
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

16  лютого 2018р.               м. Одеса                              №  54-ОД 
 

 

Про організацію виборів 

ректора ОДЕКУ 
 

 

 Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» 

(із змінами), Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постано-

вою КМУ України від 05.12.2014 №726 (із змінами), Статуту Одеського держав-

ного екологічного університету, пункту 23 розділу «Підготовка виборів» Поло-

ження «Про організацію виборчої системи та порядку обрання ректора ОДЕКУ», 

пункту 3 розділу 2 Положення «Про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора ОДЕКУ», пункту 2 розділу 1 Положення «Про Виборчу комісію з прове-

дення виборів ректора ОДЕКУ», затверджених наказом від 08.02.2018р. № 32-ОД 

та з метою реалізації наказу МОН України від 08.02.2018р. № 55-к 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити Організаційний комітет з проведення виборів ректора Одеського 

державного екологічного університету у нижчезазначеному персональному скла-

ді: 

 

№ 

п/п 

ПІБ Посада та назва структурного  

підрозділу ОДЕКУ 

1. Бояринцев Євген Льво-

вич 

доцент кафедри гідрології суші, голова пер-

винної профспілкової організації працівників  

 

2. Лозова Дар’я Тарасівна 

 

студентка факультету комп’ютерних наук, го-

лова первинної профспілкової організації сту-

дентів та аспірантів  

 

3. Лужбін Анатолій Михай-

лович 

начальник науково-дослідної частини 

4. Онищенко Сергій Ми-

хайлович 

начальник обчислювального центру 
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5. Прокоф’єв Олег Мирос-

лавович 

доцент кафедри метеорології та кліматології, 

заступник директора гідрометеорологічного 

інституту 

6. Сапко Ольга Юріївна доцент кафедри екологічного права та контро-

лю, начальник навчального відділу 

7. Сербов Микола Георгі-

йович 

перший проректор-проректор з навчальної ро-

боти 

8. Смирнова Марина Арка-

діївна 

начальник відділу кадрів 

9. Чугай Ангеліна Володи-

мирівна 

декан природоохоронного факультету 

10. Чумаченко Валерія Вік-

торівна 

студентка гідрометеорологічного інституту, 

голова Ради студентського самоврядування  

11. Шуптар Наталія Йосипі-

вна 

асистент кафедри інформаційних технологій, 

голова Наукового товариства студентів, аспі-

рантів, докторантів та молодих вчених універ-

ситету 
 

Підстава: подання профспілкового комітету співробітників ОДЕКУ, прорек-

торів, керівників структурних підрозділів та студентської ради ОДЕКУ, рішення 

ректорату університету від 12.02.2018р. 

 

2. Проректору Крачковській М.А. для роботи Організаційного комітету на період 

проведення виборів ректора виділити приміщення та встановити робочий теле-

фон. 

 

3. Створити Регіональні організаційні комітети з проведення виборів ректора 

Одеського державного екологічного університету у нижчезазначеному персона-

льному складі  

Підстава: подання профспілкового комітету співробітників ОДЕКУ, керів-

ників та студентських рад відокремлених структурних підрозділів, які входять до 

складу ОДЕКУ, рішення ректорату університету від 12.02.2018р.: 

 

3.1 ОДЕСЬКИЙ КОЛЕДЖ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕХНОЛОГІЙ (ОККТ) ОДЕКУ  

 

№ 

п/п ПІБ 
Посада та назва структурного  

підрозділу ОККТ 

1 Дяченко Марина Корніївна методист 1-ї категорії 

2 Козуб Світлана Анатоліївна 
завідувач навчально-методичної ла-

бораторії 

3 
Куриндін Володимир Анатолійо-

вич 
електрик 

4 Саєнко Вікторія Вікторівна студентка  

5 
Тимошевський Олександр Воло-

димир 

викладач електромеханічних та ра-

діотехнічних дисциплін 
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3.2. Директору Одеського коледжу комп’ютерних технологій Ковальчуку В.В. для 

роботи Регіонального організаційного комітету на період проведення виборів рек-

тора виділити приміщення та встановити робочий телефон.   

