
Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського 

ПРОТОКОЛ № 09 
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

18 лютого 2021 року м. Київ 

На засіданні Організаційного комітету з проведення виборів ректора Таврійського на-
ціонального університету імені В. І. Вернадського (далі - Організаційний комітет) присутні: 
Блощинська М. П., Гнєдкова О. Г., Єгорова О. В., Пилипенко Ю. Л., Радомський І. П., Риб-
ченко С. В., Романова М. І., Соколовська І.О., Чуб Л. М., Швачка В. Ю. 

Відсутні: Іщенко Н.А., Мінаєва Ю. Ю., Прокопенко Л. Ю., Цюкан С. В., 
Присутні більше ніж 2/3 складу Організаційного комітету 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про розгляд заяви претендента на посаду ректора Таврійського національного уні-

верситету імені В. І. Вернадського Корецького М.Х. від 14.02.2021 р. вхідний від 17.02.2021 
р. № 21-ОК. 

2. Про розгляд заяви претендента на посаду ректора Таврійського національного уні-
верситету імені В. І. Вернадського Корецького М. X. від 14.02.2021 р вхідний від 17.02.2021 
р. № 22-ОК, щодо надання списку виборців. 

3. Про розгляд заяви претендента на посаду ректора Таврійського національного уні-
верситету імені В. І. Вернадського Корецького М. X. від 14.02.2021 р. 
вхідний від 17.02.2021 р. № 23-ОК щодо затвердження Графіку зустрічей з виборцями. 

4 Різне. 

УХВАЛИЛИ: 
- затвердити Порядок денний засідання Організаційного комітету; 
- приймати рішення під час засідання Організаційного комітету шляхом відкритого 

голосування. 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію Радомського І. П., про розгляд заяви претендента на поса-
ду ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Корецького 
М.Х. від 14.02.2021 р. (вхідний від 17.02.2021 р. № 21-ОК). 

ВИСТУПИЛИ: По суті питання виступили Романова М. І., Чуб Л. М, Гнєдкова О. Г. 
Питання які піднімаються у вищезазначеній заяві неодноразово розглядалися на засі-

даннях Організаційного комітету та претендента на посаду ректора Таврійського національ-
ного університету імені В. І. Вернадського Корецького М.Х. письмово та за допомогою елек-
тронної пошти інформували щодо прийнятих рішень, з додаванням витягів з протоколів (ли-
сти вих.: від 05.01.2021 р. №1-д; від 01.02.2021р. р..№18-д; від 11.02.2021 р.№ 4-ОК; від 
16.02.2021 р. № 11-ОК; від 16.02.2021 р. №12 -ОК; від 16.02.2021 р. №13-ОК). 

Питання щодо вилучення програми претендента на посаду ректора Таврійського наці-
онального університету імені В. І. Вернадського Корецького М. X. з офіційного веб-сайту 
Університету, розглядалося на засіданнях Організаційного комітету 11.02.2021 р. Протокол 



№07; 16.02.2021 р. Протокол №08, про що Корецького М. X. було сповіщено письмово та за 
допомогою електронної пошти, з додаванням витягів з протоколів з зазначених питань. Зок-
рема по даному питанню було поінформовано засновника: МОН України. 

З метою забезпечення рівності прав учасників виборів (претендентів на посаду) рек-
тора та ознайомлення виборців з Програмами претендентів на посаду ректора Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського запропоновано розмітити їх на інфор-
маційних стендах, розташованих у приміщенні Університету (вул.. Джона Маккейна 33, хол 
1 поверху - при вході в Університет). 

Отже, Організаційний комітет виконує свої повноваження з дотриманням вимог По-
ложення про проведення виборів ректора Таврійського національного університету імені В. 
І. Вернадського та Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора Та-
врійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

УХВАЛИЛИ: 
Питання які піднімаються у вищезазначеній заяві неодноразово розглядалися на засі-

даннях Організаційного комітету та претендента на посаду ректора Таврійського національ-
ного університету імені В. І. Вернадського Корецького М.Х. письмово та за допомогою елек-
тронної пошти інформували щодо прийнятих рішень, з додаванням витягів з протоколів (ли-
сти вих.: від 05.01.2021 р. №1-д; від 01.02.2021р. р..№18-д; від 11.02.2021 р.№ 4-ОК; від 
16.02.2021 р. № 11-ОК; від 16.02.2021 р. №12 -ОК; від 16.02.2021 р. №13-ОК). 

Питання щодо вилучення програми претендента на посаду ректора Таврійського наці-
онального університету імені В. І. Вернадського Корецького М. X. з офіційного веб-сайту 
Університету, розглядалося на засіданнях Організаційного комітету 11.02.2021 р. (протокол 
№07); 16.02.2021 р. (протокол №08), про що Корецького М. X. було сповіщено письмово та 
за допомогою електронної пошти, з додаванням витягів з протоколів з зазначених питань. 
Зокрема по даному питанню було поінформовано засновника: МОН України. 

З метою забезпечення рівності прав учасників виборів (претендентів на посаду) рек-
тора та ознайомлення виборців з Програмами претендентів на посаду ректора Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського розмітити їх на інформаційних стендах, 
розташованих у приміщенні Університету (вул.. Джона Маккейна 33, хол 1 поверху - при 
вході в Університет). 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Радомського І. П., про розгляд заяви претендента на по-
саду ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Корецького 
М. X. від 14.02.2021 р вхідний від 17.02.2021 р. № 22-ОК, щодо надання списку виборців. 

