
ПРОТОКОЛ №2 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 25.08.2020 року 

Загальна кількість членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора ІДГУ – 15 осіб.  

Кількість присутніх членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора ІДГУ – 12 осіб: Л.Ф. Циганенко, Г.М. Омельченко, В.М. 

Жембровська, Т.С. Шавловська, Н.В. Граматик, О.В. Федорова, В.Я. Арнаут, 

Т.М. Щоголева, Н.М. Свищ, А.А Анищенко, Д. М.  Горох, В.В. Нягу. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення проєкту Положення про порядок проведення виборів 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(доповідач – доц. Шавловська Т.С.). 

2. Обговорення проєкту Положення про виборчу комісію з виборів 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету – 

(доповідач – доц. Федорова О.В.). 

3. Обговорення проєкту Положення про порядок обрання представників з 

числа штатних працівників, не віднесених до категорії наукових, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (доповідач – Свищ Н.М.). 

4. Обговорення проекту Положення  про порядок обрання студентів та 

аспірантів очної (денної) форми навчання університету для участі у 

виборах ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(доповідач – Нягу В. В.). 

5. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (доповідач – 

Циганенко Л.Ф.). 

6. Затвердження переліку документів, що посвідчують особу, для їх 

пред’явлення членам виборчої комісії в день виборів (для отримання 

бюлетенів) (доповідач – Омельченко Г.М.). 

 

I. СЛУХАЛИ: Шавловська Т.С. ознайомила присутніх з проєктом 

Положення про порядок проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. Акцентувала увагу на актуальних 

питаннях організації та проведення виборів ректора університету. 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

Подати на затвердження вченій раді університету проєкт Положення про 

порядок проведення виборів ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

12 (дванадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

II. СЛУХАЛИ: Федорова О.В. ознайомила присутніх з проєктом Положення 

про виборчу комісію з виборів ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету – (доповідач – доц.). 

УХВАЛИЛИ:  

Подати на затвердження вченій раді університету проєкт Положення про 

виборчу комісію з виборів ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету – (доповідач – доц.). 

 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

12 (дванадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

III. СЛУХАЛИ: Свищ Н.М. ознайомила присутніх з проєктом Положення 

про порядок обрання представників з числа штатних працівників, не 

віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ:  

Подати на затвердження вченій раді університету проєкт Положення про 

порядок обрання представників з числа штатних працівників, не віднесених 

до категорії наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

12 (дванадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

IV. СЛУХАЛИ: Нягу В. В. ознайомила присутніх з проєктом Положення  

про порядок обрання студентів та аспірантів очної (денної) форми навчання 

університету для участі у виборах ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

Подати на затвердження вченій раді університету проєкт Положення  про 

порядок обрання студентів та аспірантів очної (денної) форми навчання 

університету для участі у виборах ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

12 (дванадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

V. СЛУХАЛИ: Циганенко Л.Ф. ознайомила присутніх з проєктом 

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ:  

Подати на затвердження вченій раді університету проєкт Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. 

 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

12 (дванадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

VI. СЛУХАЛИ:  Омельченко Г.М. про затвердження переліку документів, 

що посвідчують особу, для їх пред’явлення членам виборчої комісії в день 

виборів (для отримання бюлетенів). Омельченко Г.М. акцентувала увагу на 

частину першу статті 13, частину першу, другої статті 14, частину четверту 

статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус», та запропонувала затвердити такий перелік 

документів: 

паспорт громадянинаУкраїни; 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

паспорт громадянинаУкраїни (ID-картка); 

тимчасове посвідчення громадянина України; 

посвідчення водія; 

пенсійне посвідчення; 

студентський квиток ІДГУ. 

 УХВАЛИЛИ:  

Затвердити перелік документів, що посвідчують особу, для їх пред’явлення 

членам виборчої комісії в день виборів (для отримання бюлетенів): 

паспорт громадянинаУкраїни; 



паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

паспорт громадянинаУкраїни (ID-картка); 

тимчасове посвідчення громадянина України; 

посвідчення водія; 

пенсійне посвідчення; 

студентський квиток ІДГУ. 

 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 

12 (дванадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

 

Голова         Л.Ф. Циганенко  

Секретар        В.М. Жембровська 


