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ПРОТОКОЛ  
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 ОНУ імені І. І. Мечникова  
10 грудня 2020                                                                                          № 6 

 
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 Студентської ради;  
− Левченко Г. С. – доцент факультету історії та філософії, член профкому. 
− Лепіх Я. І. – директор Міжвідомчого навчально-наукового фізико-
технічного центру; 

− 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. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про забезпечення передвиборчої агітації кандидатів на посаду ректора 
Одеського національного університета імені І. І. Мечникова. 

 

ІІ. Про уточнення розташування виборчих дільниць. 

 
 
І. Про забезпечення передвиборчої агітації кандидатів на посаду ректора 
Одеського національного університета імені І. І. Мечникова. 
 
СЛУХАЛИ:  
Голову Організаційного комітету з проведення виборів ректора ОНУ імені І. 
І. Мечникова Іваницю В.О. 
 
До Організаційного комітета надійшло звернення від кандидадів на посаду 
рекора ОНУ імені І. І. Мечникова Андрієвського С. М., Кіндюка Б. В., 
Осауленко С. В., Хмарського В. М.,  Якубовського С. О. з проханням  надати 
кандидатам приміщення і технічні можливості для онлайн зустрічей у групах 
згідно до жеребкування, що відбулося 09.12.2020 р., затвердити дні та час 
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проведення зустрічей, призначити ведучого (модератора, модератора), який 
координуватиме процес зустрічі – слідкуватиме за дотриманням регламенту 
та забезпечить можливість працівникам університету задати запитання 
кандидатам у разі їх виникнення. 
Було запропоновано призначити модератором Запорожченка О.В., провести 
такі зустрічі у форматі та за графіком, що наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
№ 
з/п 

Дата 
проведення 

Час, 
організатор, 
контактна 
особа 

Місце  
проведення 

Запрошені 
кандидати 

Зміст зустрічі 

1. 14.12.2020 

 

15.00-17.00 

Оргкомітет 

 

О.В.Запорожче
нко 

zaporozhchenko
@onu.edu.ua 

Малий 
конференц-
зал 

 

Дворянська
, 2 

Кіндюк Б.В.,  

Осауленко 
С.В. 

Презентація кандидата 
15 хв. 

 

Запитання від 
співробітників/ 

студентів – 15 
хв/кандидат 

 

Запитаня кандидатів 
один одному – 5 
хв/кандидат 

Модерується 

2. 15.12.2020 

 

11.00-13.00 

Оргкомітет 

 

О. В. 
Запорожченко 

zaporozhchenko
@onu.edu.ua 

Малий 
конференц-
зал 

 

Дворянська
, 2 

Андрієвський 
С.М., 

Петрушенко 
М.М., 

Хмарський 
В.М., 

Якубовський 
С.О. 

Презентація кандидата 
15 хв. 

 

Запитання від 
співробітників/ 

студентів – 15 
хв/кандидат 

 

Запитаня кандидатів 
один одному – 5 
хв./кандидат  

Модерується 

 
Чи є інші пропозиції?  
 
Голосували:  
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«За» - 11 (одинадцять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» -  0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
СЛУХАЛИ 
Голову Організаційного комітету з проведення виборів ректора ОНУ імені І. 
І. Мечникова Іваницю В.О. 
 
До Організаційного комітета надійшло звернення від голови профкому 
співробітників ОНУ імені І. І. Мечникова Пєнова В. В. з проханням погодити 
на засіданні Оргкомітету проведення зустрічі членів профспілкового 
комітету, президії і трудового колективу університету із кандидатами на 
посаду рекора з метою ознайомлення з їх програмами та отримання 
відповідей на запитання у наступному форматі: 
Зустрічі проходитимуть у 2 етапи: 
Перший етап - розподілені на 2 групи за принципом кандидати з ОНУ і не з 
ОНУ. Кожна з груп матиме однакові умови і час для презентації своїх 
програм (до 7 хв.) та відповідей на запитання (до 2 хв.) від членів президії і 
колективу ОНУ, які будуть зібрані завчасно і передані кандидатам для 
ознайомлення. 
Для обох груп кандидатів буде запропоновано один день (16 грудня), але 
різний час (10:50 і 14:30). 
Другий етап - усі кандидати одночасно матимуть можливість провести 
зустріч із членами президії і трудового колективу ОНУ в один день (18 
грудня) і однаковий час (10:50).  
Зустрічі заплановано провести в актовій залі університету за адресою 
Французський бульвар 24/26. 
 
Чи є інші пропозиції? Не має 
 
Голосували:  
«За» - 11 (одинадцять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» -  0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
СЛУХАЛИ: 
Голову Профкому студентів та аспірантів Юраша Є. О. із пропозицією від 
Профкому студентів та аспірантів та Студентської ради погодити на засіданні 
Оргкомітету проведення зустрічі студентів із кандидатами на посаду ректора 
з метою ознайомлення з їх програмами та отримання відповідей на запитання 
у наступному форматі: онлайн зустрічі у групах, що розподілені за 
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принципом кандидати з ОНУ і не з ОНУ. Зустрічі пройдуть 17.12.2020 р. о 
15:00 для кандидатів Кіндюка Б. В., Осауленко С. В., Петрушенка М. М. та 
17.12.2020 р. о 17:30 для кандидатів Андрієвського С. М., Хмарського В. М. 
та Якубовського С. О. 
 
