
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 12.10.2020 року 

Загальна кількість членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора ІДГУ - 15 осіб.  

Кількість присутніх членів організаційного комітету з проведення виборів 

ректора ІДГУ - 13 осіб: Л.Ф. Циганенко, Г.М. Омельченко, В.М. 

Жембровська, Т.С. Шавловська, І.Є. Татаринов, Н.В. Граматик, О.В. 

Федорова, С.В. Глущук, В.Я. Арнаут, Т.М. Щоголева, А.А Анищенко, Д.М. 

Горох, В. В. Нягу. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження квоти виборних представників із числа студентів очної 

(денної) форми навчання для участі у виборах ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (доповідач – Омельченко 

Г.М..). 

2. Затвердження квоти виборних представників з числа штатних 

працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників, для участі у виборах ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (доповідач – 

Циганенко Л.Ф.). 

 

I. СЛУХАЛИ: Заступника голови організаційного комітету Омельченко 

Г.М. про затвердження квоти виборних представників із числа студентів 

очної (денної) форми навчання для участі у виборах ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету  

УХВАЛИЛИ: Відповідно до ч. 3 ст.42 Закону України «Про вищу освіту» та 

п. 1.3. Положення про порядок обрання представників з числа студентів 

очної (денної) форми навчання Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету для участі у виборах ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету затвердити квоту виборних представників із 

числа студентів для участі у виборах ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету кількістю 27 осіб. 

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

13 (тринадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 



II. CЛУХАЛИ: Голову організаційного комітету Циганенко Л.Ф. про 

затвердження квоти виборних представників з числа штатних працівників, не 

віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників, для участі у виборах ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до ч.3 ст.42 Закону України «Про вищу освіту» та 

п. 2.1 Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників, для участі у виборах ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету затвердити квоту представників з 

числа штатних працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників, для участі у виборах ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету кількістю  17 осіб. 

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

13 (тринадцять), «проти» - немає, «утримались» - немає. 

 

 

 

Голова         Л.Ф. Циганенко  

Секретар        В.М. Жембровська 

 


