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Вих.№ААП045 від 12.04.2018 року Міністру освіти і науки України
Гриневич Лілії Михайлівні 

(ОСОБИСТО)

Голова Центрального комітету 
Всеукраїнської громадської організації 

«Журналісти проти корупції»
Кот Сергій Іванович

З А П И Т
на проведення Громадської експертизи діяльності Міністерства освіти і 

науки України відповідно до Порядку сприяння проведенню Громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого 

постановою кабінету Міністрів України від 05.10.2008 року
№976 зі змінами.

Відповідно до ст.6,19,38 Конституції України, ст.ст.5,6,9,10,21,29,25,26,32 
Закону України «Про інформацію», Закону України «Про громадські 
об’єднання», Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Указу 
Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні» №68/2016 від 26.02.2016 року,

Всеукраїнська громадська організація «Журналісти проти корупції» (в 
подальшому - ВГО), просить Вас сприяти проведенню Громадської експертизи 
діяльності Міністерства освіти і науки України в питаннях дотримання вимог 
Конституції України та інших законів України під час організації та проведення 
виборів ректора в Національному авіаційному університеті (в подальшому - 
НАУ) та виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення 
дотримання принципів: відкритості; гласності; таємного та вільного
волевиявлення; доброшлсьн оуч о̂ ^ и\; Ж ^ІЩ ^емократичності; забезпечення 
рівності прав у ч асн и к  ^ ^  мінісТерстІ о^ світи і науки
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Згідно з п.З «Порядку сприяння проведення громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади» надаємо інформацію, необхідну для 
проведення громадської експертизи:

1. ВГО «Журналісти проти корупції», зареєстрована Міністерством 
юстиції України 05.і 0.20І5 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
№13581020000001752, ідентифікаційний код 40048184.

2. Адреса ВГО «Журналісти проти корупції»: 08400, Україна, Київська 
область, м.ПереЯслав-Хмельницький, вул.Гімназійна буд.41.

3. E-mail: pero.org.ua@gmail.com
4. Предмет громадської експертизи: оцінка дотримання Міністерством

освіти і науки України Закону України Конституції України, 
законів України: «Про вищу освіту», «Про місцеві вибори», «Про 
інформацію», «Про громадські об'єднання», «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні», «Кримінального 
процесуального Кодексу України», постанови КМУ від 05.12.2014 
року №726, яка ввела методичні рекомендації «Щодо особливостей 
виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу», під час організації та проведення виборів 
ректора Національного авіаційного університету, який є провідним 
державним навчальним закладом в Україні.

5. Мета громадської експертизи:
Проведення оцінки діяльності Міністерства освіти і науки України, а 

також посадових осіб НАУ, які зобов’язані діяти і керуватись лише законами та 
у спосіб що передбачений Конституцією та законами України, під час 
організації та проведення виборів ректора НАУ.

Перелік керівних документів, необхідних для проведенні 
громадської експертизи:

- Конституція України;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2008 року №9'76 (зі

змінами) «Про затвердження порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади»;

- Закон України «Про вищу освіту»-
- Закон У країни’ «Про і нформанію»;
- Закон України «Про місцеві виболи»;
- Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в

Україні»;
- Закон України «Про громадські об’єднання»;
- Закон України «Про звернення громадян»;
- Кримінальний процесуальний ко; екс України;
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- Указ Президента України ‘‘Про сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні” №68/2016 від 26.02.2016 року;

- постанови Кібінету Міністрів України від 05.12.2014 року №726, яка 
ввела методичні рекомендації «Щодо особливостей виборчої системи та 
порядку обрання керівника вищого навчального закладу»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 
“Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики” .

