
ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

НАКАЗ 

 

«13» березня  2019 р.    м. Миколаїв                                №82/1 

 

Про організацію та проведення виборів ректора  

Чорноморського національного  

університету імені Петра Могили 

 

У зв'язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади ректора 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 06.03.2019 р. № 96-к, оголошення в газеті «Освіта 

України» від 11.03.2019 р.) відповідно до статті 42 Закону  України «Про вищу 

освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 

обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 грудня 2014 року №726, статуту Університету, та з метою 

проведення виборів ректора ЧНУ імені Петра Могили 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Вибори ректора Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили провести       06 червня  2019 року. 

 

2. З метою забезпечення організації підготовки та проведення виборів ректора 

ЧНУ імені Петра Могили на принципах законності, демократичності, гласності, 

відкритості та прозорості, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у 

виборах, забезпечення рівності прав учасників виборів створити та затвердити:  

2.1. Організаційний комітет  із проведення виборів ректора ЧНУ імені Петра 

Могили (далі – Організаційний комітет) у складі: 

1) Андрєєв В.І. – начальник відділу аспірантури;  

2) Бойко А. П. – декан факультету комп’ютерних наук;  

3) Боровльов В.Д. – начальник інформаційно-комп’ютерного центру;  

4) Верба С.М. – голова профспілкового комітету;  



5) Грищенко Г.В. – директор медичного інституту;  

6) Ємельянов В.М. – директор інституту державного управління;  

7) Ляшенко М.В. – проректор з адміністративно-господарчої роботи;  

8) Пронкевич О.В. – директор  інституту філології;  

9) Січко Д.С. – декан юридичного факультету;  

10) Трунов О.М. – завідувач кафедри автоматизації та КІТ;  

11) Філімонова О.Б. –  в.о. декана факультету економічних наук  

12) Чернова В. В. – заступник голови студентської колегії;  

13) Чернозуб А.А. – декан факультету фізичного виховання та спорту;  

14) Шевчук О.В. – декан факультету політичних наук.  

2.2. Виборчу комісію з проведення виборів ректора ЧНУ імені Петра Могили 

(далі – Виборча комісія) у складі: 

1) Валентова Ю.В. – студентка гр. 417 факультету економічних наук;  

2) Горішний І.М. – голова студентської колегії;  

3) Калініченко В.І. – заступник начальника навчально-методичного відділу;  

4) Красилич А.Р. – провідний юрисконсульт;  

5) Саєнко О.А. – начальник відділу кадрів;  

6) Чорна В.О. – вчений секретар;  

7) Шевченко Н.В. – викладач кафедри історії.  

 

3. Організаційному комітету та Виборчій комісії:  

3.1. На перших своїх засіданнях обрати голів, заступників голів та секретарів;  

3.2. У своїй роботі дотримуватись Закону України «Про вищу освіту», 

Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 

керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 грудня 2014 року №726;  статуту ЧНУ імені Петра Могли та 

Положення про порядок проведення виборів ректора Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. 



3.3. Вжити необхідні заходи щодо вирішення організаційних та інших питань для 

проведення виборів ректора ЧНУ імені Петра Могили.  

 

4. Начальнику навчально-методичного відділу Потай І.Ю. підготувати та подати 

Організаційному комітету до 13 травня 2019 р. чисельність студентів  у розрізі 

факультетів та інститутів.  

  

5. Начальнику відділу кадрів Саєнко О.А. скласти алфавітні списки штатних  

наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та інших штатних 

працівників за підрозділами та надати їх подати Організаційному комітету до 13 

травня 2019 р. 

 

6. Вченій раді затвердити квоти представників з числа штатних працівників, які не 

є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, і квоту 

представників з числа студентів ЧНУ імені Петра Могили.  

 

7. Встановити 21 травня 2019 р. кінцевим строком обрання представників для 

участі у виборах з числа інших штатних працівників які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних представників з 

числа студентів.  

 

8. Організаційному комітету розробити та подати на розгляд Вченої ради ЧНУ 

імені Петра Могили:  

8.1. Положення про порядок проведення виборів ректора Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили;  

8.2. Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, 

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також 

виборних представників з числа студентів. 

 

  



 

 


