
ПРОТОКОЛ  №12 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 28.10.2020 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, І.Є. Татаринов, Т.С. Шавловська, Н.В. Граматик, О.В. 

Федорова, В.Я. Арнаут, Т.М. Щоголева, Н.М. Свищ, О.В. Гармаш, С.В. 

Глущук, А.А. Анищенко  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів ректора двох 

оригінальних примірників підсумкового протоколу про результати 

голосування (доповідач – проф. Циганенко Л.Ф.). 

2. Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів ректора заяв і 

скарг, поданих кандидатом на посаду ректора, спостерігачами та 

членами виборчої комісії, а також прийняті за ними ухвали (доповідач 

– Омельченко Г.М.). 

3. Про визнання виборів ректора такими, що відбулися (доповідач – проф. 

Циганенко Л.Ф.). 

4. Про оприлюднення результатів (доповідач – Жембровська В.М.). 

5. Про передачу документації, що пов’язана з проведенням виборів 

ректора Університету, до архіву (доповідач – Жембровська В.М.). 

 

I. СЛУХАЛИ: Інформацію Циганенко Л.Ф., голови організаційного 

комітету з проведення виборів ректора ІДГУ, проректора з науково-

педагогічної роботи про отримання від виборчої комісії з проведення виборів 

ректора двох оригінальних примірників підсумкового протоколу про 

результати голосування: 1 примірник – для організаційного комітету, 2-ий 

примірник – відповідальній за збереження виборчої документації 

(архіваріус).   

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію підсумкового протоколу виборчої комісії прийняти до 

відома. 



2.  Передати один оригінальний примірник підсумкового протоколу про 

результати голосування на виборах ректора в МОН України, другий 

примірник – особі, відповідальній за збереження виборчої документації 

(архіваріус).   

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

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

 

II. СЛУХАЛИ: Інформацію Омельченко Г.М. про отримання від виборчої 

комісії з проведення виборів ректора заяв і скарг, поданих кандидатом на 

посаду ректора, спостерігачами та членами виборчої комісії, а також 

прийняті за ними ухвали.  

До виборчої комісії заяви і скарги, подані кандидатом на посаду ректора, 

спостерігачами та членами виборчої комісії не надходили. 

УХВАЛИЛИ: Вибори ректора університету відбулися без порушень. 

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

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

 

III. СЛУХАЛИ: Інформацію Циганенко Л.Ф., голови організаційного 

комітету з проведення виборів ректора ІДГУ, проректора з науково-

педагогічної роботи про визнання виборів ректора такими, що відбулися. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» вибори вважаються 

такими, що відбулися, якщо участь у них взяли понад 50% осіб, які мають 

право брати участь у виборах, і якщо за кандидата на посаду ректора 

проголосувало понад 50%, які мають право брати участь у виборах.  

У виборах ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

взяли участь 130 осіб, що становить 73,4% від 177 осіб , які мали право брати 

участь у виборах. 

За кандидата на посаду ректора Кічука Ярослава Валерійовича 

проголосували 109 осіб, що становить 61,6% від 177 осіб, які мали право 

брати участь у виборах. 

За кандидата на посаду ректора Атаманчука Юрія Миколайовича  

проголосували 11 осіб, що становить 6,1% від 177 осіб, які мали право брати 

участь у виборах. 

Пропонується вважати вибори ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 28 жовтня 2020 року такими, що відбулися.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати вибори ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету 28 жовтня 2020 року такими, що відбулися.  



2. Відповідно до підсумкового протоколу за результатами голосування 

вважати обраним на посаду ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету Кічука Ярослава Валерійовича. 

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

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

 

IV. СЛУХАЛИ:  Інформацію Жембровської В.М. про оприлюднення 

результатів.   

Відповідно до п.4.3.7. Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

оргкомітет оприлюднює результати виборів на інформаційному стенді у 

доступному для загального огляду місці, розташованому у приміщенні 

Університету, а також на  веб-сайті Університету протягом 24 годин після 

складання протоколу про результати голосування.  

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити результати виборів ректора на інформаційному 

стенді у доступному для загального огляду місці, розташованому у 

приміщенні Університету, а також на  веб-сайті Університету.  

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

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

 

V. СЛУХАЛИ: Інформацію Жембровської В.М. про передачу 

документації, що пов’язана з проведенням виборів ректора Університету, до 

архіву. 

Відповідно  до п. 4.3.8. Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

оргкомітет передає в установленому порядку до архіву Університету всю 

документацію, пов’язану з проведенням виборів ректора Університету, що 

зберігається в Університеті протягом п’яти років. 

УХВАЛИЛИ: Передати документацію, що пов’язана з проведенням виборів 

ректора Університету, до архіву. 

 

Голова         Л.Ф. Циганенко  

Секретар        В.М. Жембровська 

 


