
ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

від 28 травня 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. Михальчук Андрій Дмитрович - голова профкому первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів; 

8. Ніконоров Димитрій Михайлович – завідувач відділу міжнародних зв’язків, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

9. Петуніна Наталія Юріївна – провідний юрисконсульт; 

10. Платонов Володимир Миколайович – радник ректора, доктор педагогічних наук, 

професор; 

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

доктор біологічних наук, доцент; 

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 правочинним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 року, № 1/11-4884 

«Про проведення  виборів ректора Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» 

2. Про звернення до кандидатів на посаду ректора університету.  

 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 лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 року, № 1/11-4884 

«Про проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дутчак М.В. повідомив, що 27.05.2019 року до університету надійшов лист 

Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 року № 1/11-4884 «Про проведення  

виборів ректора  Національного університету фізичного виховання і спорту України», в 

якому повідомлено, що згідно із абзацом другим частини третьої статті 42 Закону України 

«Про вищу освіту» внесені до закладу вищої освіти для голосування кандидатури 

претендентів на посаду ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України: 

Булатову Марію Михайлівну, доктора педагогічних наук, професора; 

Імаса Євгенія Вікторовича, доктора економічних наук, професора. 

 В листі зазначено, що протокол підрахунку голосів за результатами таємного 

голосування на виборах Національного університету фізичного виховання і спорту 

України необхідно подати не пізніше 20 червня 2019 року. Лист підписано державним 

секретарем Павлом Полянським. 

 Довів до відома членів оргкомітету, що відповідно підпункту 8, пункту 3.2. 

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, затвердженого рішенням Вченої ради 

університету від 05 квітня 2019 р., протокол № 8, введеного в дію наказом університету 

від 08 квітня 2019 р. № 88 заг., організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Національного університету фізичного виховання і спорту України реєструє в канцелярії 

Університету отриманий від МОН список кандидатів та своєчасно його передає голові 

Виборчої комісії. У зв’язку з цим підготовлено та передано 27.05.2019 р. відповідну 

службову записку за підписом голови і секретаря Організаційного комітету та згаданий 

лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 року № 1/11-4884 «Про 

проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України» голові виборчої комісії з проведення виборів ректора Національного 

університету  фізичного виховання і спорту України Клименку О.В. (копії додаються). 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію Дутчака М.В. взяти до відома. 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 СЛУХАЛИ: 2. Про звернення до кандидатів на посаду ректора університету.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дутчак М.В. для забезпечення виконання завдань та функцій Організаційного 

комітету, передбачених пп. 5, 9, 10 п. 3.2. Положення про організаційний комітет з 

проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і спорту 

України, затвердженого рішенням Вченої ради університету від 05 квітня 2019 р., 

протокол № 8, введеного в дію наказом університету від 08 квітня 2019 р. № 88 заг., 

запропонував спрямувати кандидатам на посаду ректора Університету лист-звернення з 

проханням надати: 

не пізніше 30 травня 2019 р. до 12.00 письмові пропозиції (дата, час початку та 

орієнтовна тривалість, бажане місце проведення у приміщеннях університету, структурні 

підрозділи (перелік додається), категорія виборців тощо) стосовно зустрічей із виборцями 

для складання та затвердження відповідного графіку й забезпечення місць для таких 

зустрічей (пп. 9 п. 3.2. Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, 



затвердженого рішенням Вченої ради університету від 05 квітня 2019 р., протокол № 8, 

введеного в дію наказом університету від 08 квітня 2019 р. № 88 заг.); 

не пізніше 30 травня 2019 р. до 12.00 письмові пропозиції щодо сприяння 

оприлюдненню кандидатами виборчих програм та їх обговорення на зустрічах та зборах 

трудового колективу університету без будь-яких обмежень (пп. 10 п. 3.2. Положення про 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, затвердженого рішенням Вченої ради університету 

від 05 квітня 2019 р., протокол № 8, введеного в дію наказом університету від 08 квітня 

2019 р. № 88 заг.); 

не пізніше 31 травня 2019 р. до 15.00 виборчу програму в електронній версії для 

розміщення на офіційному веб-сайті університету та у друкованому вигляді для 

розміщення на інформаційному стенді (пп. 5 п. 3.2. Положення про Організаційний 

комітет з проведення виборів ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, затвердженого рішенням Вченої ради університету від 05 квітня 2019 р., 

протокол № 8, введеного в дію наказом університету від 08 квітня 2019 р. № 88 заг.). 

Платонов В.М. зауважив, що строки подання письмових пропозицій стосовно 

перших двох позицій у запропонованому проекті листа-звернення доцільно перенести з 

12.00 на 15.00. Також подав пропозицію, щоб до листа-звернення додати список 

структурних підрозділів університету для полегшення кандидатам підготовки відповідних 

матеріалів.  

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Схвалити з урахуванням висловлених пропозицій текст листа-звернення до 

кандидатів на посаду ректора університету, що додається.  

