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ВИБОРИ РЕКТОРА  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

21 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
 

засідання виборчої комісії з виборів ректора  

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (ІДГУ) 
 

 

21 жовтня 2020  року 

 

Усього членів комісії: 9 осіб. 

 

Запрошені на засідання:   
Омельченко Ганна Михайлівна - заступник голови організаційної комісії, 

начальник відділу кадрів  

 

Присутні на засіданні:  
Кольцун Наталія Михайлівна - перший проректор; 

Рябушко Світлана Олексіївна - в.о. завідувача кафедри англійської мови та 

перекладу; 

Метіль Анастасія Сергіївна – в.о. завідувача кафедри права і соціальної роботи; 

Замашкіна Ольга Дмитрівна – доцент кафедри права і соціальної роботи; 

Драгієва Людмила Василівна – доцент кафедри технологічної і професійної 

освіти та загальнотехнічних дисциплін; 

Швець Ірина Петрівна – адміністратор бази даних; 

Горох Ірина Олексіївна – інженер-програміст; 

 
Відсутні на засіданні: Максименко Ольга Олександрівна – перебуває у 

відпустці, Корнєєв Микита – у зв`язку із хворобою. 

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :  
1. Про проведення виборів ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

2. Про вибори голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

3. Про призначення дати, місця, часу проведення виборів ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

4. Інформація про основні завдання роботи виборчої комісії. 
5. Інформація щодо кандидатів на заміщення посади ректора 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 
 

І. Слухали: Про проведення виборів ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

Виступили: Г.М. Омельченко з інформацією про проведення виборів ректора 

ІДГУ. 
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Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 
ІІ. Слухали: Про вибори голови, заступника голови та секретаря виборчої 

комісії ІДГУ. 

Виступили: Г.М.Омельченко. з інформацією про вибори голови, заступника 

голови виборчої комісії та секретаря виборчої комісії ІДГУ. 

 

Г.М. Омельченко запропонувала наступні кандидатури: 

Кольцун Наталія Михайлівна – голова виборчої комісії;  

Метіль Анастасія Сергіївна - заступник голови виборчої комісії; 

 Швець Ірина Петрівна -  секретар виборчої комісії. 

Результати голосування: 
 

За  - 7 (сім) осіб 

Проти  -  немає 

Утримались -  немає 

Рішення прийнято одностайно. 

 

Ухвалили:  Обрати головою виборчої комісії ІДГУ – Н.М.Кольцун, заступника 

голови виборчої комісії ІДГУ – А.С.Метіль, секретарем виборчої комісії ІДГУ – 

І.П.Швець.  

 

ІІІ. Слухали:  Про призначення дати, місця, часу проведення виборів ректора 

ІДГУ. 

Виступили: Н.М.Кольцун голову виборчої комісії, про призначення дати, 

місця, часу проведення виборів ректора ІДГУ.  

Вибори необхідно провести 28 жовтня 2020 року з 09.00 до 15.00 в 

конференцзалі університету (вул. Репіна, буд.12). Інформацію про дату, місце, 

час проведення виборів ректора розмістити на сайті університету 

(http://idgu.edu.ua/), а також у вигляді оголошень у приміщеннях  ІДГУ: 
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Ухвалили: Провести вибори ректора 28 жовтня 2020 року, з 09.00 до 15.00, в 
конференцзалі університету (вул. Репіна, буд.12). 
 
Результати голосування: 

 

За  - 7 (сім) осіб 

Проти  -  немає 

Утримались -  немає 

 

Рішення прийнято одностайно. 
 
ІV.Слухали:  Інформацію про основні завдання роботи виборчої комісії. 
   

Виступили: Н.М. Кольцун щодо основних принципів та завдань роботи 

виборчої комісії з виборів ректора ІДГУ. Звернула увагу на особливості 

проведення виборів ректора в умовах карантину та небезпекою  поширення 

Covid-19 

 Наступне засідання провести 22.10.2020 об 14.00 год. 

 

Ухвалили:   1. Інформацію прийняти до відома. 

2.Наступне засідання виборчої комісії провести 22.10.2020 об 

14.00 год. 

 
   

V. Слухали:  Інформацію щодо кандидатів на заміщення на заміщення посади 

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

 

Виступили: Омельченко Г.М. ознайомила з наказом МОН України          

№ 219-к від 30.07.2020 р. “Про оголошення конкурсів на заміщення посад 

керівників закладів освіти” відповідно до частини третьої статті 42 та частини 

першої статті 79 Закону України “Про вищу освіту” та з інформацією про 

кандидатури претендентів на посаду ректора Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету згідно листа МОН № 1/11-6992 від 13.10.2020 «Про 

проведення виборів ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету» : 

Атаманчук Юрій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор; 

Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор; 

Кічук Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, професор. 
 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 
 
 
 
 

Голова виборчої комісії     Н.М.Кольцун 
 
 
Секретар виборчої комісії     І.П.Швець

 

 

 МП 
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