
ПРОТОКОЛ  
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 ОНУ імені І. І. Мечникова  
22 жовтня 2020                                                                                          № 2 

 
Присутні:  

члени організаційного комітету:  

− Гудзенко А.Р. – керівник прес-служби; 
− Запорожченко О. В. – проректор з науково-педагогічної роботи; 
− Іваниця В. О. – проректор з наукової роботи; 
− Івіс С. Б. – голова студентського самоврядування;  
− Левченко Г. С. – доцент факультету історії та філософії, член профкому. 
− Лепіх Я. І. – директор Міжвідомчого навчально-наукового фізико-
технічного центру; 

− Мозговий Ю. І. – начальник відділу кадрів; 
− Станкевич В. А. – начальник юридичного центру; 
− Степанова Т. Ю.   – завідувач відділу проєктів, програм та розвитку НДЧ; 
− Юраш Є. О. – голова профкому студентів. 
 

Відсутні:  

− Солдаткіна Л. М. – директор ІМО. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Про розгляд проєкту Положення про порядок обрання виборних 
представників з числа студенів, які мають право брати участь у виборах 
ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

II. Про розгляд проєкту Положення про порядок обрання представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними співробітниками, що мають право брати участь у виборах 
ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

III. Про визначення та затвердження квот представництва студентів, що мають 
право брати участь у виборах ректора Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. 

IV. Про визначення та затвердження квот представництва працівників, які 
не відносяться до наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників, що мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. 

V. Про утворення виборчих дільниць під час проведення виборів ректора 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 



VI. Про утворення Виборчих комісій та рекомендації щодо персонального 
складу Виборчих комісій під час проведення виборів ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

І. Про розгляд проєкту Положення про порядок обрання виборних 
представників з числа студенів, які мають право брати участь у виборах 
ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
 
СЛУХАЛИ:  
Голову профкому студентів Юраша Є. О. із пропозицією рекомендувати 
проєкт Положення про порядок обрання виборних представників з числа 
студенів, які мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова для розгляду на засіданні 
Вченої ради ОНУ. 
 
Чи є інші пропозиції? Не має.    
 
Голосували:  
«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: рекомендувати проєкт Положення про порядок 
обрання виборних представників з числа студенів, які мають право брати 
участь у виборах ректора Одеського національного університету імені І. І. 
Мечникова для розгляду на засіданні Вченої ради ОНУ. 
 
ІІ. Про розгляд проєкту Положення про порядок обрання представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними співробітниками, що мають право брати участь у виборах 
ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
 
СЛУХАЛИ: 
Голову оргкомітету Іваницю В. О. із пропозицією рекомендувати проєкт 
Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
співробітниками, що мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. 
 
Чи є інші пропозиції? Не має.    
 



Голосували:  
«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: рекомендувати проєкт Положення про порядок обрання 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними співробітниками, що мають право брати 
участь у виборах ректора Одеського національного університету імені І. І. 
Мечникова. 
 
ІІІ. Про визначення та затвердження квот представництва студентів, що 
мають право брати участь у виборах ректора Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова. 
 
СЛУХАЛИ: 
Голову оргкомітету проф. Іваницю В. О. 
 

З метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості 
виборів ректора ОНУ імені І. І. Мечникова необхідно визначити загальну 
кількість осіб студентів, які мають право брати участь у виборах ректора 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, та кількість 
представників студентів від кожного структурного підрозділу окремо. 

Згідно нормативних документів, списків та загальної чисельності 
студентів, що навчаються на момент проведення виборів у кожному 
навчальному структурному підрозділі (факультеті, коледжі, далі – НСП), 
складених на підставі бази даних навчального відділу ОНУ імені І. І. 
Мечникова, визначена наступна кількість осіб, що представляють студентів у 
виборах ректора: 

- загальна квота представництва студентів вищого навчального закладу 
(кількість виборних представників з числа студенів, які мають право 
брати участь у виборах ректора Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова (далі – Представники)) складає 185 особи (15 
відсотків від кількості осіб, які мають право брати участь у виборах); 

- квоти представництва студентів, які мають право брати участь у 
виборах ректора Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова, від кожного навчального структурного підрозділу (див. 
табл.1). 

