
ПРОТОКОЛ  
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 ОНУ імені І. І. Мечникова  
11 листопада 2020                                                                                          № 4 

 
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;  
− Лепіх Я. І. – директор Міжвідомчого навчально-наукового фізико-
технічного центру; 

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

Відсутні:  

− Левченко Г. С. – доцент факультету історії та філософії, член профкому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Щодо затверждення списків штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними співробітниками, та чисельності 
Представників за групами, а також загальної квоти представництва студентів 
вищого навчального закладу. 
 
ІІ. Про дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
22.07.2020 р. № 641 та постанови Головного державного санітарного лікаря 
України від 22.08.2020 р. № 50 щодо запровадження протиепідемічних 
заходів при делегуванні Представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними співробітниками. 
 
 
 
 
І. Щодо затверждення списків штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними співробітниками, та чисельності 
Представників за групами. 



 
СЛУХАЛИ:  
Голову оргкомітету Іваницю В.О. із пропозицією затвердити уточнену 
відділом кадрів чисельність штатних працівників та студентів, що мають 
право примати участь у виборах рекора ОНУ імені І. І. Мечникова у 
кількості 1237 осіб (табл. 1) 
 

Таблиця 1 
 

Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники 928 
Інші працівники 121 
Студенти 188 
Всього 1237 

 
Чи є інші пропозиції? Не має.    
 
Голосували:  
«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
 
Голова оргкомітету Іваниця В. О. запропонував внести зміни до 
затверджених квот штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними співробітниками, від різних категорій 
структурних підрозділів із збереженням загальної квоти представництва з 
числа цих осіб у кількості 121 особи (9,78% від усіх осіб, які мають право 
брати участь у виборах), як зазначено у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 
№ Групи підрозділів за 

категоріями   
Загальна кількість 
осіб  

Загальна кількість 
Представників  

1. Науково-дослідна частина  194 21 
2. Навчальні підрозділи 273 30 
3. Адміністративна частина  144 16 
4. Господарча частина 491 54 
 Bсього: 1102 121 

 
Чи є інші пропозиції? Не має.    
 
Голосували:  
«За» - 10 (десять) 



«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
Головою оргкомітету Іваницею В. О у зв’язку з уточненнями, що були 
внесені відділом кадрів щодо загальної чиселеності працівників, що мають 
право брати участь у виборах ректора Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова, було запропоновано переглянути загальну квоту 
представництва студентів вищого навчального закладу та збільшити її до 188 
осіб (15,19% 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.2. 
 

Таблиця 2 
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 34 

Факультет журналістики, реклами 
та видавничої справи 342 10 

Факультет історії та філософії 337 9 

Факультет математики, фізики та 
інформаційних технологій 619 17 

Факультет міжнародних відносин, 
політології та соціології 775 22 

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 188 
 

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.  
 

Чи є інші пропозиції? Не має.    
 
Голосували:  
«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: затвердити списки штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними співробітниками, що надані 
відділом кадрів, та чисельності Представників за групами, а також збільшити 
загальну квоту представництва студентів вищого навчального закладу до 188 
осіб. 
 
ІІ. Про дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 
22.07.2020 р. № 641 та постанови Головного державного санітарного лікаря 
України від 22.08.2020 р. № 50 щодо запровадження протиепідемічних 
заходів при делегуванні Представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними співробітниками. 
 
СЛУХАЛИ: 
Голову оргкомітету Іваницю В. О. Для дотримання вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 та постанови Головного 
державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. № 50  щодо 
протиепідемічних заходів на період карантину делегування Представників з 



числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними співробітниками, провести по структурним підрозділам.  
 
Чи є інші пропозиції? Не має.    
 
Голосували:  
«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
 
ВИСТУПАЛИ: голова профкому студентів Юраш Є. О. з пропозицією в 
умовах карантину провести обрання виборних представників з числа 
студенів, які мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова, в режимі онлайн через 
гугл-форми з ідентифікацією особи за студентським квітком або 
паспортом. 
 
	

Чи є інші пропозиції? Не має.    
 
Голосували:  
«За» - 10 (десять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» - 0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: Для дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2020 р. № 641 та постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. № 50 у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби на період карантину делегування Представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними співробітниками, провести по структурним підрозділам. 
Обрання виборних представників з числа студенів, які мають право брати 
участь у виборах ректора Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова, провести в режимі онлайн через гугл-форми з ідентифікацією 
особи за студентським квитком або паспортом. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Голова Оргкомітету              В. О. Іваниця 
 
 
 

Секретар               Т. Ю. Степанова 
 