 

 

3.3. ХАРКІВСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ (ХаркГМТ) ОДЕ-

КУ  

 

№ 

п/п ПІБ 
Посада та назва структурного  

підрозділу ХаркГМТ 

1 Бондура Юлія Вікторівна студентка 

2 Красникова Людмила Михайлівна завідувач господарством 

3 Локтіонова Світлана Миколаївна викладач 

4 Мазуркевич Ольга Олександрівна 
керівник навчально-методичного 

кабінету 

5 Рудчук Валентина Борисівна голова циклової комісії 

 

3.4. Директору Харківського гідрометеорологічного технікуму Бірюкову О.Г. для 

роботи Регіонального організаційного комітету на період проведення виборів рек-

тора виділити приміщення та встановити робочий телефон. 

 

 

3.5. ХЕРСОНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ (ХерсГМТ) 

ОДЕКУ 
 

№ 

п/п ПІБ 
Посада та назва структурного  

підрозділу ХерсГМТ 

1 Бондарень Тетяна Михайлівна 
заступник директора з навчально-

виховної роботи 

2 Борачинська Оксана Костянтинівна лаборант 

3 Волошенко Наталія Андріївна викладач 

4 Межерицька Ірина Володимирівна методист 

5 Сінельник Ірина Сергіївна бухгалтер з матеріальної частини 

 

3.6. Директору Херсонського гідрометеорологічного технікуму Кіріяк С.Г. для 

роботи Регіонального організаційного комітету на період проведення виборів рек-

тора виділити приміщення та встановити робочий телефон.  

 

 

4. Створити Виборчу комісію з проведення виборів ректора Одеського державно-

го екологічного університету у нижчезазначеному персональному складі: 
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№ 

п/п 
ПІБ 

Посада та назва структурного підроз-

ділу ОДЕКУ 

1. Аголакова Ірина Володимирівна інженер ІІ категорії 

2. Вітавецька Лариса Анатоліївна 
доцент кафедри вищої та прикладної 

математики 

3. Дем’яненко Світлана Георгіївна 
доцент кафедри економіки природоко-

ристування 

4. Макарова Олександра Олегівна аспірантка 

5. Монюшко Марина Михайлівна 

доцент кафедри океанології та морсь-

кого природокористування, директор 

навчально-консультаційного центру 

заочної освіти 

6. Наконечна Зоряна Валеріївна 
старший викладач кафедри екології та 

охорони довкілля 

7. Павленко Олена Пантеліївна  

доцент кафедри менеджменту приро-

доохоронної діяльності, Вчений секре-

тар університету 

8 Тодорова Олена Іванівна 
диспетчер деканату гідрометеорологі-

чного інституту 

9 Чабанюк Анастасія Сергіївна 
студентка еколого-економічного факу-

льтету 
 

Підстава: подання профспілкового комітету співробітників ОДЕКУ, прорек-

торів, керівників структурних підрозділів та студентської ради ОДЕКУ, рішення 

ректорату університету від 12.02.2018р. 
 

5. Встановити кінцевий строк обрання інших працівників, які не є науковими, на-

уково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректо-

ра – 15 березня 2018 року. 
 

Підстава: рішення ректорату університету від 12.02.2018р. 

 

6. Встановити кінцевий строк для обрання студентів для участі у виборах ректора 

- 20 березня 2018 року. 
 

Підстава: рішення ректорату університету від 12.02.2018р. 

 

7. Встановити кінцевий строк для підготовки відділом кадрів ОДЕКУ та кадрови-

ми службами Відокремлених структурних підрозділів Алфавітних списків штат-

них працівників відповідно до посад за основним місцем роботи, окремо по стру-

ктурним підрозділам за наступними категоріями та передачу їх Організаційному 

комітету до 20 лютого 2018 року: 

7.1. Список «А»: штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівни-

ки; 

7.2. Список «Б» штатні працівники, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками. 
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7.3. Вищезазначені списки формуються на дату виходу оголошення про 

проведення конкурсу на зайняття посади ректора Одеського державного екологі-

чного університету в газеті «Освіта України» (12 лютого 2018 р.). 
 

Підстава: рішення ректорату університету від 12.02.2018р. 

 

8. Організаційному комітету з проведення виборів ректора ОДЕКУ протя-

гом 3-х робочих днів з дати затвердження цього наказу на першому засіданні:  

8.1. обрати зі свого складу голову, заступника голови та секретаря;  

8.2. визначити Перелік виборчих дільниць і створити їх в навчальних 

корпусах ОДЕКУ (виборча дільниця №1) і у відокремлених структурних 

підрозділах ОДЕКУ; 

8.3. затвердити Положення про порядок організації роботи спостерігачів на 

виборах ректора ОДЕКУ; 

8.4. затвердити Положення про порядок акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах ректора ОДЕКУ. 

