
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» 

«20» 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; 

Проноза Інна Іванівна, старший викладач кафедри політичних наук і 

права; 

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. 

Капулкін Геннадій Маркович, помічник ректора; 

Кондратьєва Рената Леонідівна, головний бухгалтер. 

 

Відсутні: 

Лісеєнко Олена Василівна, професор кафедри філософії і соціології та 

менеджменту соціокультурної діяльності. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про отримання від Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» двох примірників протоколу про 

результати голосування. 

2. Про результати таємного голосування щодо обрання ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського». 

3. Про оприлюднення результатів виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 



 
 

4. Про передачу примiрника №1 Протоколу №5  від Виборчої комісії з 

проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» вiд 20 жовтня 

2021 року до Miністерства освiти i науки України. 

5. Про передачу всієї документації, пов’язаної з проведенням виборів 

ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» на зберігання до архіву Університету 

Ушинського (термін зберігання - п’ять років). 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Копусь О. А., голову Оргкомітету, з інформацією про отримання від 

Виборчої комісії з проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» двох примірників протоколу про результати 

голосування. 

Копусь О. А. повідомила, що Організаційний комітет отримав від Виборчої 

комісії з проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» два оригінальних примірники протоколу про 

результати таємного голосування на виборах ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 

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

відома. 

Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували:  

«За» - 10. 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

Ухвалили: Прийняти від Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» протокол у двох оригінальних 

примірниках про результати голосування на виборах ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 



 
 

імені К. Д. Ушинського». 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Копусь О. А., яка проінформувала, що 

20 жовтня 2021 року відбулися вибори ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 

О. А. Копусь зазначила, що до Організаційного комітету надійшов 

протокол виборчої комісії від 20.10.2021 р. № 5, у якому зазначено, що кількість 

виборців, яка взяла участь у виборах становить 535 осіб (87,4%) від загальної 

кількості виборців (612 осіб). 

Результати таємного голосування такі: 

- за Красножона Андрія Васильовича проголосувало 359 осіб (58,66%); 

- за Музиченко Ганну В’ячеславівну  проголосувало 162 особи (26,47%); 

- не підтримали жодного кандидата 6 осіб (0,98%); 

- кількість виборчих бюлетенів для голосування визнано недійсними – 8 (1,3%). 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про вишу ocвіту», Методичних 

рекомендацiй щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 

керiвника закладу вищої освiти, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 05.12.2014 № 726 (зі змінами) вибори вважаються такими, що 

відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, 

які мають право брати участь у виборах. З огляду на те, що 20.10.2021 р. у 

виборах взяло участь 535 виборців, то слід вважати вибори такими, що 

відбулися. 

Копусь О. А також, зазначила, що відповідно до даних протоколу № 5 

виборчої комісії з виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» кандидат 

Красножон Андрій Васильович набрав 359 голосів від загальної кількості осіб, 

що які мають право брати участь у виборах ректорах Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», що дає право визначити його переможцем на виборах. 

Голова Оргкомітету повідомила, що під час виборів ректора університету 

заяв чи скарг, які були б подані кандидатами на посаду ректора Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» та спостерігачами, не надходило. Вибори відбулися з 

дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2. 



 
 

Копусь О. А. запропонувала вважати вибори ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» такими, що відбулися, та визнати переможцем виборів 

доктора історичних наук, доцента Красножона Андрія Васильовича. 

Копусь О. А звернулася до присутніх: чи є питання та пропозиції до 

виголошеної інформації? Немає. Прошу голосувати. 

 

Голосували:  

«За» - 10.  

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Вважати вибори ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 20 жовтня 2021 року такими, що відбулись. 

2. Відповідно до підсумкового протоколу про результати голосування вважати 

обраним на посаду ректора Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Красножона 

Андрія Васильовича. 

 

3. СЛУХАЛИ: Секретаря Оргкомітету Пронозу І. І. з інформацією 

щодо оприлюднення результатів виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського». 

І. І. Проноза доповіла, що відповідно до п. 3 п.п. 3.3.3 Положення «Про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» Організаційний комітет оприлюднює результати 

виборів протягом 24 годин після складення протоколу про результати 

голосування з використанням інформаційних ресурсів Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (офіційного вебсайту та інформаційних стендів). 

Копусь О. А. запропонувала взяти інформацію до відома і поставила 

питання на голосування. 

 

Голосували:  

«За» - 10.  



 
 

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити результати виборів протягом 24 годин після 

складення протоколу про результати голосування на офіційному вебсайті та 

інформаційних стендах Університету. 

 

4. СЛУХАЛИ: Голову Оргкомітету Копусь О. А. з інформацією про 

передачу першого примірника Протоколу №5 Виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» вiд 20 жовтня 2021 року до 

Miністерства освiти i науки України. 

О. А. Копусь повідомила, що відповідно до Положення про організацію 

виборчої системи та обрання ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» Організаційний комітет направляє до Міністерства 

освіти і науки України перший оригінальний примірник протоколу засідання 

Виборчої комісії з проведення виборів керівника закладу вищої освіти 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» від 20.10.2021 р. № 5 щодо результатів 

виборів ректора не пізніше 01.11.2021 р. 

Голову Оргкомітету запропонувала взяти інформацію до відома. 

Чи є інші пропозиції? Немає. 

 

Голосували:  

«За» - 10.  

«Проти» - 0. 

«Утримались» - 0. 

Рішення схвалено. 

 

УХВАЛИЛИ: Передати перший примірник Протоколу №5 від Виборчої 

комісії з проведення виборів ректора Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» вiд 20 жовтня 2021 року до Miністерства освiти i науки 

України до 01 листопада 2021 року. 
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