З метою проведення громадської експертизи прошу надати належним 
чином завірені копії наступних документів:

- Копії Наказів (розпоряджень) Міністра освіти і науки України, інших у 
посадових осіб МОН (далі орган), щодо організації та проведення виборів 
ректора в Національному авіаційному університеті у 2017-2018 роках;

- Копії наказів МОН про призначення виконуючим обовязків ректора НАУ їх
у 2016-2018 роках; ^

- Копії Наказів (розпоряджень) в.о.ректора НАУ, щодо організації та 
проведення виборів ректора в Національному авіаційному університеті у 
2017-2018 роках;

ч/ - Копії Наказів (розпоряджень), положень, в.о.ректора НАУ, Вченою 
радою НАУ та Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
НАУ, щодо підготовки та проведення виборів ректора НАУ у 2017-2018 
роках:

- Копії заяв та скарг, які надходили до Міністерства освіти і науки У країни 
з приводу порушення чинного законодавства, у зв’язку з неналежною 
організацією та проведенням виборів ректора НАУ;

у -  Копії Наказів, актів, протоколів матеріалів службових перевірок, які 
видавались (проводились) Міністерством освіти і науки України з 
приводу порушення чинного законодавства, у зв ’язку з неналежною 
організацією та проведенням виборів ректора НАУ;

р? Копію наказу (розпорядження) про призначення куратора від МОН на час 
організації та проведення виборів ректора НАУ у 2017-2018 роках;

- Копії звітів та доповідних (пояснювальних) записок, які надавав куратор 
від МОН на час організації та проведення виборів ректора НАУ у 2017- 
2018 роках;

Щ г Копії заяв та скарг, які надходили до НАУ та Організаційного комітету 
виборів ректора НАУ, з привод порушення чинного законодавства, у 
зв ’язку з неналежною організаціє та проведенням виборів ректора НАУ;

у  - Копії рішень (протоколів) та матеріалів перевірок за заявами та скаргами, 
а також відповідей на письмові з; яви та скарги, які надходили до НАУ та 
Організаційного комітету виборів ректора НАУ, з приводу порушення 
чинного законодавства, у зв ’язку з неналежною організацією та 
проведенням виборів ректора НАУ;



у/  - Копію керівного документу, на підставі якого була організована 
діяльність Оргкомітету виборів ректора НАУ;

- Копії листів погодження, або інших документів, що підтверджують 
належне погодження відповідними посадовими особами та юристами 
НАУ, керівник документів (положень) щодо організації та проведення 
виборів ректора НАУ;

- Копії Наказів, актів, протоколів, матеріалів службових перевірок, які 
видавались (проводились) Міністерством освіти і науки України з 
приводу порушення чинного законодавства, у зв'язку з неналежною 
організацією та проведенням виборів ректора НАУ;

- Копії документів, які надавались громадськими організаціями та 
представниками кандидатів на посаду ректора до Оргкомітету виборів 
ректора НАУ з метою проведення їх належної реєстрації, а також копії 
протоколів та належних письмових відповідей на ці заяви;

і - Копії документів та заяв, які надавались представниками ЗМІ та 
журналістами до Оргкомітету виборів ректора НАУ, а також копії 
протоколів та належних письмових відповідей на ці заяви;

V - Копії Протоколів з виборчих дільниць, які надійшли до Організаційного
комітету виборів ректора НАУ, за підсумками першого та другого туру 
виборів;

- Копію документів що підтверджують видання агітаційного матеріалу 
(виборчих програм, тощо) кандидатів на виборах ректора НАУ, що 
друкувались ЗМІ що акредитовані при НАУ (газета «АВІАТОР» та 
журнал «АВІАТОР УКРАЇНИ»), з зазначенням дати друку, кількості 
примірників та особи яка їх отримала із зазначенням дати отримання цих

/ матеріалів;
і - Копії агітаційних матеріалів (в одному примірнику) які видавались 

газетою «АВІАТОР»;
- Копії позовних заяв (позовів), які подано до суду, з приводу порушень 

організації та порядку проведення виборів ректора НАУ, де Міністерство 
освіти і науки України та НАУ є стороною по справі або третьою особою;

•  Копії матеріалів, що розміщені на сайті Міністерства освіти і науки 
України, з приводу проведення виборів ректора НАУ, з посиланням на 
дату розміщення матеріалу та його змісту;

V •  Копії матеріалів, що розміщені на сайті НАУ, з приводу проведення
виборів ректора НАУ, з посиланням на дату розміщення матеріалу та 
його змісту;
6. Відповідь на Запит прошу направити за адресою: 02 І54, Україна, м.

