

від 1 квітня 2019 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

1) Воробйов Михайло Іванович – декан факультету заочного навчання, кандидат 

педагогічних наук, професор; 

2) Дутчак Мирослав Васильович – перший проректор з науково-педагогічної роботи, 

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

3) Коробейніков Георгій Валерійович – завідувач кафедри біомеханіки та спортивної 

метрології, доктор біологічних наук, професор; 

4) Лазарєва Олена Борисівна – завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, доктор 

наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

5) Лук’янцева Галина Володимирівна – професор кафедри медико-біологічних дисциплін, 

доктор біологічних наук, доцент; 

6) Михальчук Андрій Дмитрович -  голова профкому первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів; 

7) Ніконоров Димитрій Михайлович – завідувач відділу міжнародних зв’язків, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

8) Петуніна Наталія Юріївна – провідний юрисконсульт; 

9) Платонов Володимир Миколайович – радник ректора, доктор педагогічних наук, 

професор; 

10) Степаненко Анжеліка Олексіївна – начальник відділу кадрів; 

11) Шинкарук Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри інноваційних та інформаційних 

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

професор; 

12) Шахліна Лариса Ян-Генріхівна – професор кафедри спортивної медицини, доктор 

медичних наук, професор.  

 

ВІДСУТНІ НА ЗАСІДАННІ: 

13) Борисова Ольга Володимирівна – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор 

наук з фізичного виховання та спорту, професор; 

14) Кузьма Анна Сергіївна – голова Студентської ради університету, студентка ІІІ курсу 

факультету спорту та менеджменту.  
15) Пасічняк Любомир Васильович – директор Івано-Франківського коледжу фізичного 

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту; 

 

 Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про схвалення проекту Положення про порядок проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. 

2. Про схвалення проекту Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України; 

3. Про схвалення проекту Положення про виборчу комісію з проведення виборів 

ректора  Національного університету фізичного виховання і спорту України. 

 



1. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту Положення про порядок проведення виборів 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, що 

додається. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Дутчак М.В., який запропонував схвалити проект Положення про порядок 

проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України у запропонованій для обговорення редакції.      

Платонов В.М. запропонував виключити з положення пункти, що стосуються 

відокремленого підрозділу Національного університету фізичного виховання і спорту 

України – Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. 

Петуніна Н.Ю. підкреслила, що Івано-Франківський коледж фізичного виховання є 

відокремлений підрозділ Національного університету фізичного виховання і спорту 

України. Це зафіксовано у Статуті університету, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України  від 14.03.2019 № 354, і має право брати участь у виборах ректора. 

Дутчак М.В. звернув увагу, що відповідно до п.25 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726: «25. У 

разі коли у виборах беруть участь більш як 2 тис. осіб, а також за наявності у структурі 

закладу вищої освіти відокремлених структурних підрозділів, організаційним 

комітетом можуть утворюватися виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких 

затверджується наказом керівника. При цьому виборча комісія, утворена наказом про 

організацію виборів керівника, має статус головної виборчої комісії». Івано-Франківський 

коледж фізичного виховання, як відокремлений підрозділ Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, не може бути позбавлений права брати участь у 

виборах ректора університету.  

Платонов В.М. запропонував удосконалити механізм захисту бюлетенів шляхом 

виготовлення та використання для цієї цілі спеціальної печатки. 

Дутчак М.В. вказав, що відповідно до п. 28 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 підписи 

голови та секретаря виборчої комісії скріплюються печаткою університету, а саме : «п.29. 

Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією (у разі утворення 

дільничних виборчих комісій - дільничними виборчими комісіями) не раніше ніж за 20 і 

не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які 

мають право брати участь у виборах (далі - виборці) та включені до списку виборців (у 

разі утворення виборчих дільниць - у кількості, що відповідає кількості осіб, включених 

до списку виборців на виборчій дільниці), посвідчуються на зворотному боці підписом 

голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються 

печаткою закладу вищої освіти або його відокремленого структурного підрозділу у 

разі її наявності».  

УХВАЛИЛИ:  
1. Схвалити редакцію п.3.15, наведену у проекті Положення про порядок 

проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України. 

