
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 15.10.2020 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. Про одержання списку представників з числа студентів факультету 

української філології та соціальних наук очної (денної) форми 

навчання Ізмаїльського державного гуманітарного університету для 

формування списку виборців для участі у виборах ректора 

Університету (доповідач –Нягу В. В.). 

2. Про одержання списку представників з числа студентів факультету 

іноземних мов очної (денної) форми навчання Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету для формування списку 

виборців для участі у виборах ректора Університету (доповідач –Нягу 

В. В.). 

3. Про одержання списку представників з числа студентів факультету 

управління, адміністрування та інформаційної діяльності очної (денної) 

форми навчання Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

для формування списку виборців для участі у виборах ректора 

Університету (доповідач –Нягу В. В.). 

 

 

I. СЛУХАЛИ: Інформацію Нягу В.В. про одержання списку обраних на 

прямих таємних виборах представників з числа студентів факультету 

української філології та соціальних наук очної (денної) форми навчання для 

формування списку виборців для участі у виборах ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету. 

Список обраних на прямих таємних виборах представників з числа студентів 

факультету української філології та соціальних наук сформовано згідно з 



поданням голови органу студентського самоврядування факультету 

української філології та соціальних наук Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету.  

Запропонувала погодити список обраних на прямих таємних виборах 

представників з числа студентів факультету української філології та 

соціальних наук для формування списку виборців для участі у виборах 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: Погодити список обраних на прямих таємних виборах 

представників з числа студентів факультету української філології та 

соціальних наук для формування списку виборців для участі у виборах 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Погоджений список представників з числа студентів 

факультету української філології та соціальних наук ІДГУ 

 

Денисова Яна Володимирівна 

Лазебна Софія Сергіївна 

Македонська Любов Анатоліївна 

Ніколенко Ольга Сергіївна 

Решетникова Марина Юріївна 

 

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

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

 

II. СЛУХАЛИ: Інформацію Нягу В.В. про одержання списку обраних на 

прямих таємних виборах представників з числа студентів факультету 

іноземних мов очної (денної) форми навчання для формування списку 

виборців для участі у виборах ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

Список обраних на прямих таємних виборах представників з числа студентів 

факультету іноземних мов сформовано згідно з поданням голови органу 

студентського самоврядування факультету іноземних мов Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету.  

Запропонувала погодити список обраних на прямих таємних виборах 

представників з числа студентів факультету іноземних мов для формування 

списку виборців для участі у виборах ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 



УХВАЛИЛИ: Погодити список обраних на прямих таємних виборах 

представників з числа студентів факультету іноземних мов для формування 

списку виборців для участі у виборах ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

 

Погоджений список представників з числа студентів 

факультету іноземних мов ІДГУ 

 

Бондаренко Кароліна Олексіївна 

Корнєєв Микита Ігорович 

Кулава Маріанна Олександрівна 

Соловйова Людмила Олегівна 

Пейкова Ганна Валеріївна 

Фортуна Ангеліна Олегівна 

Шаповал Олександра В’ячеславівна 

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

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

 

III. СЛУХАЛИ: Інформацію Нягу В.В. про одержання списку обраних на 

прямих таємних виборах представників з числа студентів факультету 

управління, адміністрування та інформаційної діяльності очної (денної) 

форми навчання для формування списку виборців для участі у виборах 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

Список обраних на прямих таємних виборах представників з числа студентів 

факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

сформовано згідно з поданням голови органу студентського самоврядування 

факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету.  

Запропонувала погодити список обраних на прямих таємних виборах 

представників з числа студентів факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності для формування списку виборців для участі у 

виборах ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: Погодити список обраних на прямих таємних виборах 

представників з числа студентів факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності для формування списку виборців для участі у 

виборах ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

 

 



Погоджений список представників з числа студентів 

факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності ІДГУ 

 

Агбаш Валерія Федорівна 

Процюк Євгеній Вікторович 

Хрустальов Олександр Олександрович 

Пейчев Олексій Юрійович 

Бабаян Антон Сергійович 

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

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

 

 

Голова         Л.Ф. Циганенко  

Секретар        В.М. Жембровська 

 