ВИСТУПИЛИ: По суті питання виступили Соколовська І. О. 
Питання щодо надання переліку наукових, науково-педагогічних та педагогічних пра-

цівників, інших працівників Університету, з вказуванням прізвища, ім'я та по батькові, штат-
ної посади, місця роботи, а також переліку студентів незалежно від форми навчання, з вказу-
ванням прізвища, ім'я та по батькові, номера групи, курсу, спеціальності, факультету, інсти-
туту, не входить до повноважень організаційного комітету та переліку завдань і функцій, які 
визначені в п. З.4.; З.5.; 3.6.; З.7.; 3.8. Положення про проведення виборів ректора Таврійсь-
кого національного університету імені В. І. Вернадського, вибори ректора Університету. 

і. 



УХВАЛИЛИ: 
Питання щодо надання переліку наукових, науково-педагогічних та педагогічних пра-

цівників, інших працівників Університету, з вказуванням прізвища, ім'я та по батькові, штат-
ної посади, місця роботи, а також переліку студентів незалежно від форми навчання, з вказу-
ванням прізвища, ім'я та по батькові, номера групи, курсу, спеціальності, факультету, інсти-
туту, не входить до повноважень організаційного комітету та переліку завдань і функцій, які 
визначені в п. З.4.; З.5.; З.6.; З.7.; 3.8. Положення про проведення виборів ректора Таврійсь-
кого національного університету імені В. І. Вернадського, вибори ректора Університету. 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Інформацію Радомського І. П., про розгляд заяви претендента на по-
саду ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Корецького 
М. X. від 14.02.2021 р. вхідний від 17.02.2021 р. № 23-ОК щодо затвердження Графіку зу-
стрічей з виборцями. 

ВИСТУПИЛИ: По суті питання виступили Блощинська М. П., Швачка В. Ю., Пили-
пенко Ю. Л. 

У зв'язку з надходженням до Організаційного комітету заяви претендента на посаду 
ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Корецького М. 
X., щодо затвердження Графіку зустрічей з виборцями, з метою забезпечення рівності прав 
учасників виборів (претендентів на посаду) ректора, внести зміни до Графіку проведення 
претендентами на посаду ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вер-
надського зустрічей з виборцями (Графік додається). 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до Графіку проведення претендентами на посаду ректора 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського зустрічей з виборцями 
(Графік додається). 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію Радомського І. П., щодо забезпечення дотримання сані-
тарних норм під час проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора Таврійського націо-
нального університету імені В. І. Вернадського з виборцями. 

ВИСТУПИЛИ: По суті питання виступили Романова М. І., Чуб Л. М. 
Враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалася внаслідок гострої респіраторної 

хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, з метою забезпечення дотри-
мання санітарних норм під час проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора Таврійсь-
кого національного університету імені В. І. Вернадського з виборцями, звернутися до адміні-
страції Університету з вимогою забезпечення вологого прибирання приміщень з додаванням 
антисептичних засобів та надання необхідних санітарних засобів (медичні маски, антисепти-
ки, та ін.) учасникам зустрічей з претендентами у встановлені Графіком проведення претен-
дентами на посаду ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
зустрічей з виборцями терміни. 

Призначеним відповідальним представникам Організаційного комітету під час прове-
дення зустрічей кандидатів на посаду ректора Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського з виборцями, здійснювати постійний контроль щодо дотримання учасни-
ками відповідних санітарних норм. 



УХВАЛИЛИ: 
Враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалася внаслідок гострої респіраторної 

хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, з метою забезпечення дотри-
мання санітарних норм під час проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора Таврійсь-
кого національного університету імені В. І. Вернадського з виборцями, звернутися до адміні-
страції Університету з вимогою забезпечення вологого прибирання приміщень з додаванням 
антисептичних засобів та надання необхідних санітарних засобів (медичні маски, антисепти-
ки, та ін.) учасникам зустрічей з претендентами у встановлені Графіком проведення претен-
дентами на посаду ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
зустрічей з виборцями терміни. 

Призначеним відповідальним представникам Організаційного комітету під час прове-
дення зустрічей кандидатів на посаду ректора Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського з виборцями, здійснювати постійний контроль щодо дотримання учасни-
ками відповідних санітарних норм. 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

Голова засідання 

Секретар 

І. П. Радомський 

С. В. Рибченко 

4 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Організаційним комітетом з проведення виборів 
ректора Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського 
від 18 лютого 2021 року, протокол № 09 

Графік 
проведення претендентами на посаду ректора 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
зустрічей з виборцями 

Корецький Микола Христофорович 

№ 
з.п. 

Форма 
проведення Місце проведення Дата 

проведення 
Час 

проведення 
Категорія учасників 

зустрічі 

Відповідальний 
представник 

Організаційного 
комітету 

примітка 

1. очна 
Ауд. 302 (Актова зала, вул.. 

Джона Маккейна 33, 
3 поверх) 

24 
лютого 

2021 року 

14.00-
15.00 

Працівники та студенти 
ВСП Київський фаховий 

коледж міського 
господарства 
Таврійського 

національного 
університету імені В.І. 

Вернадського; 
працівники та студенти 

Таврійського 
національного 

університету імені В.І. 
Вернадського 

Соколовська І. О. 

2. очна 
Ауд. 302 (Актова зала, вул.. 

Джона Маккейна 33, 
3 поверх) 

24 
лютого 

2021 року 

15.00-
16.00 

Працівники та студенти 
ВСП Київський фаховий 

коледж міського 
господарства 
Таврійського 

національного 
університету імені В.І. 

Вернадського; 
працівники та студенти 

Таврійського 
національного 

університету імені В.І. 
Вернадського 

Соколовська І. О. 

Голова Організаційного комітету 
л 

І. Радомський 


