
ПРОТОКОЛ  № 14 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

від 13  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 результати  виборів ректора Національного університету фізичного виховання 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 результати  виборів ректора Національного університету фізичного виховання 

12 червня 2019 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дутчак М. В. проінформував, що до Організаційного комітету 13 червня 2019 р.  

надійшли 2 примірники підсумкового протоколу та документація з проведення виборів 

ректора Університету від Виборчої комісії, які було прийнято за актом Головою та 

секретарем Організаційного комітету. Далі було зазначено, що відповідно п. 46, 47, 49, 53 

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.3, 4, 6. п.3.3 Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

Організаційний комітет має прийняти відповідні рішення. Далі зазначив, що Організаційний 

комітет виконав свої завдання та функції і запропонував визначити, що його робота 

завершена. Висловив вдячність членам Організаційного комітету за проведену роботу.  

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію голови Організаційного комітету взяти до відома. 

2. Схвалити дії голови та секретаря Організаційного комітету з приймання від 

Виборчої комісії за актом документації з проведення виборів ректора Університету;  

3. Доручити голові Організаційного комітету передати до Міністерства освіти і науки 

України супровідний лист та перший примірник підсумкового протоколу про результати 

голосування 12 червня 2019 року (копія додається); 

4. Доручити секретареві Організаційного комітету оприлюднити підсумковий 

протокол результатів виборів на офіційному веб-сайті Університету та інформаційному 

стенді; 

5. Створити комісію для підготовки документації з проведення виборів ректора 

Університету для подальшої передачі до архіву Університету у складі: Шинкарук О.А. – 

голова комісії, Петуніна Н.Ю., Коробейніков Г.В.; 

6. Доручити секретареві Організаційного комітету передати в установленому порядку 

до архіву Університету всю документацію, пов’язану з проведенням виборів ректора 

Університету 12 червня 2019 р. 

7. Оголосити роботу Організаційного комітету завершеною.  

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

Рішення прийнято одноголосно. 

 

  

 

Голова  

 
 

 

 

М. В. Дутчак  

 

 

 

Секретар 

 

 

О.А.Шинкарук 

 

 

13 червня 2019 р.  


