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ПРОТОКОЛ  
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

 ОНУ імені І. І. Мечникова  
23 грудня 2020                                                                     № 8                         
 

Присутні в дистанційному форматі 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 результати таємного голосування по обранню ректора Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова 
 

СЛУХАЛИ:  
Голову Організаційного комітету з проведення виборів ректора ОНУ імені 
І.І. Мечникова Іваницю В.О. 
 
До Організаційного комітета передано протокол №6 (від 22.12.2020 р.) 
Головної виборчої комісії щодо результатів таємного голосування по 
обранню ректора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 
 
При підрахунку голосів виборча комісія встановила: 
• кількість виборців — 1235; 
• кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування — 1235; 
• кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування — 1093; 
• кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування — 142; 
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• кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньках для голосування — 
1093; 
• кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними — 9; 
• кількість виборців, які проголосували за кандидатів — 1084; 
• кількість голосів за кандидатів: 
Андрієвський Сергій Михайлович — 79; 
Кіндюк Борис Володимирович — 2; 
Петрушенко Микола Миколайович — 11; 
Труба Вячеслав Іванович — 570; 
Хмарський Вадим Михайлович — 206; 
Якубовський Сергій Олексійович — 205; 
• Не підтримую жодного кандидата — 11. 
 
Наведені результати вказують на необхідність проведення другого туру 
виборів ректора. Другий тур обрання пропоную провести 29 грудня. 
 
До виборчих бюлетенів включити двох кандидатів, що набрали більшу 
кількість голосів виборців у голосуванні, що відбулося 22 грудня 2020 р., а 
саме: Трубу Вячеслава Івановича та Хмарського Вадима Михайловича. 
 
Чи є інші пропозиції?  Немає  
 
 
Голосували:  
«За» - 11 (одинадцять) 
«Проти» - 0 (немає) 
«Утримались» -  0 (немає) 
 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ:  
1. Провести другий тур виборів ректора Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова 29 грудня 2020 р. 
2. До виборчих бюлетенів включити двох кандидатів, які набрали більшу 
кількість голосів виборців у голосуванні, що відбулося 22 грудня 2020 р., а 
саме: Трубу Вячеслава Івановича та Хмарського Вадима Михайловича. 

 
 
 

Голова Оргкомітету         
    В. О. Іваниця 

 
   
 

Секретар      Т. Ю. Степанова             