2. Доручити голові та секретарю Організаційного комітету 28.05.2019 року до 

18.00 спрямувати через канцелярію університету лист-звернення, текст якого схвалений  

п. 1 цього рішення, кандидатам на посаду ректора Університету професору Булатовій М. 

М.  та професору Імасу Є. В.  

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

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Булатова М. М. – кандидат на посаду ректора університету, завідувач кафедри 

історії та теорії олімпійського спорту (долучилась до засідання оргкомітету без 

запрошення), яка сказала, що хоче поставити перед оргкомітетом ряд питань.  

Дутчак М. В. звернув увагу Булатової М. М., що відповідно до п. 1.3. Положення 

про організаційний комітет «будь-яким особам, незалежно від статусу та повноважень, 

забороняється втручатися в діяльність оргкомітету». А оскільки згідно з п. 4.1. згаданого 

положення основною формою роботи оргкомітету є засідання, участь у ньому беруть 

лише особи, які входять до його складу. Інші особи можуть брати участь у засіданні 

тільки за рішенням оргкомітету. Окрім цього, відповідно до п. 4.3. вказаного положення 

«Організаційний комітет розглядає на своєму засіданні звернення учасників виборчого 

процесу (заяви, пропозиції, скарги, клопотання) з питань, які віднесені до його 

компетенції. Такі звернення підлягають обов’язковій реєстрації секретарем у день їх 

подання і мають бути розглянуті Організаційним комітетом у десятиденний строк». 

Враховуючи зазначене було запропоновано Булатовій М. М. подати відповідні письмові 

матеріали, які будуть розглянуті оргкомітетом відповідно до встановленої процедури. 

Заявнику будуть надані відповіді на основі спеціального рішення оргкомітету.  

Булатова М. М. зазначили, що вона є кандидатом на посаду ректора університету і 

може брати участь у засіданні оргкомітету без запрошення і ставити питання, які вважає 

за необхідне. Вона, зокрема сказала: «… прочитайте обов’язки організаційного комітету, 

де записано, що ви маєте захищати права кандидатів на посаду ректора». І далі: «…ви 

позбавляєте мене права задати вам питання – це ваша офіційна відповідь на моє 

звернення».  



Дутчак М. В. підкреслив, що у п. 14 Методичних рекомендацій щодо особливостей 

виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726, таких прав для 

кандидата на посаду ректора університету не передбачено. Далі зазначив, що у частині 

третій «Завдання та функції Організаційного комітету» положення про цей комітет не 

виявлено пункту, згідно з яким оргкомітет має захищати права кандидатів на посаду 

ректора та в який спосіб. Відмітив, що оргкомітет на початку сьогоднішнього засідання 

схвалив порядок денний, який передбачав два питання, що уже розглянуті і рішення 

прийняті.  

«Моя офіційна відповідь на Ваше звернення: Я не позбавляю Вас жодного із 

встановлених прав, а закликаю діяти виключно у спосіб та у порядку, що визначені 

встановленою процедурою. І прошу не порушувати прав Організаційного комітету».  

Платонов В. М. звинуватив Дутчака М. В. у порушеннях Закону України «Про 

освіту», Статуту університету, запровадженні «полицейской системы» в роботі 

оргкомітету, оскільки запропонував кандидату на посаду ректора подати письмову заяву і 

не хоче невідкладно відповісти на її питання. 

Дутчак М. В. попросив Платонова В. М. уточнити, які конкретні норми 

законодавства (статті, пункти згаданих документів) порушуються в роботі оргкомітету.  

Платонов В. М. в якості аргументу, зокрема, сказав: «Пусть кто-то здесь скажет, 

что я не прав». Використовував некоректні висловлювання та погрози на адресу голови та 

членів організаційного комітету. 

Шахліна Л. Г. акцентувала увагу на тому, що робота оргкомітету організовується 

головою у відповідності до положення. Далі зазначила, що планово виносяться на 

засідання питання, які визначені у положенні, здійснюється їх аналіз й приймаються 

відповідні рішення (усі протоколи засідань оприлюдненні на сайті університету). 

Підкреслила, що оргкомітет у своїй роботі строго притримується затвердженого 

положення. Висловила нерозуміння у чому постійно звинувачують оргкомітет.  

Булатова М. М. зазначила, що на її думку порушуються її права і вона хотіла 

поставити сім питань перед Організаційним комітетом. Але, якщо це необхідно написати і 

передати на розгляд оргкомітету, то вона так і зробить до 31 травня 2019 р.  

Дутчак М. В. відмітив, що питання порядку денного сьогоднішнього засідання 

оргкомітету розглянуті та рішення прийняті. Подякував усім за участь у засіданні. 

 

 

 

Голова  

 

Секретар 
 

 

М. В. Дутчак  

 

О. А. Шинкарук  
   

 

 

28 травня 2019 р. 


