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ВИБОРИ РЕКТОРА  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

26 жовтня 2020 РОКУ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 
 

засідання виборчої комісії з виборів ректора  

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (ІДГУ) 
 

26 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 зняття кандидатури претендента на посаду ректора ІДГУ Н.В.Кічук  

2.  Затвердження макету виборчого бюлетеня таємного голосування для 

обрання ректора ІДГУ та його змісту.  

3. Про підготовку приміщення Виборчої дільниці для голосування.  

4. Внесення змін у складі Виборчої комісії. 

 

І. Слухали: Про зняття кандидатури претендента на посаду ректора ІДГУ 

Кічук Надії Василівни. 

 

Виступили:  Н.М. Кольцун з інформацією про зняття кандидатури претендента 

на посаду ректора ІДГУ Н.В.Кічук за сласним бажанням та ознайомила з 

витягом з протоколу засідання Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора ІДГУ № 11  від 26 жовтня 2020 року. 

Наголосила на необхідності внесення змін до змісту макета виборчого 

бюлетеня таємного голосування для обрання ректора ІДГУ. 
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Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. Внести зміни до документації 

Виборчої комісії.  

 

ІІ. Слухали: Про затвердження макету виборчого бюлетеня таємного 

голосування для обрання ректора ІДГУ та його змісту  у зв`язку із зняттям 

кандидатури претендента на посаду ректора ІДГУ Н.В. Кічук  

 

Виступили:  Н.М. Кольцун запропоновано внести зміни до змісту макета 

виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання ректора у зв`язку із 

зняттям кандидатури претендента на посаду ректора ІДГУ Н.В. Кічук 

 

Ухвалили: Затвердити макет виборчого бюлетеня таємного голосування для 

обрання ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

(Додаток 1). Виготовлення бюлетенів для таємного голосування на виборах 

ректора університету розпочати на 27.10.2020р. о 14.00.  

Результати голосування: 
 

За  - 7 (сім) осіб 

Проти  -  немає 

Утримались -  немає 

 
ІІІ. Слухали: Про підготовку приміщення Виборчої дільниці для голосування 

 

Виступили: А.С.Метіль зазначила, що приміщення для голосування 

підготовлене до дня проведення виборів та відповідає встановленим вимогам, 

зазначеним у Методичних рекомендаціях щодо особливостей виборчої системи 

та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затвердженим Постановою 

КМУ від 5 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону 

України «Про вищу освіту»». У приміщенні виборчої дільниці знаходяться 3 

кабінки для голосування, в кожній з них створені необхідні умови, є кулькова 

ручка. У приміщенні знаходиться ще неопломбована та не опечатана пуста 

прозора скринька для голосування. На виборчій дільниці також розміщені 

столи для членів виборчої комісії, які будуть проводити видачу бюлетенів для 

голосування. За столами розміщені таблички з алфавітними покажчиками для 

спрощення процедури реєстрації виборців при видачі бюлетенів. Також наявні 

столи для голови, заступника голови та секретаря Виборчої комісії. Для 

забезпечення та підготовки необхідних документів під час виборів задіяна 

уад.205 (кімната для роботи Виборчої комісії), в якій розміщена необхідна 

оргтехніка.  

Оскільки Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 23.10.2020 р. оновила рівні епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 і починаючи з 00:00 години 26.10.2020 р. Ізмаїлу 

встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/dodatok-1-do-protoklu--3.pdf
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представники МОН , Рада ректорів ЗВО Одеського регіону та кандидати на 

посаду ректора ІДГУ утримались від направлення своїх спостерігачів. 

Для виконання вимог щодо прозорості виборчого процесу встановлена камера 

відеоспостереження, що фіксуватиме процес голосування і підрахунку голосів 

на Виборчій дільниці, не порушуючи таємності голосування.  

А.С.Метіль запропонувала Членам Виборчої комісії констатувати готовність 

приміщення виборчої дільниці до проведення голосування та погодити рішення 

про це. 

Ухвалили: Констатувати готовність виборчої дільниці, що знаходиться у 

конференцзалі університету, до проведення голосування та прийняття її у 

представленому вигляді. 

 

Результати голосування: 
 

За  - 7 (сім) осіб 

Проти  -  немає 

Утримались -  немає 

 

ІV. Слухали:  Внесення змін у складі Виборчої комісії. 

 

Виступили: Н.М. Кольцун про внесення змін до складу Виборчої комісії згідно 

з наказом № 142 від 23 жовтня 2020 року по Ізмаїльському державному 

гуманітарному університету.  

1. У зв`язку з хворобою вивести зі складу Виборчої комісії ІДГУ 

Максименко Ольгу Олександрівну, члена комісії. 

2. Ввести до складу Виборчої комісії ІДГУ Яманді Тетяну Георгіївну, члена 

комісії 

Виступила з пропозицією закріпити обов`язки О.О.Максименко як члена 

Виборчої комісії за Т.Г.Яманді. 

 

Ухвалили: Вивести зі складу Виборчої комісії ІДГУ Максименко Ольгу 

Олександрівну та ввести Яманді Тетяну Георгіївну. Призначити Т.Г.Яманді  

відповідальною за виконання вимог проведення виборів ректора в умовах 

карантину та небезпекою поширення Covid-19. 

 

 

 

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

 МП 


