
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ імені К.Д. УШИНСЬКОГО 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського 

22 червня 2020 року         м. Чернігів 

 

На засіданні організаційного  комітету  (далі  –  оргкомітет) з  проведення 

виборів ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (далі  - Інститут) присутні: членів 

оргкомітету. З поважних причин відсутній Лещенко М. І. Засідання 

оргкомітету є правомочним.  

Реєстраційний лист засідання Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора ЧОІППО імені К.Д.Ушинського додається.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про графік та регламент зустрічі кандидата на посаду ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського Заліського А. А. з виборцями.  

 

За порядок денний голосували «за» одноголосно. 

 

1. Слухали: Лисенко І.В., проректора інституту, голову організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, яка доповіла що, 

згідно з пп. 4.2.5.- 4.2.6. Положення про Організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, організаційний комітет має 

підготувати графік зустрічі кандидата на посаду ректора Інституту Заліського 

А.А. з виборцями.  

 

Запропонувала: такий графік зустрічі кандидата на посаду ректора Інституту 

Заліського А.А. з виборцями: 

22 червня 2020 року (понеділок) о 15:30  (вул. Гоголя, 16, актова зала) - 

зустріч із виборцями.  

Слухали: Злобіну О.О. про регламент проведення зустрічі кандидата на 

посаду ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського Заліського А. А. з виборцями. 

 



Запропонувала: такий регламент проведення зустрічі кандидата на посаду 

ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського кандидата педагогічних наук Заліського А.А. з 

трудовим колективом: 

Дата: 22 червня 2020 року. 

Місце проведення: актова зала, вул. Гоголя,16. 

Початок: 15:30. 
 

1. Тривалість виступу кандидата – до 30 хвилин. 

2. Час для запитань та відповідей – до 15 хвилин. 

3. Час на прикінцеву репліку – до 5 хвилин. 

Загальна тривалість зустрічі – до 50 хвилин.   
 

Вирішили:  

1.1 Затвердити такий графік зустрічі кандидата на посаду ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського Заліського А. А. з виборцями: 

22 червня 2020 року (понеділок) о 15:30 (вул. Гоголя,16, актова зала) - зустріч 

із виборцями. 

1.2 Довести графік зустрічі кандидата на посаду ректора Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені                      

К.Д. Ушинського Заліського А. А. до відома виборців. 
 

1.3 Затвердити такий регламент проведення зустрічі кандидата на посаду 

ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського Заліського А. А. з виборцями: 

Дата: 22 червня 2020 року. 

Місце проведення: актова зала, вул. Гоголя,16 

Початок: 15:30. 

1. Тривалість виступу кандидата – до 30 хвилин. 

2. Час для запитань та відповідей – до 15 хвилин. 

3. Час на прикінцеву репліку – до 5 хвилин. 

Загальна тривалість зустрічі – до 50 хвилин.   

1.4. Довести регламент зустрічі кандидата на посаду ректора Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені                      

К.Д. Ушинського Заліського А. А. до відома виборців. 

За це рішення проголосували: «за» - 10 (десять)  

«проти» - 0 (нуль) 

«утримався» - 0 (нуль) 
 

Голова організаційного комітету            І.В  Лисенко 

 

 

Секретар організаційного комітету            Т.М. Пригодій 