Київ, вул.Ентузіастів 7/2, оф.84.



7. Особа уповноважена отримувати відповідь на Запит: Член ВГО 
«Журналісти проти корупції» Сапсай Володимир Григорович, тел.050-9211916. 
E-mail: nashavolia2017@gmail.com.

8. Відповідно до п.4 Порядку сприяння проведенню Громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого 
Постановою кабінету Міністрів України від 05.10.2008 року №976 прошу 
Вас:

- Видати в тижневий строк Наказ про проведення громадської експертизи і 
заходів з підготовки документів та інших матеріалів, необхідних: для 
проведення громадської експертизи із зазначенням прізвищ та посади 
особи, відповідальної за забезпечення взаємодії з експертною групою;

- Утворити робочу групу для підготовки матеріалів, необхідних для 
проведення громадської експертизи;

- Розмістити в тижневий строк інформацію про надходження запиту, щодо 
проведення громадської експертизи та заходи, здійснені Міністерством 
освіти і науки України з метою сприяння її проведенню на сайті 
Міністерства освіти і науки України;

- Надати копії документів та інших матеріалів, необхідних для проведення 
громадської експертизи;

- Визначити час, виділити приміщення для роботи експертної групи;
- При необхідності, забезпечити членам експертної групи вільний вхід до 

виділених приміщень.

Додатки:

1 .Довіреність Сапсай В.Г, на 1 -му арк.
2.Свідоцтво про державну реєстрацію Інформаційного агентства як суб’єкта 
Інформаційної діяльності та Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації, на 1-му арк.

З повагою.

Голова Центрального комітету 
ВГО «Журналісти проти корупції»
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НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ
ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

06/02/2018-АА1

ДОВІРЕНІСТЬ

м. Переяслав-Хмельницький Київської області 06 лютого 2038 року

Всеукраїнська громадська організація «Журналісти проти корупції» (Київська обл. м. 
Переяслав-Хмельницький вул. І імназійна 41, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ №40048184) в 
особі голови Центрального Комітету Кота Сергія Івановича, який діє на підставі Статуту, цією 
довіреністю уповноважує Сапсай Володимира Григоровича, (паспорт ТТ №256521, виданого 
15.01.2015 року Дніпровським РВГУДМС України в м. Києві, ідентифікаційний код 2038419151, 
зареєстрованого за адресою: м. Київ вул. Ентузіастів 7/2 кв.84) бути представником ВГО 
«Журналісти проти корупції»: в усіх судових установах України та в «Європейському суді з прав 
людини» з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому; в 
органах Національної поліції України; Міністерстві внутрішніх справ України; прокуратури 
України; Національної агенції з запобігання корупції в Україні, в усіх органах влади та місцевого 
самоврядування, в державних, приватних, громадських та будь-яких інших установах і 
організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм млосності та галузевої приналежності.

Для чого, надаю Сапсай ЕГГ. право подавати та отримувати в інтересах ВГО «Журналісти 
проти корупції»: заяви, довідки та документи, у відповідних установах та організаціях, в тому 
числі подавати та підписувати всі документи; необхідні для виконання повноважень за цією 
довіреністю, одержати виконавчі листи, рішення, ухвали суду, брати участь в судових 
засіданнях, робити виписки, одержувати копії документів, сплачувати необхідні платежі та 
збори, виконувати інші дії, необхідні для виконання повноважень що передбачені даною 
довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення терміном на один рік, тобто дійсна до шостого 
лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.
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