
                   Міністерство освіти і науки України 
       Придніпровська  державна академія  фізичної  культури і спорту 

                                                

                                      П   Р  О   Т  О  К  О  Л      № 1    

        виборчої комісії з проведення виборів ректора Придніпровської  
        державної академії фізичної культури і спорту 
 

     04 квітня 2019 року                                                            м.Дніпро              

           
      Усього членів виборчої комісії з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту (далі виборча 
комісія ): 7 осіб. 
 
      ПРИСУТНІ: Рузанов В.П., Мицак І.В., Андрюшина Л.Л., Бурдаєв К.В.,                                                
Петречко А.М., Самошкін В.В., Яковенко А.В. 
 
       Присутні 7 з 7 членів виборчої комісії. 
 
       Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та пункту 23 
Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 
обрання керівника закладу вищої овіти, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726, засідання правомочне почати 
свою роботу. 
 
       СЛУХАЛИ: Рузанова В.П., який запропонував, якщо не буде заперечень, 
виконувати функції головуючого на засіданні виборчої комісії до обрання 
голови виборчої комісії. 
 
        Інших провозицій не надійшло. 
 
        УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим на засіданні виборчої комісії до обрання 
голови виборчої комісії Рузанова Віктора  Павловича, старшого викладача 
кафедри спортивних ігор. 
 
         Результати голосування: 
 
        За – 7 (сім), проти – 0 (нуль),утримались – 0 (нуль). 
 
        СЛУХАЛИ: Рузанова В.П. – головуючого на засіданні виборчої комісії, 
який запропонував включити до порядку денного першого засідання виборчої 
комісії такі питання: 



1. Про обрання голови виборчої комісії з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

2. Про обрання заступника голови виборчої комісії з проведення виборів 
ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і 
спорту. 

3. Про обрання секретаря виборчої комісії з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний засідання виборчої комісії. 
 
Результати голосування: 
 
за – 7 (сім), проти – 0 (нуль),утримались – 0 (нуль) 
 
ВИСТУПИЛИ:  
Андрюшина Л.Л. – зав.кафедри педагогіки і психології, яка запропонувала 
розгляд питань порядку денного засідання виборчої комісії проводити 
шляхом відкритого голосування. 
 
УХВАЛИЛИ:  
Розгляд питань порядку денного засідання виборчої комісії проводити 
шляхом відкритого голосування. 
 
Результати голосування: 
 
за – 7 (сім), проти – 0 (нуль),утримались – 0 (нуль) 
 
СЛУХАЛИ: 

1. Про обрання голови виборчої комісії з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

                                          Доповів Рузанов В.П. - старший викладач кафедри                                                                    
                                                                          спортивних ігор. 
 
ВИСТУПИЛИ: Петречко А.М. – юрист, який запропонував обрати 
головою виборчої комісії РУЗАНОВА Віктора Павловича – старшого 
викладача кафедри спортивних ігор. 
 
Інших пропозицій не надійшло. 
 
УХВАЛИЛИ: Обрати головою виборчої комісії з проведення виборів 
ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту 
Рузанова В.П.- старшого викладача кафедри спортивних ігор. 

 
Результати голосування: 
 



за – 7 (сім), проти – 0 (нуль),утримались – 0 (нуль) 
 
СЛУХАЛИ: 
 

2. Про обрання заступника голови виборчої комісії з проведення виборів 
ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і 
спорту. 

                           Доповів Рузанов В.П. – голова виборчої комісії. 
 
Рузанов В.П. – голова виборчої комісіЇ, запропонував обрати заступником 
голови  виборчої комісії Мицак І.В.. – ст.викладача кафедри спортивних 
ігор. 
 
Інших пропозицій не надійшло. 
 
УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови виборчої комісії з проведення 
виборів ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і 
спорту Мицак Ірину Василівну – старшого викладача кафедри спортивних 
ігор. 
 
    Результати голосування: 
 
за – 7 (сім), проти – 0 (нуль),утримались – 0 (нуль) 
 
СЛУХАЛИ: 
  
     3. Про обрання секретаря   виборчої комісії з проведення виборів 
ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

 
                        Доповів Рузанов В.П. – голова виборчої комісії. 
 
Рузанов В.П. – голова виборчої комісії, запропонував обрати секретарем   
виборчої комісії Андрюшину Л.Л. – зав.кафедри педагогіки і психології. 
 
Інших пропозицій не надійшло. 
 
УХВАЛИЛИ: Обрати  секретарем виборчої комісії з проведення виборів 
ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту 
Андрюшину Любов Леонідівну – зав.кафедри педагогіки і психології. 

 
  Результати голосування: 
 
за – 7 (сім), проти – 0 (нуль),утримались – 0 (нуль) 
 
 



Цей протокол складено виборчою комісією в одному примірнику. 
 
 
 
 
 
 
Голова виборчою комісії                                                 Рузанов В.П. 
 
 
Секретар виборчої комісії                                               Андрюшина Л.Л. 
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