
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Організаційним комітетом з проведення 

виборів ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

(протокол № 1 від «20» серпня 2020 р.) 

 

Голова організаційного  

комітету ______________ Л.Ф. Циганенко  

 

Календарний план підготовки та проведення виборчої кампанії в 

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні 

1. Видання наказу МОН 

України та публікація 

оголошення про 

проведення конкурсу на 

заміщення вакантної 

посади ректора 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

( далі – Університет) 

30.07.2020 р.  

2. Видання наказу по 

Університету Про 

організацію та проведення 

виборів ректора 

Університету 

31.07.2020 р. Кічук Я.В., 

Гармаш О.В., 

Нягу В.В. 

3. Формування пакету 

нормативних документів з 

виборів ректора  

Університету 

03.08.2020 р.- 

28.08.2020 р. 

Організаційний 

комітет 

4. Затвердження положень, 

що стосуються підготовки 

та проведення виборів  

ректора Університету 

(Положення про порядок 

проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного 

університету; Положення 

про організаційний комітет 

з проведення виборів 

25.08.2020 р.- 

31.08.2020 р. 

 

Організаційний 

комітет, 

вчена рада 

Університету 



ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного 

університету; Положення 

про виборчу комісію з 

виборів ректора 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного 

університету; Положення 

про порядок обрання 

представників з числа 

штатних працівників, не 

віднесених до категорії 

наукових, науково-

педагогічних і педагогічних 

працівників Ізмаїльського 

державного гуманітарного 

університету; Положення  

про порядок обрання 

студентів та аспірантів 

очної (денної) форми 

навчання університету для 

участі у виборах ректора 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного 

університету) 

5. Прийом документів від 

претендентів на посаду 

ректора Університету 

Міністерством освіти і 

науки України 

31.07.2020 р.- 

30.09.2020 р. 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

6. Формування списків для 

проведення таємних 

виборів представників від 

студентів та аспірантів 

очної (денної) форми 

навчання Університету для 

участі у виборах ректора 

станом на 04.09.2020 р. та 

встановлення квот 

До 21.09.2020 р. Організаційний 

комітет, 

 відділ кадрів,  

студентське 

самоврядування 

7. Формування списків для 

проведення таємних 

виборів представників від 

До 21.09.2020 р. Організаційний 

комітет, 

 відділ кадрів 



груп структурних 

підрозділів Університету 

станом на 11.09.2020 р. та 

встановлення квот 

8. Виготовлення бюлетенів 

для проведення таємного 

голосування таємних 

виборів представників від 

груп структурних 

підрозділів та студентів 

Університету 

В день 

проведення 

зборів з обрання 

представників 

Організаційний 

комітет 

9. Обрання виборних 

представників з числа 

штатних представників не 

віднесених до категорії 

наукових, науково-

педагогічних і педагогічних 

працівників 

15.09.2020 р.- 

18.09.2020 р. 

Організаційний 

комітет, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

10. Обрання виборних 

представників з числа 

студентів та аспірантів 

Університету очної (денної) 

форми навчання  

08.09.2020 р.- 

11.09.2020 р. 

Організаційний 

комітет, 

студентське 

самоврядування  

11. Подання переліку 

кандидатів на посаду 

ректора до Університету  

До 16.10.2020 р. Міністерство 

освіти і науки 

України 

12. Організація зустрічей 

кандидатів на посаду 

ректора з працівниками та 

студентами Університету 

17.10.2020 р. - 

27.10.2020 р. до 

09.00 

Організаційний 

комітет, 

кандидати на 

посаду ректора  

13. Подання виборчих програм 

кандидатів на посаду 

ректора організаційному 

комітету 

20.10.2020 р. Кандидати на 

посаду ректора 

14. Оприлюднення виборчих 

програм кандидатів на 

посаду ректора на 

інформаційному стенді, 

22.10.2020 р. Організаційний 

комітет 



веб-сайті, дошці оголошень 

Університету 

15. Акредитація спостерігачів 

від кандидатів на виборах 

ректора Університету 

17.10.2020 р. - 

26.10.2020 р. 

Кандидати на 

посаду ректора, 

організаційний 

комітет 

16. Формування списків 

делегатів для участі у 

виборах ректора 

Університету 

До 21.10.2020 р. Організаційний 

комітет 

17. Передача виборчій комісії 

списків делегатів для участі 

у виборах ректора 

Університету 

21.10.2020 р. Організаційний 

комітет 

18.  Виготовлення бюлетенів 

для голосування 

З 13.00-21.00 

27.10.2020 р. 

Виборча комісія 

19. Оголошення інформації про 

час і проведення виборів 

ректора Університету на 

інформаційному стенді, 

веб-сайті, дошці оголошень 

Університету 

До 22.10.2020 р. Виборча комісія 

20. Проведення виборів З 09.00 до 15.00 

28.10.2020 р. 

Виборча комісія 

21.  Проведення  підрахунку 

голосів виборців 

З 15.00 

28.10.2020 р. 

Виборча комісія 

22.  Складання протоколу про 

результати виборів ректора 

Університету та передача 

його до організаційного 

комітету 

В день 

проведення 

виборів 

Виборча комісія 

23. Оприлюднення результатів 

виборів ректора 

Університету  

Протягом однієї 

доби після 

складання 

протоколу про 

результати 

Виборча комісія 



виборів 

24. Передача протоколу про 

результати виборів ректора 

Університету до 

Міністерства освіти і науки 

України 

В день 

проведення 

виборів 

Організаційний 

комітет 

25. Призначення другого туру 

виборів ректора 

Університету (за 

необхідності) 

04.11.2020 р. Організаційний 

комітет, виборча 

комісія 

26. Комплектація документації 

по виборах ректора ректора 

Університету та передача її 

до архіву Університету  

Протягом трьох 

днів після 

завершення 

виборів  

Секретар 

організаційного 

комітету та  

секретар виборчої 

комісії 

 

 

 

 

 

 