 
Таблиця 1 



Квоти представництва студентів, які мають право брати участь у виборах 
ректора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, від 
окремих НСП 

Назва НСП 

Загальна кількість 
студентів в НСП 
на момент 
проведення 
виборів 

Кількість 
Представників з 
числа студентів 

від НСП 

Біологічний факультет 543 15 

Геолого-географічний  факультет 363 10 

Економіко-правовий факультет 1187 33 

Факультет журналістики, реклами 
та видавничої справи 342 9 

Факультет історії та філософії 337 9 

Факультет математики, фізики та 
інформаційних технологій 619 17 

Факультет міжнародних відносин, 
політології та соціології 775 21 

Факультет психології та соціальної 
роботи 822 23 

Факультет романо-германської 
філології 1133 32 

Факультет хімії та фармації 315 9 

Філологічний факультет 160 4 

Коледж 97 3 

Всього: 6693 185 
 

Чи є зауваження, запитання до визначених квот представництва 
студентів, які мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова? 



Зауважень і запитань не має.  
Пропоную затвердити загальну квоту представництва студентів вищого 

навчального закладу, які мають право брати участь у виборах ректора 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова,  що складає 185 
осіб та квоти представництва студентів від окремих НСП, які наведені в 
таблиці 1. 
  
Голосували: 
«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 

 Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: затвердити загальну квоту представництва студентів вищого 
навчального закладу, які мають право брати участь у виборах ректора 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,  що складає 185 
осіб та квоти представництва студентів від окремих НСП, які наведені в 
таблиці 1. 
 

 
ІV. Визначення та затвердження квот представництва працівників, які не 
відносяться до наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, 
що мають право брати участь у виборах ректора Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. 

 
СЛУХАЛИ: 

Голову оргкомітету Іваницю В. О. 
Необхідно визначити	кількість осіб (квоти) Представників працівників, 

що не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
та мають право брати участь у виборах ректора Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова.  

Згідно списків, складених на підставі бази даних відділу кадрів, про 
перелік структурних підрозділів Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова (далі - СП) та загальну кількість працівників у кожному 
структурному підрозділі, голова оргкомітету запропонував виділити чотири 
категорії структурних підрозділів: 

- Навчальні підрозділи 
- Науково-дослідні підрозділи 
- Адміністративні підрозділи 
- Господарчі підрозділи. 

Згідно основних положень, визначених в нормативних документах 
щодо проведення виборів та порядку обрання керівника вищого навчального 
закладу, а також загальної чисельності осіб штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, в різних 



структурних підрозділах (навчальних, науково-дослідних, адміністративних 
та господарчих) ОНУ імені І.І. Мечникова, та загальної кількості всіх 
наукових, науково-педагогічних та педагогічні працівників на момент 
проведення виборів, визначити загальну квоту представництва з числа цих 
осіб у кількості 121 особи (10 відсотків від усіх осіб, які мають право брати 
участь у виборах) та квоти від різних категорій структурних підрозділів 
(Табл. 2): 

Таблиця 2 
№ Групи підрозділів за 

категоріями   
Загальна кількість 
осіб  

Загальна кількість 
Представників  

1. Науково-дослідна частина  184 20 
2. Навчальні підрозділи 256 28 
3. Адміністративна частина  170 19 
4. Господарча частина 514  54 
 Bсього: 1124 121 

 
Чи є зауваження? Зауважень не має. 
 
Пропоную затвердити квоти Представників від різних категорій структурних 
підрозділів та загальну квоту представництва з числа осіб штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, які мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова, згідно даним, 
представленим в таблиці 2. 

Голосували: 
«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 

Рішення прийнято.  
 
УХВАЛИЛИ: затвердити квоти Представників від різних категорій 
структурних підрозділів та загальну квоту представництва з числа осіб 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, які мають право брати участь у виборах 
ректора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, згідно 
даним, представленим в таблиці 2. 
 
V. Про утворення виборчих дільниць під час проведення виборів ректора 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
 
СЛУХАЛИ:  
Голову оргкомітету Іваницю В. О.  

Пропонується утворити дві виборчі дільниці: дільниця №1 за адресою 
Дворянська, 2, дільниця №2 за адресою Французський бульвар 24/26 та 



покласти виконання обов’язків Головної виборчої комісії  на дільничну 
виборчу комісію № 1 (дільниця № 1, вул. Дворянська, 2). 
 

Чи є зауваження? Зауважень не має. 
 
Голосували: 

«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 

 Рішення прийнято.  
 
УХВАЛИЛИ: утворити дві виборчі дільниці (дільниця №1 за адресою 

Дворянська, 2, дільниця №2 за адресою Французський бульвар 24/26). 
 

VI. Про утворення Виборчих комісій та рекомендації щодо персонального 
складу Виборчих комісій під час проведення виборів ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. 
 
СЛУХАЛИ: 
Голову оргкомітету Іваницю В. О. 

