
ЗВІТ 
про результати громадського обговорення 
щодо присвоєння імені Дмитра Моторного 

Таврійському державному агротехнологічному університету 
 

Відповідно до Закону України за №4865–VI від 24.05.2012 р. «Про 
присвоєння юридичним особам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. №989 «Про затвердження 
порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, за ними 
закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» було проведено громадське обговорення питання щодо 
присвоєння Таврійському державному агротехнологічному університету 
(далі – ТДАТУ) імені Дмитра Моторного – легендарного аграрія, Героя 
України, видатного випускника ТДАТУ. 

Пропозиція ректора д.т.н., професора Кюрчева В.М. про присвоєння 
ТДАТУ імені Дмитра Моторного була підтримана ректоратом, який 27 
серпня 2018 року ухвалив рішення про запровадження процедури 
громадського обговорення даної пропозиції. 

Для організації проведення громадського обговорення наказом ректора 
була сформована робоча група, до складу якої увійшли представники 
адміністрації, профспілки, факультетів та підрозділів, ради ветеранів та 
студентство ТДАТУ. Згідно з Порядком, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України за №989 від 24.10.2012 р. «Про затвердження порядку 
проведення громадського обговорення…» було визначено заходи та строки 
проведення громадського обговорення з 27 серпня по 27 жовтня 2018 року. 
Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення було 
розміщене на офіційному сайті ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/ 28 серпня 
2018 року, де було створено окремий розділ Громадське обговорення. 
 Громадське обговорення проходило у різних формах. Так, 29 серпня на 
зборах трудового колективу ТДАТУ відбулося обговорення пропозиції щодо 
присвоєння Таврійському державному агротехнологічному університету 
імені Дмитра Моторного. Колектив університету активно обговорював 
пропозицію ректора. Більшість виступаючих підтримали ініціативу 
присвоєння імені Дмитра Моторного Таврійському державному 
агротехнологічному університету, що підтверджено Витягом з протоколу 
№1 зборів трудового колективу ТДАТУ від 29.08.2018 року. 

Депутати Запорізької обласної ради на 23-й сесії сьомого скликання на 
підтримку ініціативи ТДАТУ щодо присвоєння імені Дмитра Моторного, 30 
серпня 2018 року прийняли Звернення до Міністерства освіти і науки 
України. 



Колективи відокремлених структурних підрозділів (ВСП) ТДАТУ 
також долучилися до громадського обговорення. Під час обговорення була 
висловлена єдина позиція – підтримати ініціативу ректора та ректорату щодо 
присвоєння ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Зокрема, на адресу ТДАТУ 
надійшли витяги з протоколів зборів колективів: 

- ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»; 
- ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»; 
- ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»; 
- ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»; 
- ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»; 
- ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ». 
Листи про підтримку обговорюваної пропозиції також надіслали: 
- Громадська спілка (ГС) «Аграрний Союз України» (керівник 

Новіков Г.В.); 
- Громадська організація «Асоціації випускників МІМСГ-ТДАТА-

ТДАТУ» (Голова ГО Кишко М.Л.); 
- Громадська спілка (ГС) «Аграрний Союз України» в Запорізькій 

області (керівник Тиховод А.М.); 
- Запорізька обласна організація Аграрної партії України (керівник 

Ніколенко О.В.). 
Крім того, в рамках громадського обговорення, з 16 по 19 жовтня в 

ТДАТУ на всіх факультетах було проведено «круглі столи» за темою 
«Корифей агарної галузі». У їх роботі взяли участь близько 350 осіб,серед 
яких науковці, викладачі, співробітники і студенти. 

Під час роботи «круглих столів» було визначено основні точки зору та 
їх аргументацію щодо надання ТДАТУ імені Дмитра Моторного: 

- Надати ім’я Дмитра Моторного університету, тому що Дмитро 
Моторний – видатний аграрій України, Герой України. Університет 
пишається своїм випускником і вважає за честь носити його ім’я; 

- Залишити назву без змін, тому що зміна назви може вплинути на 
його рейтинги та позиції в освітянському середовищі, а також 
потребує додаткових коштів на переоформлення документів. 

Активну участь в обговоренні взяли декани факультетів – Кюрчев С.В., 
Вершков О.О., Карман С.В. та заступники деканів Ковальов О.В., Григоренко 
О.В., викладачі кафедри суспільно-гуманітарних наук к.і.н. Михайлов В.В. та 
к.і.н. Мельник О.О. 

Свою думку висловили завідувачі кафедр д.т.н., проф. Панченко А.І., 
д.т.н., професор Діордієв В.Т., д.с-.г.н., доцент Єременко О.А., а також к.т.н., 
доцент кафедри ВМІФ Данченко М.М. В обговоренні взяли участь 
представники студентства ТДАТУ: голова студентської ради МТФ Пінжаєва 
Л.; студент-магістрант енергетичного факультету Федькін В.; студент 21 КН 
Бойка М., член студради ФЕБ Плясецька В. та інші. 

Підсумовуючи результат проведення серії «круглих столів», можна 
констатувати, що переважна більшість учасників підтримали ініціативу 
присвоєння ТДАТУ імені Дмитра Моторного. 



У рамках проведення громадського обговорення, в ТДАТУ також було 
проведено наступні заходи: 

- Екскурсії в музеї історії Університету – експозиція «Дмитро 
Моторний – хлібороб з мудрим серцем»; 

- «Корифей аграрної галузі»: година-вшанування Дмитра Моторного; 
- «Патріарх української ниви»: стендова фото-акція, присвячена 

Дмитру Моторному; 
- «Дмитро Моторний – видатний випускник ТДАТУ»: тематичний 

дайджест-бесіда в студентських групах; 
- «Хліборобська стежка Дмитра Моторного»: захід-презентація 
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пропозиції від співробітників Університету, випускників, студентів. 
Тема громадського обговорення також висвітлювалася в регіональних ЗМІ. 

З метою інформування громадськості та університетської спільноти, 
протягом всього терміну громадського обговорення на офіційному сайті 
ТДАТУ було розміщено чотири інформаційних повідомлення про хід 
обговорення ініціативи щодо присвоєння ТДАТУ імені Дмитра Моторного. 

Таким чином, передбачена Законом України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» та постановою 
Кабінету Міністрів від 24.10.2012 р. № 989 «Про затвердження Порядку 
проведення громадського обговорення під час розгляду питань про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними 
закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» процедура громадського обговорення витримана. 

Узагальнюючи підсумки громадського обговорення ініціативи щодо 
присвоєння ТДАТУ імені Дмитра Моторного можна констатувати, що дана 
ініціатива отримала підтримку переважної більшості учасників обговорення. 

Протоколи зборів громадського обговорення, витяги з протоколів 
додаються. 

З урахуванням результатів, викладених у Звіті…, пропонується внести 
питання про присвоєння ТДАТУ імені Дмитра Моторного на розгляд 
Міністерства освіти і науки України. 

 
Секретар робочої групи з проведення громадського обговорення  
ніціативи щодо присвоєння Таврійському державному  
агротехнологічному університету імені Дмитра Моторного 

О.М. Білоцька 


