
Міністерство освіти і науки України 

Придніпровська  державна академія  фізичної  культури і спорту 

П Р О Т О К О Л  № 1 

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту 
 
від 02 квітня 2019 року                                                            м.Дніпро                                              

 
ПРИСУТНІ: 
 

1. Афанасьєв С.М.   –  перший проректор з НПР; 
2. Степаненко Д.І.   – завкафедрою легкої атлетики; 
3. Самошкіна М.Г.  – голова профспілкового комітету; 
4. Ішутова С.О.        – головний інженер; 
5. Дем”янова Н.І.    – начальник відділу кадрів; 
6. Соловей О.М.      – декан факультету ФВ; 
7. Долбишева Н.Г.   – декан факультету ФКС; 
8. Толстикова Т.М.  – декан факультету ФР; 
9. Рудвольга Л.В.     – зав.канцелярією 

 
ВІДСУТНІ НА ЗАСІДАННІ: 
     1. Сергеєва Л.О.      – головний бухгалтер; 
     2. Нестеров М.О.     – голова комітету студентського самоврядування. 
 
     Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту є правомочним. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Вибори головуючого на початку першого засідання організаційного 
комітету з проведення виборів ректора Придніпровської державної 
академії фізичної культури і спорту. 

2.  Вибори голови організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

3. Вибори заступника голови організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

4.  Вибори секретаря організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 
 
1. СЛУХАЛИ: Про вибори головуючого на початку першого засідання 

організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 



 
ВИСТУПИЛИ: Долбишева Н.Г. запропонувала кандидатуру 
головуючого засідання організаційного комітету з проведення виборів 
ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту 
Афанасьєва С.М.- першого проректора з НПР, доктора наук з фізичного 
виховання. 
 
УХВАЛИЛИ: обрати головуючого  першого засідання організаційного 
комітету з проведення виборів ректора Придніпровської  державної 
академії фізичної культури і спорту Афанасьєва С.М. – першого 
проректора з НПР, доктора наук з фізичного виховання. 
 
Результати голосування: «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 0 
 
2. СЛУХАЛИ: Про вибори голови організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Придніпровської державної академії 
фізичної культури і спорту. 

 
ВИСТУПИЛИ:Толстикова Т.М., Рудвольга Л.В., які запропонували 
обрати головою організаційного комітету Афанасьєва С.М. – доктора 
наук з фізичного виховання. 
 
УХВАЛИЛИ: обрати головою організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Придніпровської державної  академії фізичної культури і 
спорту Афанасьєва С.М., першого проректора з науково-педагогічної 
роботи, доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента. 
 
Результати голосування: «за» - 9; «проти» - 0, «утримались» - 0. 
 
3. СЛУХАЛИ: Про вибори заступника голови організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Придніпровської державної академії 
фізичної культури і спорту. 

          
         ВИСТУПИЛИ: Афанасьєв С.М., який запропонував обрати заступника 
голови орг.комітету Степаненко Д.І. - завкафедрою легкої атлетики. 
         
        УХВАЛИЛИ: обрати заступником голови організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Придніпровської академії фізичної культури і 
спорту СТЕПАНЕНКО Д.І. – завкафедрою легкої атлетики, кандидата наук з 
фізичного виховання, доцента. 
          
           Результати голосування:  «за» - 9; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
 



         4.СЛУХАЛИ:  Про вибори секретаря організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Придніпровської державної академії фізичної 
культури і спорту. 
           
         ВИСТУПИЛИ: Афанасьєв С.М.- голова організаційного комітету, який 
запропонував  обрати секретарем Рудвольгу Л. В.  
         
        УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Придніпровської державної  академії фізичної культури і 
спорту Рудвольгу Л.В. завідувача канцелярією. 
           
        Результати голосування:  «за» -9; «проти» - 0; «утримались» - 0. 
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