
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Організаційного комітету з виборів ректора 

Криворізького національного університету 

 

09 червня 2022 року        м. Кривий Ріг    

Головуючий: Купін А.І. 

Секретар: Пашкова І.О.        

Присутні: Барчак О.М., Бондар О.В., Бондарець А.О., Горшков В.В., 

Дубінецький В.В., Казанова З.М., Кулішова Н.О., Леонова І.Б., Посохов О.І., 

Тіщенко О.С., Шолох А.М. 

Присутні більше ніж 2/3 складу Організаційного комітету, що затверджений 

наказом КНУ від 07.02.2022 №47, засідання є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Про отримання від Головної виборчої комісії з проведення виборів 

ректора Криворізького національного університету двох примірників 

підсумкового протоколу про результати голосування. 

2. Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Криворізького національного університету заяв та скарг, поданих 

кандидатами на посаду ректора Університету. 

3.Про визнання виборів ректора Криворізького національного 

університету такими, що відбулися. 

4.Про оприлюднення результатів виборів на веб-сайті університету. 

5.Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів 

ректора Криворізького національного університету, відповідальній особі за її 

збереження. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про отримання від Головної виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Криворізького національного університету двох примірників 

підсумкового протоколу про результати голосування. 

Купін А.І. повідомив, що Головною виборчою комісією з виборів 

ректора Криворізького національного університету відповідно до п. 5.19 

Положення про головну виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Криворізького національного університету, затвердженого Вченою радою 

університету від 22 лютого 2022 року (протокол №7), введеного в дію 

наказом Криворізького національного університету від 22 лютого 2022 р. № 

75 "Про введення в дію рішення Вченої ради", складено у двох оригінальних 

примірниках підсумковий протокол про результати голосування. Обидва 



примірники підсумкового протоколу повинні бути передані до 

Організаційного комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти від Головної виборчої комісії два оригінальних примірники 

підсумкового протоколу про результати голосування на виборах ректора 

Криворізького національного університету. 

Результати голосування: «за» – 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про отримання від виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Криворізького національного університету заяв та скарг, 

поданих кандидатами на посаду ректора Університету. 

Купін А.І. інформував, що відповідно до Розділу VII Положення про 

головну виборчу комісію з проведення виборів ректора Криворізького 

національного університету, затвердженого Вченою радою університету від 

22 лютого 2022 року (протокол №7), введеного в дію наказом Криворізького 

національного університету від 22 лютого 2022 р. № 75 "Про введення в дію 

рішення Вченої ради", Організаційному комітету передаються усі заяви та 

скарги, подані кандидатами на посаду ректора університету, спостерігачами, 

а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду. Аналогічні 

положення містяться і в п.4.16 Положення про виборчу систему та порядок 

обрання ректора Криворізького національного університету та п.4.3  

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Криворізького національного університету, затверджених Вченою радою 

університету від 22 лютого 2022 року (протокол №7), введених в дію наказом 

Криворізького національного університету від 22 лютого 2022 р. № 75 "Про 

введення в дію рішення Вченої ради".  

До Головної виборчої комісії з виборів ректора Криворізького 

національного університету від кандидата на посаду ректора університету 

заяви та скарги не надходили. Спостерігачів від кандидата на посаду ректора 

університету та від громадських організацій не було визначено та 

акредитовано. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заяви та скарги від кандидата на посаду ректора університету відсутні. 

Результати голосування: «за» – 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 



3.СЛУХАЛИ: Про визнання виборів ректора Криворізького національного 

університету такими, що відбулися. 

Купін А.І. інформував, що відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII вибори вважаються такими, що 

відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості 

осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і 

голосує особисто. 

У виборах ректора Криворізького національного університету взяло 

участь 87.77 відсотка від загальної кількості осіб, які мають право брати 

участь у виборах. Таким чином, вибори ректора Криворізького національного 

університету слід вважати такими, що відбулися. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати вибори Криворізького національного університету 08 

червня 2022 року такими, що відбулися.  

2. Відповідно до підсумкового протоколу про результати голосування 

вважати обраним на посаду ректора Криворізького національного 

університету Ступніка Миколу Івановича. 

Результати голосування: «за» – 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4.СЛУХАЛИ: Про оприлюднення результатів виборів на веб-сайті 

університету. 

Купін А.І. інформував, що відповідно до п.3.3.2 Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Криворізького 

національного університету, затвердженого Вченою радою університету від 

22 лютого 2022 року (протокол №7), введеного в дію наказом Криворізького 

національного університету від 22 лютого 2022 р. № 75 "Про введення в дію 

рішення Вченої ради", необхідно оприлюднити результати виборів на веб-

сайті університету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Оприлюднити результатів виборів ректора Криворізького 

національного університету від 08 червня 2022 ркоу на веб-сайті 

університету. 

Результати голосування: «за» – 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 



5.СЛУХАЛИ: Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів 

ректора Криворізького національного університету, відповідальній особі за її 

збереження. 

Купін А.І. повідомив, що відповідно до п.3.5 Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Криворізького 

національного університету, затвердженого Вченою радою університету від 

22 лютого 2022 року (протокол №7), введеного в дію наказом Криворізького 

національного університету від 22 лютого 2022 р. № 75 "Про введення в дію 

рішення Вченої ради", Організаційний комітет передає в установленому 

порядку до архіву університету всю документацію, пов'язану з проведенням 

виборів ректора, яка зберігається там протягом п'яти років. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Передати всю документацію, пов'язану з проведенням виборів ректора 

Криворізького національного університету, на збереження до архіву 

університету. 

Результати голосування: «за» – 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Головуючий      

 

 

 

Андрій КУПІН 

 

Секретар 

 

Ірина ПАШКОВА 

 