 

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 1; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

2. Схвалити доповнення та зміни до пунктів: 3.16, 4.4, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17. 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 



3. Схвалити проект Положення про порядок проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України та подати цей проект: 

2 квітня 2019 року – на погодження профкому первинної профспілкової організації 

викладачів і співробітників університету; 

 3 квітня 2019 року – вченому секретарю університету для винесення на розгляд 

Вченої ради університету. 

 

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 1; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту Положення про організаційний комітет з 

проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, що додається.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дутчак М.В., який запропонував схвалити проект Положення про організаційний 

комітет з проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України у запропонованій для обговорення редакції.      

Платонов В.М. запропонував виключити підпункт 4 п.3.2 щодо звернення 

Студентської ради університету до Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України з приводу 

допомоги в організації обрання представників з числа студентів денної форми навчання 

для участі у виборах ректора Університету.  

Дутчак М.В. зазначив, що у вказаному пункті немає порушень, оскільки 

Студентська рада університету набуває лише права звернутися за допомогою до 

Організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України у разі необхідності. Без підпункту 4 пункту 3.2.: «4) 

спільно зі Студентською радою Університету визначає квоту представників з числа 

студентів денної форми навчання для участі у виборах ректора Університету та у разі 

звернення Студентської ради Університету бере участь в організації обрання цих 

представників у строки, визначені наказом ректора Університету «Про організацію 

виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України»» 

Організаційний комітет буде позбавлений можливості надати допомогу Студентській раді 

у разі її звернення; 

 Платонов В.М. зазначив, що п. 15 Методичних рекомендацій щодо особливостей 

виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 «15. Оприлюднення 

кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюється на зустрічах та зборах 

трудового колективу закладу вищої освіти без будь-яких обмежень» не врахований в 

Положенні про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України. Запропонував додати такий пункт до 

проекту положення: «Організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України складає графік 

оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення на зустрічах та зборах 

трудового колективу Університету та забезпечує його реалізацію без будь-яких 

обмежень». 

Шинкарук О.А. підкреслила, що п.15 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726, 

зазначений в повному обсязі в п. 2.11 Положення про порядок проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. 



Дутчак М.В. запропонував викласти та додати новий підпункт у такій редакції: 

«Організаційний комітет сприяє оприлюдненню кандидатами виборчих програм та їх 

обговорення на зустрічах та зборах трудового колективу Університету без будь-яких 

обмежень». 

 

 УХВАЛИЛИ:   
1. Схвалити запропоновані доповнення та зміни до підпункту 15 п.3.2 та 

підпунктів 2 та 3 п.3.3 проекту Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України. 

 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

2. Схвалити підпункт 4 п.3.2 у редакції, поданій у проекті Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України. 

 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Доповнити проект Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України підпунктом 10 

п.3. та схвалити його у такій редакції: 

«10) складає графік оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх 

обговорення на зустрічах та зборах трудового колективу Університету  та забезпечує його 

реалізацію без будь-яких обмежень». 

 

Результати голосування: «за» – 1; «проти» – 10; «утримались» – 1. 

Рішення не прийнято. 

 

«10) сприяє оприлюдненню кандидатами виборчих програм та їх обговорення на 

зустрічах та зборах трудового колективу Університету без будь-яких обмежень». 

 

Результати голосування: «за» – 11; «проти» – 1; «утримались» – 0. 

 Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 4. Схвалити проект Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України та подати цей 

проект: 

 2 квітня 2019 року – на погодження профкому первинної профспілкової 

організації викладачів і співробітників університету; 

 3 квітня 2019 року – вченому секретарю університету для винесення на розгляд 

Вченої ради університету. 

  

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

3. СЛУХАЛИ: Про схвалення проекту Положення про виборчу комісію з 

проведення виборів ректора  Національного університету фізичного виховання і спорту 

України, що додається.  

 

 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Дутчак М.В., який запропонував схвалити проект Положення про виборчу комісію 

з проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України у запропонованій для обговорення редакції.      

 

УХВАЛИЛИ:   
1. Схвалити проект Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України та подати цей проект: 

 2 квітня 2019 року – на погодження профкому первинної профспілкової організації 

викладачів і співробітників університету; 

 3 квітня 2019 року – вченому секретарю університету для винесення на розгляд 

Вченої ради університету. 

 

Результати голосування: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова  

 

Секретар 
 

 

М. В. Дутчак  

 

О. А. Шинкарук    

 

 

1 квітня 2019 р. 


