
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

«08» жовтня 2021 р.                                                                               м. Одеса 

 

Присутні: 

члени Організаційного комітету: 

Копусь Ольга Антонівна, перший проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи; 

Шишкова Лілія Миколаївна, начальник відділу кадрів;  

Тагієва Ірина Сергіївна, начальник навчально-методичного відділу; 

Візнюк Валентина Василівна, директор бібліотеки; 

Сильченко Ірина Олександрівна, юрисконсульт; 

Лісеєнко Олена Василівна, професор кафедри філософії і соціології та 

менеджменту соціокультурної діяльності; 

Проноза Інна Іванівна, старший викладач кафедри політичних наук і 

права; 

Кондратьєва Рената Леонідівна, головний бухгалтер. 

Капулкін Геннадій Маркович, помічник ректора; 

Начев Андрій Петрович, голова Первинної профспілкової організації 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського»; 

Бєлітченко Дмитро Миколайович, студент соціально-гуманітарного 

факультету, заступник голови студентської ради. 
 

запрошені: 

Дячок Дмитро Олександрович, викладач кафедри інноваційних технологій 

та методики навчання природничих дисциплін, заступник голови Виборчої 

комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про оприлюднення виборчих програм кандидатів на посаду ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського» 

2. Про затвердження та передачу виборчій комісії спискiв виборцiв для 

участі у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

3. Затвердження роз’яснення стосовно переліку документів, які 

посвідчують особу. 



4. Уточнення та оприлюднення інформації про дату, час і місце 

проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. з інформацією про 

необхідність оприлюднення виборчих програм кандидатів на посаду ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

імені К. Д. Ушинського». О. А. Копусь зазначила що Міністерство освiти i 

науки України згiдно iз абзацом другим частини третьої статті 42 Закону 

України внесло до закладу вищої освiти для голосування кандидатури 

претендентiв на посаду ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний імені К. Д. Ушинського»: Красножона Андрія 

Васильовича, доктора історичних наук, доцента; Музиченко Ганни 

В’ячеславівни, доктора політичних наук, професора). Голова наголосила, що 

вiдповiдно до статті 42 Закону України в редакції вiд 19.05.2020 року та згiдно з 

Положенням про організацію виборчої системи та обрання ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» - yci кандидати мають piвні права. Ольга Антонівна 

також нагадала, що виборчу програму кандидати на посаду ректора 

Унiверситету подають в електроннiй та паперовiй формах до Органiзацiйного 

комітету, з обов'язковим пiдписом кандидата. Напередодні Оргкомітет отримав 

від кандидатів на посаду ректора їхні передвиборчі програми відповідно до 

вищезазначених вимог та згідно зі строками, що зазначені у Календарному 

плані підготовки та проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 

Копусь О. А. зазначила, що друк і верстку паперового формату Виборчих 

програм здiйснює Інформацiйно-видавничий центр Унiверситету. В свою чергу, 

Виборчі програми кандидатiв, акцентувала О. Копусь, оргкомітет розмiщує на 

офiцiйному вебсайтi Унiверситету, а паперовий варіант на дошках оголошень. 

Чи є інші пропозиції? Немає.  

Голосували:  

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 



 

УХВАЛИЛИ: Розмiстити електронний варіант Виборчих програм 

кандидатiв на посаду ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на офiцiйному 

вебсайтi Унiверситету, а паперову форму - на дошках оголошень Унiверситету i 

навчальних структурних підрозділів. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

Голову Органiзацiйного комітету з проведення виборiв ректора 

Унiверситету, першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи; 

Копусь О. А., яка повiдомила, що на ocнoвi списку науково-педагогiчних, 

педагогiчних працiвникiв унiверситету, пiдготовленого вiддiлом кадрів 

(загальна кількість виборців цієї категорії складає 460 осіб станом на 08 жовтня 

2021 р.), списку представникiв штатних працiвникiв унiверситету, якi не є 

науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками, укладеного 

за протоколами лiчильних комiсiй зборiв працiвникiв структурних пiдроздiлiв / 

груп структурних пiдроздiлiв (відповідно до квоти, що складає 60 осіб), списку 

представникiв здобувачів вищої освiти, укладеного за протоколами лiчильних 

комiсiй факультетів та загального протоколу лічильної комісії студентської 

ради щодо результатiв таємного голосування з обрання представників з числа 

студентів для участі у виборах ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (відповідно до квоти, що складає 92 особи) 

Організаційним комітетом пiдготовленi Списки виборцiв ректора Унiверситету 

(Додаток 1). 

