
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

 

«16» червня 2021 р.                                                                               м. Одеса 

 

Присутні: 

члени організаційного комітету: 
 

Копусь Ольга Антонівна, перший проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи; 

Кондратьєва Рената Леонідівна, головний бухгалтер; 

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; 

Капулкін Геннадій Маркович, в. о. проректора з адміністративно-

господарської діяльності; 

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. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Розгляд та затвердження проєкту Положення про порядок роботи 

спостерігачів під час проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 

2. Розгляд та затвердження проєкту Положення про порядок акредитації 

представників засобів масової інформації на виборах ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 
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3. Розгляд та затвердження проєкту Положення про порядок подання та 

розгляду звернень під час проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 

 

УХВАЛИЛИ: 

- затвердити Порядок денний засідання Організаційного комітету; 

- приймати рішення під час засідання Організаційного комітету шляхом 

відкритого голосування. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. щодо затвердження 

Положення про порядок роботи спостерігачів під час проведення виборів 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського».  

Копусь О. А. проінформувала присутніх, що членами організаційного 

комітету розроблено проєкт Положення про порядок роботи спостерігачів під 

час проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та зазначила 

основні принципи та терміни акредитації спостерігачів від кандидатів та 

громадських організацій. Також вона звернула особливу увагу на те, що 

кандидат на посаду ректора Університету має право мати двох спостерігачів, а 

під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не 

більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох 

громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом. 

Чи є інші пропозиції щодо Положення? Немає. 

Голова ОК, Копусь О. А. запропонувала членам оргкомітету затвердити 

Положення про порядок роботи спостерігачів під час проведення виборів 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» та проголосувати. 

 

Голосували:  

«За» - 11.  

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

 

Рішення схвалено. 
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УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про порядок роботи спостерігачів 

під час проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Голову Організаційного комітету Копусь О. А. щодо затвердження 

Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації 

на виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Копусь О. А. ознайомила присутніх з проєктом Положення про порядок 

акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», детально роз’яснивши питання, що 

акредитації на виборах ректора Університету підлягають штатні співробітники – 

представники вітчизняних або закордонних засобів масової інформації, у тому 

числі й технічний персонал телерадіокомпаній, які виявили бажання бути 

присутніми під час проведення виборів. Акредитованими на виборах ректора 

Університету можуть бути представники не більше двох засобів масової 

інформації та звернула увагу на терміни подачі заявки, а саме: необхідно не 

раніше як за сім робочих днів і не пізніше як за п`ять робочих днів до дня 

голосування надати лист-заявку на бланку ЗМІ на адресу Університету (65020, 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26) на ім’я голови організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університету 

імені К. Д. Ушинського» (далі – Організаційний комітет) із проханням 

акредитувати відповідних працівників. 

Чи є інші пропозиції? Немає. 

Копусь О. А. запропонувала членам оргкомітету затвердити Положення 

про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» та проголосувати. 

 

Голосували:  

«За» - 11. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» 0. 

Рішення схвалено. 
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