
ПРОТОКОЛ № 3 
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 ОНУ імені І. І. Мечникова  
30 жовтня 2020                                                                                           

 
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; 
− Левченко Г. С. – доцент факультету історії та філософії, член профкому. 
− Лепіх Я. І. – директор МННФТЦ; 
− Мозговий Ю. І. – начальник відділу кадрів; 
− Станкевич В. А. – начальник юридичного центру; 
− Солдаткіна Л. М. – директор ІМО; 
− Степанова Т. Ю.   – завідувач відділу проєктів, програм та розвитку НДЧ; 
− Юраш Є. О. – голова профкому студентів. 
 

Відсутні:  

− Івіс С. Б. – голова студентського самоврядування. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про розгляд проєкту Положення про порядок акредитації та роботу 
спостерігачів від кандидатів та громадських спостерігачів на виборах ректора 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

ІІ. Про розгляд проєкту Положення про порядок акредитації представників 
засобів масової інформації на виборах ректора Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. 

ІІІ. Про  внесення  змін до складу дільничної виборчої комісії № 2 (дільниця 
№ 2, Французький бульвар, 24/26).  
 

 

І. Про розгляд проєкту Положення про порядок акредитації та роботу 
спостерігачів від кандидатів та громадських спостерігачів на виборах ректора 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

 
СЛУХАЛИ:  



Голову Організаційного комітету Іваницю В. О. що до затвердження 
Положення про порядок акредитації та роботу спостерігачів від кандидатів та 
громадських спостерігачів на 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: затвердити Положення про порядок акредитації та роботу 
спостерігачів від кандидатів та громадських спостерігачів на виборах ректора 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

 
ІІ. Про розгляд проєкту Положення про порядок акредитації представників 
засобів масової інформації на виборах ректора Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. 

 
 
СЛУХАЛИ: 
Голову Організаційного комітету Іваницю В. О. що до затвердження 
Положення про порядок акредитації представників засобів масової 
інформації на 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: затвердити  Положення про порядок акредитації представників 
засобів масової інформації на виборах ректора Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова 
 



ІІІ. Про  внесення  змін до складу дільничної виборчої комісії № 2 (дільниця 
№ 2, Французький бульвар, 24/26).  
 
СЛУХАЛИ: 
Голову оргкомітету проф. Іваницю В. О. про виведення проф. каф прикладної 
лінгвістики філологічного факультету Кутузи Н.В. зі складу дільничної 
виборчої комісії № 2 за станом здоров’я (відповідно письмової заяви Кутузи 
Н.В.)  та пропозицію ввести до складу Яворську Вікторію Володимирівну, 
проф. кафедри економічної та соціальної географії і туризму геолого-
географічного факультету. 
 
 

Чи є інші пропозиції? Не має.    
 
Голосували: 

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

 
УХВАЛИЛИ: вивести зі складу дільничної виборчої комісії № 2 (дільниця № 
2, Французький бульвар, 24/26) Кутузу Наталю Валеріївну, професора 
кафедри прикладної лінгвістики філологічного факультету та ввести у склад 
дільничної виборчої комісії № 2 (дільниця № 2, Французький бульвар, 24/26) 
Яворську Вікторію Володимірівну, професора кафедри економічної та 
соціальної географії і туризму геолого-географічного факультету. 

 
 
 

Голова Оргкомітету      В. О. Іваниця 
 
 
 

Секретар                 Т. С. Степанова 
 