Отже, у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» братиме 

участь загалом 612 осіб. Таким чином, списки осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора сформовано повністю. Контингент виборцiв 

вiдповiдає вимогам, якi визначенi чинним законодавством.  

Копусь О. А. запитала у присутніх чи є у когось запитання та пропозиції? 

Проноза І. І. запропонувала затвердити списки осіб, які мають право брати 

участь у виборах ректора Університету, скласти та оформити Акт передачі і 

надати його Виборчій комісії. 

Копусь О. А. підтримала пропозицію, та передала списків виборців 

ректора Університету Ушинського з відповідним оформленням та підписанням 



Акту передачі (Додаток 2) між головою Оргкомітету Копусь О. А. і 

заступником голови Виборчої комісії Дячком Д. О. 

О. А. Копусь запропонувала взяти до уваги вищезазначену інформацію. 

Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. 

 

Голосували:  

«За» - 11.  

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити списки виборцiв Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» та передати Вибочій комісії у особі заступника голови 

Виборчої комісії Дячка Д. О. 

2. Затвердити акт передачі списків виборців ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського»від організаційного комітету виборчій комісії. 

 

3. СЛУХАЛИ: Голову Оргкомітету Копусь О. А. з інформацію щодо 

необхідності роз’яснення стосовно переліку документів, які посвідчують особу 

з подальшим його затвердженням. 

О. А. Копусь зазначила, що є необхідність у роз’ясненні переліку документів, 

які посвідчують особу. Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

документами, що посвідчують особу є: паспорт громадянина України; паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; 

службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена 

екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення 

громадянина України. Також у п. 2 ч. 1 ст. 13 цього ж Закону також зазначено, 

що документами, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус 

є: посвідчення водія; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; 

посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; картка 

мігранта; посвідчення біженця; проїзний документ біженця; посвідчення особи, 

яка потребує додаткового захисту; проїзний документ особи, якій надано 

додатковий захист. 



Ольга Антонівна запропонувала затвердити вищезазначений перелік 

(Додаток 3) та поцікавилася у членів Організаційного комітету чи є інші 

пропозиції та за відсутності яких, поставила питання на голосування щодо 

затвердження переліку документів, які посвідчують особу на голосування. 

Голосували:  

«За» - 11.  

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік документів, які посвідчують особу, 

розмістити та оприлюднити його на офіційному вебсайті й на інформаційних 

стендах університету. 

 
4. СЛУХАЛИ: Голову оргкомітету Копусь О. А. щодо необхідності 

уточнення та оприлюднення інформації про дату, час і місце проведення 

виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

 

ВИСТУПАЛИ: Сильченко І. О., зазначила, що відповідно до наказу МОН 

України від 14.05.2021 р. №215-к «Про оголошення конкурсу на заміщення 

посади ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», наказу Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» від 19.05.2021 р. №177 «Про організацію та 

проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», листа МОН 

від 21.07.2021 р. №1/11 – 5377 «Про проведення виборів ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д.Ушинського» Вибори ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» провести 20 жовтня 2021 року. Вибори будуть 

проходити на виборчій дільниці в Актовій залі головного корпусу університету 

за адресою: місто Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, з 09.00 до 15.00 год. 

Копусь О. А. звернулася до присутніх поставити запитання. 

Запитань не було. 

Голова Оргкомітету. запропонувала затвердити й оприлюднити надану 

інформацію. Довести її до відома виборців. 
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