
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО  

 

Вибори ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського  

 

8 липня 2020 року 

 

Виборча комісія з проведення виборів ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського  

 

ПРОТОКОЛ № 7 

підсумкового засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора  

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної  

освіти імені К. Д. Ушинського 

 

 

08. 07.2020 р.                                                                                м. Чернігів 

 

Початок засідання: 15.00 

Усього членів Виборчої комісії: 11 осіб 

Присутні на засіданні члени Виборчої комісії:  11 осіб 

На засіданні Виборчої комісії (далі – комісія) із проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти                             

імені К. Д. Ушинського присутні: 

1. ВОШКІНА Інна Анатоліївна, завідувачка відділу роботи з обдарованими 

учнями; 

2. ДОВБНЯ Віктор Миколайович, проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

3. ІЛЛЄНКО Олександр Станіславович, завідувач відділу інформаційної та 

видавничої діяльності; 

4. ЛАЗАРЕНКО Тетяна Леонідівна, учений секретар; 

5. МЕРКУЛОВ Дмитро Сергійович, юрисконсульт; 

6. МОЛОЧКО Світлана Рашитівна, старша викладачка кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання; 

7. ПАРХОМЕНКО Лариса Федорівна, старша викладачка кафедри 

природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті; 
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8. ТЕРЕМЕЦЬ Людмила Анатоліївна, бухгалтер; 

9. СУК Андрій Петрович, старший викладач кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті; 

10.  ТУР Ганна Іванівна, методистка відділу природничо-математичних 

дисциплін; 

11.  ФАРБАК Тетяна Миколаївна, завідувачка відділу суспільно-

гуманітарних дисциплін. 

Запрошені на засідання: відсутні 

Присутні на засіданні: представник Засновника, заступник начальника 

Управляння освіти і науки Чернігівської ОДА Соронович Олена Юріївна; 

кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти, в.о.ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  

імені К. Д. Ушинського Заліський Анатолій Андрійович. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Розгляд заяв, скарг, які надійшли до Виборчої комісії в день 

голосування. 

2. Підрахунок голосів виборців на виборах ректора Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинського (далі – Інститут). 

3. Про призначення трьох членів ВК для передачі виборчої 

документації Організаційному комітету. 

ВИРІШИЛИ:  

Порядок денний підсумкового засідання Виборчої комісії затвердити. 

За це рішення проголосували: 

За   –   11 (одинадцять) осіб; 

Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

СЛУХАЛИ: про обрання секретаря підсумкового засідання Виборчої 

комісії (далі – ВК). 

Голова ВК Довбня В. М. доповів, що відповідно до протоколу ВК з 

виборів ректора Інституту «Про розподіл обов’язків між головою, 

заступником голови, секретарем та іншими членами ВК з виборів ректора 

Інституту у день голосування 08 липня 2020 року та під час підрахунку 

голосів», прийняли протокольне рішення про доручення заступникові  
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голови ВК Пархоменко Л. Ф. вести протокол підсумкового засідання ВК, 

оскільки секретар ВК Лазаренко Т. Л. на цьому засіданні вносить відомості 

до протоколу виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти. 

 За це рішення проголосували: 

 За   –   11 (одинадцять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

Голова ВК Довбня В. М. повідомив, що в день голосування до 

Виборчої комісії заяв, скарг не надходило. 

Головуючий на засіданні голова ВК Довбня В. М. оголосив про 

початок підрахунку голосів на виборах ректора Інституту. 

 СЛУХАЛИ: про встановлення кількості виборців на підставі списку 

виборців. 

Голова ВК Довбня В. М. наголосив, що відповідно до п. 3.9 Положення 

про вибори ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, п. 4.2.2. Положення про 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинського, Організаційний комітет передав Виборчій комісії список 

осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Інституту (далі – 

список).  Голова ВК Довбня В. М. оголосив: «Кількість виборців, внесених 

до списку виборців 128 (сто двадцять вісім)».  

 СЛУХАЛИ: про підрахунок невикористаних виборчих бюлетенів для 

голосування. 

 Голова ВК Довбня В. М. доручив членам ВК, які видавали виборцям 

виборчі бюлетені для голосування,  – Тур Г .І., Теремець Л. А., Іллєнко О. С.– 

підрахувати кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування. 

 Члени ВК почергово вголос підрахували кількість невикористаних 

виборчих бюлетенів для голосування. 

