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ВИБОРИ РЕКТОРА  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

22 жовтня 2020 РОКУ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 
 

засідання виборчої комісії з виборів ректора  

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (ІДГУ) 
 

22 жовтня 2020 року 

 

Усього членів комісії: 9 осіб. 

 

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 – у зв`язку із 

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

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :  

 

 1 .  Про передачу списків виборців від Організаційного комітету до 

Виборчої комісії. 

 2 .  Про розподіл функціональних обов’язків між членами Виборчої 

комісії на весь період голосування та підрахунку голосів. 

3. Про вимоги до виготовлення виборчого бюлетеня таємного 

голосування для обрання ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету та затвердження його змісту. 

4. Про порядок роботи зі списками виборців членами Виборчої комісії та 

порядок видачі бюлетенів для голосування виборцям під час виборів. 

5. Різне 

 

І. Слухали: Про передачу списків виборців від Організаційного комітету до 

Виборчої комісії. 

 

Виступили:  Н.М. Кольцун зазначила, що заступником голови Організаційного 

комітету з проведення виборів ректора ІДГУ Г.М. Омельченко до Виборчої 

комісії 22 жовтня 2020 року передано списки осіб, які мають право брати 
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участь у виборах ректора ІДГУ. Загальна кількість осіб - 177 осіб. Списки 

сформовано з представників штатних працівників: 

-    науково-педагогічні і педагогічні працівники -133 особи (75%); 

- представники з працівників, яких не віднесено до категорії науково-

педагогічних і педагогічних працівників - 17 осіб (10%); 

-    здобувачі вищої освіти – 27 осіб (15%). 

 Зазначила, що списки сформовані в алфавітному порядку, а також вказала на 

необхідність забезпечення їх збереження і дотримання порядку використання. 

 

Ухвалили: Прийняти списки осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора ІДГУ, загальною кількістю  177 осіб.  

Зберігати списки виборців в металевому сейфі, а також дотримуватись порядку 

їх використання. 

 

Результати голосування: 
 

За  - 7 (сім) осіб 

Проти  -  немає 

Утримались -  немає 

 

ІІ. Слухали: Про розподіл функціональних обов’язків між членами виборчої 

комісії на весь період голосування та підрахунку голосів. 

 
Виступили:  Н.М. Кольцун, голова виборчої комісії, запропонувала 

розподілити функціональні обов’язки між членами виборчої комісії на весь 

період голосування та підрахунку голосів : 

- відповідальними за видачу бюлетенів призначити С.О. Рябушко, 

О.Д.Замашкіну, Л. В. Драгієву; 

- черговим по кабінках призначити І.О.Горох; 

- відповідальним за виконання вимог проведення виборів ректора в умовах 

карантину та небезпекою  поширення Covid-19- О.О.Максименко; 

- відповідальним за здійснення спостереження за порядком - Корнєєва Микиту. 

З членів комісії сформувати лічильну комісію для підрахунку бюлетенів для 

таємного голосування у складі: 

- Н.М.Кольцун - голова Виборчої комісії;  

- А.С. Метіль - заступник голови Виборчої комісії; 

- С.О.Рябушко - член Виборчої комісії; 

- О.О.Максименко – член Виборчої комісії. 

 

Зазначила, що можуть бути присутні кандидати на посаду ректора та 

спостерігачі. Для оптимізації роботи під час проведення виборів ректора 

Університету запропоновано для громадських спостерігачів, спостерігачів від 

кандидатів на посаду ректора і членів виборчої комісії, акредитованих 

представників ЗМІ, підготувати ідентифікаційні таблички, бейджики тощо 

(відповідальний - І.П.Швець) Виготовити інформаційні таблички, що містять з 
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обох боків прізвища та ініціали кандидата. Окремо розробити таблички з 

написом «Недійсні», «Невикористані» (відповідальний - І.П.Швець.). 
 

Ухвалили: Призначити відповідальними за видачу бюлетенів С.О. Рябушко, 

О.Д.Замашкіну, Л.В.Драгієву, черговим по кабінках - І.О.Горох, відповідальним 

за виконання вимог проведення виборів ректора в умовах карантину та 

небезпекою  поширення Covid-19 - О.О.Максименко, відповідальним за 

здійснення спостереження за порядком - М.Корнєєва  

З членів комісії сформувати лічильну комісію для підрахунку бюлетенів для 

таємного голосування у складі: 

- Н.М.Кольцун - голова Виборчої комісії;  

- А.С. Метіль - заступник голови Виборчої комісії; 

- С.О.Рябушко - член Виборчої комісії; 

- О.О.Максименко – член Виборчої комісії. 

 

Результати голосування: 
 

За  - 7 (сім) осіб 

Проти  -  немає 

Утримались -  немає 

 

ІІІ. Слухали:  Про вимоги до виготовлення виборчого бюлетеня таємного 

голосування для обрання ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету та затвердження його змісту. 

 

Виступили: Кольцун Н.М.: бюлетені виготовляються виборчою комісією не 

раніше, ніж за 20 та не пізніше, як за 12 годин до початку виборів у кількості, 

що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та 

включені до відповідного списку. Всі бюлетені посвідчуються на зворотному 

боці підписом голови і секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та 

скріплюються печаткою університету. 

Кандидати на посаду ректора університету та спостерігачі мають право бути 

присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування. 

Запропоновано зміст виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання 

ректора , який відповідає, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки 

України № 32 від  14 січня 2019 року, формі виборчого бюлетеня (за наявності 

кількох кандидатів на посаду керівника) (Форма № 1).   

 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. Виготовлення бюлетенів для 

таємного голосування на виборах ректора університету розпочати на 

27.10.2020р. о 14.00. Затвердити макет виборчого бюлетеня таємного 

голосування для обрання ректора Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. (Додаток 1). 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/dodatok-1-do-protokolu--2.pdf
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ІV. Слухали: Про порядок роботи зі списками виборців членами виборчої 

комісії та порядок видачі бюлетенів для голосування виборцям під час виборів. 

 

Виступили: Н.М Кольцун. наголосила, що списки для голосування виготовлені 

в алфавітному порядку. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для 

голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує його 

особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого 

прізвища підпис у списку виборців.  

 Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для 

таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється 

присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та 

відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може 

самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови 

виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої 

комісії, кандидатів, а також спостерігачів. 

Ухвалили:   Інформацію прийняти до відома. 

 

V. Різне: Про заміну члена виборчої комісії для проведення голосування з 

виборів ректора Університету. 

 

Виступили: Н.М. Кольцун виступила з пропозицією звернутись до ректора з 

проханням внести зміни до п.15 наказу № 88 від 31.07.2020 по Ізмаїльському 

державному гуманітарному університету про «Про організацію та проведення 

виборів ректора» щодо заміни члена Виборчої комісії О.О.Максименко у 

зв`язку з тим, що в період роботи Виборчої комісії вона знаходиться на 

лікарняному. 

 

Ухвалили:   Інформацію прийняти до відома. 

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

 

 

 

 МП 
 


