
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету від 22.10.2020 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, О.В. 

Гармаш, В.Я. Арнаут, Т.М. Щоголева, А.А Анищенко, Д.М. Горох. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розміщення виборчих програм кандидатів претендентів на посаду 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету (доповідач – 

Циганенко Л.Ф). 

2. Узгодження та затвердження графіка онлайн-зустрічей кандидатів 

претендентів на посаду ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (доповідач – Жембровська В.М.). 

 

I. СЛУХАЛИ: Інформацію Циганенко Л.Ф. про розміщення виборчих програм 

кандидатів претендентів на посаду ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету на веб-сайті університету та інформаційному стенді 

Університету. 

До організаційного комітету з проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету надійшли в електронному та паперовому 

носіях виборчі програми кандидатів претендентів на посаду ректора Університету:  

- Атаманчука Юрія Миколайовича, доктора педагогічних наук, професора;  

- Кічука Ярослава Валерійовича, доктора педагогічних наук, професора; 

- Кічук Надії Василівни, доктора педагогічних наук, професора.   

Відповідно до п. 2.11. Положення про порядок проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету виборчі програми 

кандидатів на посаду ректора Університету необхідно розмістити на веб-сайті 

Університету та інформаційному стенді. 

УХВАЛИЛИ: 1. Розмістити на веб-сайті Університету та інформаційному стенді 

виборчі програми кандидатів претендентів на посаду ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету:  

- Атаманчука Юрія Миколайовича, доктора педагогічних наук, професора;  

- Кічука Ярослава Валерійовича, доктора педагогічних наук, професора; 

- Кічук Надії Василівни, доктора педагогічних наук, професора.   



Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 13 

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

 

II. СЛУХАЛИ: Інформацію Жембровської В.М. про узгодження та 

затвердження графіка онлайн-зустрічей кандидатів претендентів на посаду ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

До організаційного комітету з проведення виборів ректора Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету в усній формі звернулись кандидати 

претенденти на посаду ректора Університету з проханням організувати онлайн-

зустріч з виборцями:  

- 26 жовтня 2020 року о 15.00 год - Атаманчук Юрій Миколайович, доктор 

педагогічних наук, професор; 

- 27 жовтня 2020 року о 10.00 год – Кічук Ярослав Валерійович, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Відповідно до п. 2.10.1. Положення про порядок проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету кандидат на посаду 

керівника закладу вищої освіти має право узгодити з організаційним комітетом з 

проведення виборів ректора Університету час та місце проведення зустрічей з 

працівниками та студентами Університету.  

Пропозиція розмістити на веб-сайті Університету та інформаційному стенді 

оголошення про час та місце проведення онлайн-зустрічей кандидатів претендентів 

на посаду ректора Університету з працівниками та студентами Університету.  

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити графік онлайн-зустрічей кандидатів претендентів на 

посаду ректора Університету з виборцями розмістити оголошення на веб-сайті 

Університету та інформаційному стенді:  

- 26 жовтня 2020 року о 15.00 год - Атаманчук Юрій Миколайович, доктор 

педагогічних наук, професор; 

- 27 жовтня 2020 року о 10.00 год – Кічук Ярослав Валерійович, доктор 

педагогічних наук, професор. 

2. Довести графік онлайн-зустрічей кандидатів претендентів на посаду ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету до відома трудового 

колективу і студентів Університету. 

 

Прийнято одностайно. Результати голосування (відкрите голосування): «за» - 13 

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

 

 

Голова         Л.Ф. Циганенко  

Секретар        В.М. Жембровська 