Згідно до п. 3.2.1 Положення про Організаційний комітет з проведення 
виборів ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова  
Організаційний комітет утворює дільничні Виборчі комісії та передає до 
затверждення наказом ректора. Пропонується створити дві дільничні Виборчі 
комісії з чисельністю по 9 осіб та наступним персональним складом: 

 
Дільнична Виборча комісія 1 (дільниця 1, Дворянська, 2) 

1. Кривовящук Світлана Миколаївна, провідний фахівець ботанічного 
саду 

2. Крючкова Наталя Михайлівна, завідуюча підготовчим відділенням для 
іноземних громадян 

3. Курандо Світлана Володимирівна, вчений секретар 
4. Нікола Людмила Валеріївна, заступник начальника навчального відділу 
5. Ніцук Юрій Андрійович, проф. каф. експериментальної фізики 
факультету математики, фізики та інформаційних технологій 

6. Поддубна (Нос) Аріна Олексіївна, магістр 2 року навчання геолого-
географічного факультету 

7. Садченко Олена Василівна, зав. каф. маркетингу та бізнес 
адміністрування економіко-правового факультету 

8. Снігур Кирило Васильович, голова профбюро факультету хімії та 
фармації, студент 4 курсу 



9. Хливнюк Тетяна Петрівна, зав. каф. соціальних теорій факультету 
психології та соціальної роботи 

Дільнична Виборча комісія 2 (дільниця 2, Французський бульвар, 24/26) 

1. Азєєв Сергій Володимирович, ст. викл, каф. новітніх медіа та медіа 
дизайну факультету журналістики, реклами та видавничої справи  

2. Бакума Олена Анатоліївна, заступник голови профкому студентів ОНУ, 
голова профбюро факультету журналістики, реклами та видавничої 
справи, студентка 4 курсу. 

3. Гетманець Іван Максимович, магістр факультету романо-германської 
філології 

4. Заморов Веніамін Веніамінович  декан біологічного факультету 
5. Казанова Ольга Миколаївна, зав. каф. фізвиховання та спорту 
6. Кутуза Наталя Валеріївна, проф. каф прикладної лінгвістики 
філологічного факультету 

7. Пєнов Вадим Васильович Голова Профкому співробітників 
8. Раскола Людмила Анатоліївна, доц. каф. неорганічної хімії та хімічної 
екології факультету хімії та фармації 

9. Скороход Сергій Федорович, проректор з міжнародного 
співробітництва 

 
Чи є зауваження? 
 
Надійшло зауваження від голови профкому студентів Юраша Є. О. 

щодо процедури висування кандидатів в члени Виборчих комісій. Головою 
Оргкомітету та заступником голови Оргкомітету було надано відповідь, що 
формування персонального складу Виборчих комісій відбувається з 
урахуванням справедливого представництва структурних підрозділів та 
персональних якостей кандидатів, таких як принциповість, чесність, 
порядність, наявності у кандидатів певного досвіду роботи та розуміння 
процедури виборчого процесу. 

В обговоренні персонального складу дільничних виборчих комісій 
взяли участь: Юраш Є. О. – голова профкому студентів Мозговий Ю. І. – 
начальник відділу кадрів, Станкевич В. А. – начальник юридичного центру, 
Запорожченко О. В. – заступник голови Оргкомітету; Іваниця В. О. – голова 
оргкомітету. 

 
Надійшло зауваження від голови профкому студентів Юраша Є. О. 

щодо участі членів Виборчих комісій у голосуванні під час обрання ректорв 
на виборчих дільницях інших за ті, на яких вони будуть виконувати 
обов’язки членів Виборчих комісій (за розтвшуванням). 



Зауваження було прийнято до уваги, заступник голови Оргкомітету 
Запорожченко О. В. запропонував врахувати це під час формування списків 
виборців та надати можливість членам дільничних Виборчих комісій 
проголосувати на відповідних дільницях, де вони будуть виконувати 
обов’язки членів Виборчих комісій. 

 
Зауважень щодо персонального складу дільничних виборчих комісій не 

надійшло. 
 
Голосували: 

«За» - 8 (вісім) 
«Проти» - 1 (один) 
«Утримались» - 1 (один) 

 Рішення прийнято.  
 
УХВАЛИЛИ: утворити дві дільничні Виборчі комісії з чисельністю по 

9 осіб та персональним складом, який зазначено в протоколі засідання 
Оргкомітету. Врахувати під час формування списків виборців неодхідність 
надання можливісті членам дільничних Виборчих комісій проголосувати на 
відповідних дільницях, де вони будуть виконувати обов’язки членів 
Виборчих комісій. 

 
 
 

Голова Оргкомітету              В. О. Іваниця 
 
 
 

Секретар               Т. С. Степанова 
 