ВИСТУПИЛИ: голова Студентської ради Івіс С. Б. з підтримкою 
клопотання Профкому студентів та аспірантів з боку Студентської ради. 
 
Заступник Голови Організаційного комітету Запорожченко О. В. з 
пропозицією встановити приміщення для проведення зустрічей за адресою 
Дворянська, 2, малий конференц-зал і забезпечити технічні можливості 
для онлайн зустрічей за підтримки ЦІТ. 
 
 
Чи є інші пропозиції? Не має. 
 
Голосували:  
«За» - 11 (одинадцять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» -  0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
СЛУХАЛИ: 
Керівника прес-служби Гудзенко А.Р.  з пропозицією щодо розміщення 
програм кандидатів у групах у соцмережах, що відносяться до зони 
відповідальності прес-служби ОНУ.  
 
Чи є інші пропозиції? Не має. 
 
Голосували:  
«За» - 11 (одинадцять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» -  0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
 
УХВАЛИЛИ:  
1.Задовольнити звернення від кандидатів на посаду ректора ОНУ імені І.І. 
Мечникова Андрієвського С. М., Кіндюка Б. В., Осауленко С. В., Хмарського 
В. М.,  Якубовського С. О. з проханням  надати кандидатам приміщення і 
технічні можливості для онлайн зустрічей у групах згідно до жеребкування, 
що відбулося 09.12.2020 р., затвердити дні та час проведення зустрічей, 
призначити ведучого (модератора, модератора) Запорожченка О. В., який 
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координуватиме процес зустрічі – слідкуватиме за дотриманням регламенту 
та забезпечить можливість працівникам університету задати запитання 
кандидатам у разі їх виникнення.  
2. Задовольнити звернення від голови профкому співробітників ОНУ імені І. 
І. Мечникова Пєнова В. В. з проханням погодити на засіданні Оргкомітету 
проведення зустрічі членів профспілкового комітету, президії і трудового 
колективу університету із кандидатами на посаду ректора з метою 
ознайомлення з їх програмами та отримання відповідей на запитання у 
запропонованому форматі. Зустрічі проходитимуть у 2 етапи: 
Перший етап - розподілені на 2 групи за принципом кандидати з ОНУ і не з 
ОНУ. Кожна з груп матиме однакові умови і час для презентації своїх 
програм (до 7 хв.) та відповідей на запитання (до 2 хв.) від членів президії і 
колективу ОНУ, які будуть зібрані завчасно і передані кандидатам для 
ознайомлення. 
Для обох груп кандидатів буде запропоновано один день (16 грудня), але 
різний час (10:50 для кандидатів Кіндюка Б. В., Осауленко С. В., Петрушенка 
М. М. і 14:30 для кандидатів Андрієвського С. М., Хмарського В. М. та 
Якубовського С. О.). 
Другий етап - усі кандидати одночасно матимуть можливість провести 
зустріч із членами президії і трудового колективу ОНУ в один день (18 
грудня) і однаковий час (10:50).  
Зустрічі заплановано провести в актовій залі університету за адресою 
Французський бульвар 24/26. 
3. Задовольнити звернення голови Профкому студентів та аспірантів та 
голови Студентської ради щодо проведення зустрічі студентів із кандидатами 
на посаду ректора з метою ознайомлення з їх програмами та отримання 
відповідей на запитання у наступному форматі: онлайн зустрічі у групах, що 
розподілені за принципом кандидати з ОНУ і не з ОНУ. Зустрічі пройдуть 
17.12.2020 р. о 15:00 для кандидатів Кіндюка Б. В., Осауленко С. В., 
Петрушенка М. М. та 17.12.2020 р. о 17:30 для кандидатів Андрієвського С. 
М., Хмарського В. М. та Якубовського С. О. за адресою Дворянська, 2, малий 
конференц-зал і забезпечити технічні можливості для онлайн зустрічей за 
підтримки ЦІТ. 
4. Керівнику прес-служби розмістити програми кандидатів у групах у 
соцмережах, що відносяться до зони відповідальності прес-служби ОНУ.  
 
ІІ. Про уточнення розташування виборчих дільниць. 

Голову Організаційного комітету з проведення виборів ректора ОНУ імені І. 
І. Мечникова Іваницю В.О. про звернення голови Головної виборчої комісії 
Курандо С. В. у зв’язку з необхідністю дотримання протиепідемічних заходів 
відповідно до існуючих нормативних документів щодо встановлення 
наступних адрес розташуванння виборчих дільниць: 
Виборча дільниця 1 – Єлисаветинська 14, корпус факультету хімії та 
фармації, Велика хімічна аудиторія; 
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Виборча дільниця 2 – Французський бульвар 24/26, Актова зала.  
.  
 
Чи є інші пропозиції? Не має. 
 
Голосували:  
«За» - 9 (дев’ять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» -  2 (два) 
 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Встановити наступні адреси розташуванння виборчих дільниць: 
Виборча дільниця 1 – Єлисаветинська 14, корпус факультету хімії та 
фармації, Велика хімічна аудиторія; 
Виборча дільниця 2 – Французський бульвар 24/26, актова зала. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Голова Оргкомітету        В. О. Іваниця 
 
 
 

Секретар                 Т. Ю. Степанова 


