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ПРОТОКОЛ  
дистанційного засідання  

Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
 ОНУ імені І. І. Мечникова  

20 листопада 2020                                                                                          № 5 
 

Присутні:  

члени організаційного комітету:  

− Бахір І. М. – начальник відділу кадрів; 
− 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 Ради студентського самоврядування;  
− Левченко Г. С. – доцент факультету історії та філософії, член профкому; 
− 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:  
− Лепіх Я. І. – директор Міжвідомчого навчально-наукового фізико-
технічного центру. 

−  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про продовження термінів обрання виборних представників з числа 
студентів, які мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби.  

 
 
І. Про продовження термінів обрання виборних представників з числа 
студентів, які мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби.  
 
СЛУХАЛИ:  
Голову Профкому студентів та аспірантів Юраша Є. О. із клопотанням про 
продовження терміну обрання виборних представників з числа студенів, 
які мають право брати участь у виборах ректора Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова до 1грудня 2020 р. на підставі 
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протоколу №1 засідання Профспілкового комітету студентів та аспірантів 
Одеського національного універститету імені І. І. Мечникова від 
17.11.2020 у зв’язку із проведенням онлайн голосування через гугл-форми 
з ідентифікацією особи за студентським квітком або паспортом, що 
потребує додаткового часу. 
 
ВИСТУПАЛИ: голова Ради студентського самоврядування Івіс С. Б. з 
підтримкою клопотання Профкому студентів та аспірантів з боку Ради 
студентського самоврядування. 
 
 
Чи є інші пропозиції?  
Немає 
 
 
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 обрання виборних представників з числа 
студентів, які мають право брати участь у виборах ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова, провести в режимі 
онлайн до 1 грудня 2020 р. Рекомендувати розглянути питання щодо 
внесення змін у відповідні Положення, що регулюють строки проведення 
обрання виборних представників з числа студентів на засіданні Вченої 
ради ОНУ імені І. І. Мечникова 24.11.2020 р. 
 

 
 
 

Голова Оргкомітету        В. О. Іваниця 

 
 
 

Секретар                    Т. Ю. Степанова 