 

9. Організаційному комітету з проведення виборів ректора ОДЕКУ: 

9.1. за пропозиціями відокремлених структурних підрозділів протягом 7-ми 

робочих днів з дати затвердження цього наказу подати на затвердження ректору 

склад Дільничних виборчих комісій у відокремлених структурних підрозділах 

ОДЕКУ.  

9.2. забезпечити оприлюднення, з використанням інформаційних ресурсів, 

на WEB-сайті ОДЕКУ у рубриці «Публічна інформація» та на інформаційному 

стенді у центральному холі університету, усіх прийнятих рішень протягом одного 

робочого дня після їх прийняття; 

9.3. надати оригінал протоколу першого засідання Організаційного комітету 

з проведення виборів ректора ОДЕКУ адміністрації ОДЕКУ для підготовки відпо-

відного наказу ОДЕКУ протягом одного робочого дня після проведення засідан-

ня. 

 

10. Організаційному комітету з проведення виборів ректора ОДЕКУ до 26 

лютого 2018 року: 

10.1. затвердити і надати адміністрації ОДЕКУ та Асоціації студентів 

ОДЕКУ (у тому числі Регіональному організаційному комітету кожного 

відокремленого структурного підрозділу ОДЕКУ) квоти представництва штатних 

працівників (які не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних) 

і студентів ОДЕКУ та її відокремлених структурних підрозділів для організації 

прямих таємних виборів для обрання представників для участі у виборах ректора 

ОДЕКУ; 

10.2. затвердити об’єднані в окремі групи структурні підрозділи ОДЕКУ, де 

працюють штатні працівники, які не є науковими, науково-педагогічними, педа-

гогічними працівниками щодо проведення виборів представників для участі у ви-

борах ректора; 

10.3. розподілити затверджені квоти для об’єднаних в окремі групи струк-

турних підрозділів ОДЕКУ, де працюють штатні працівники, які не є науковими, 

науково-педагогічними, педагогічними працівниками щодо проведення виборів 

представників для участі у виборах ректора; 
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10.4. затвердити графік проведення загальних зборів окремих груп праців-

ників ОДЕКУ, які не є науковими, науково-педагогічними, педагогічними праців-

никами, щодо обрання представників для участі у виборах ректора; 

10.5. затвердити відповідальних осіб з числа членів Організаційного та Регі-

ональних організаційних комітетів щодо організації та проведення загальних збо-

рів окремих груп працівників ОДЕКУ, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками щодо обрання представників для участі у виборах 

ректора, а також для забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під 

час проведення загальних зборів студентів факультетів і відокремлених структур-

них підрозділів. 

 

11. Регіональним організаційним комітетам з проведення виборів ректора 

ОДЕКУ: 

11.1. протягом 3-х робочих днів з дати затвердження цього наказу на 

перших засіданнях обрати зі свого складу: голову, заступника голови, секретаря. 

11.2. забезпечити оприлюднення, з використанням інформаційних ресурсів, 

на WEB-сайті ОДЕКУ у рубриці «Публічна інформація» та на інформаційному 

стенді у центральному холі університету, усіх прийнятих рішень протягом одного 

робочого дня після їх прийняття. 

 

12. Виборчій комісії з проведення виборів ректора ОДЕКУ: 

12.1. протягом 3-х робочих днів з дати затвердження цього наказу на 

першому засіданні обрати зі свого складу: голову, заступника голови, секретаря. 

12.2. забезпечити оприлюднення, з використанням інформаційних ресурсів, 

на WEB-сайті ОДЕКУ у рубриці «Публічна інформація» та на інформаційному 

стенді у центральному холі університету, усіх прийнятих рішень протягом одного 

робочого дня після їх прийняття. 

 

13. Опублікувати цей наказ на WEB-сайті ОДЕКУ протягом одного 

робочого дня після його прийняття. 

 

14. Організаційному комітету з проведення виборів ректора ОДЕКУ, Регіо-

нальним організаційним комітетам з проведення виборів ректора ОДЕКУ, Вибор-

чій комісії з проведення виборів ректора ОДЕКУ, проректорам, керівникам струк-

турних підрозділів під час організації та проведення виборів ректора ОДЕКУ за-

безпечити виконання законодавства України, Статуту ОДЕКУ та вищезазначених 

положень ОДЕКУ. 

 

15. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Ректор                С.М. Степаненко 

 

Узгоджено: 

Юрисконсульт 