 Після підрахунку члени ВК оприлюднили таку кількість 

невикористаних виборчих бюлетенів для голосування: Тур Г. І. – 4 (чотири), 

Теремець Л. А. – 5 (п’ять), Іллєнко О. С. –  2 (два). 
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 Голова ВК Довбня В. М. оголосив загальну кількість 

невикористаних виборчих бюлетенів для голосування: «Кількість 

невикористаних виборчих бюлетенів для голосування – 11(одинадцять)». 

Секретар ВК Лазаренко Т. Л. внесла оголошену кількість до протоколу 

ВК з виборів керівника закладу вищої освіти. 

Голова ВК Довбня В. М. доручив зібрати всі невикористані виборчі 

бюлетені для голосування й погасити шляхом відокремлення (відрізання) 

правого нижнього кута бюлетеня  Іллєнку О.С., членові ВК. 

Погашені невикористані виборчі бюлетені для голосування член ВК 

Іллєнко О.С. запакував у пакет. На пакеті зазначено кількість запакованих 

невикористаних виборчих бюлетенів для голосування: 11 (одинадцять), дата і 

час пакування. Голова ВК Довбня В. М. звернувся до присутніх членів ВК із 

проханням поставити підписи на пакеті «Невикористані виборчі бюлетені 

для голосування». 

Усі члени ВК поставили свої підписи на пакеті «Невикористані виборчі 

бюлетені для голосування». Голова ВК Довбня В. М. поставив печатку на 

цьому пакеті. 

 СЛУХАЛИ: про підрахунок кількості виборців, які отримали виборчі 

бюлетені для голосування за підписами виборців у списку виборців. 

 Голова ВК Довбня В. М. доручив членам ВК, які видавали виборчі 

бюлетені для голосування й надавали для підпису список виборців, – Тур 

Г. І., Теремець Л. А., Іллєнко О. С., Вошкіна І. А., Фарбак Т. М., Сук А. П – 

підрахувати кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для 

голосування, за підписами виборців у списку виборців. 

 Після підрахунку члени ВК встановили по всіх аркушах списку 

виборців таку кількість виборців, які отримали (від членів ВК) виборчі 

бюлетені для голосування, за підписами виборців у списку виборців – 117 

(сто сімнадцять) виборців. 

 Голова ВК Довбня В. М. оголосив: «Кількість виборців, які отримали 

виборчі бюлетені для голосування, – 117 (сто сімнадцять)». 

Секретар ВК Лазаренко Т. Л. внесла оголошену кількість виборців, які 

отримали виборчі бюлетені для голосування, до протоколу ВК з виборів 

керівника закладу вищої освіти. 
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Список виборців запаковано в окремий пакет та зазначено дату, час 

пакування. Члени ВК поставили свої підписи. 

 СЛУХАЛИ: про відповідність суми кількості невикористаних виборчих 

бюлетенів для голосування та кількості виборців, які отримали виборчі 

бюлетені для голосування, кількості виборчих бюлетенів для голосування, 

отриманих ВК. 

 Голова ВК Довбня В. М. заявив, що сума кількості невикористаних 

виборчих бюлетенів для голосування і кількості виборців, які отримали 

виборчі бюлетені для голосування, складає 128 (сто двадцять вісім), що 

відповідає кількості бюлетенів, що отримані ВК, – 128 (сто двадцять вісім). 

 Члени ВК провели зовнішній огляд виборчих скриньок. Жодних 

пошкоджень печаток на виборчих скриньках члени ВК не виявили. 

 За дорученням голови ВК Довбні В. М член ВК Теремець Л. А. 

відкриває виборчу скриньку №1, висипає її вміст на стіл та рахує вголос 

виборчі бюлетені для голосування. Член ВК Фарбак Т. М. відкриває 

виборчу скриньку №2, висипає її вміст на стіл та рахує вголос виборчі 

бюлетені для голосування. 

 Голова ВК Довбня В. М. додає кількість виборчих бюлетенів для 

голосування у виборчій скриньці №1 та №2 і оголошує: «Кількість виборців, 

які взяли участь у голосуванні, – 117 (сто сімнадцять). 

 Секретар ВК Лазаренко Т. Л. внесла до протоколу ВК з виборів 

керівника вищого навчального закладу оголошену кількість виборців, які 

взяли участь у голосуванні, – 117 (сто сімнадцять). 

 Член ВК Вошкіна І. А. під час підрахунку голосів розкладає виборчі 

бюлетені для голосування на місця, позначені окремими табличками, показує 

кожний виборчий бюлетень для голосування всім членам ВК, виголошуючи 

результат волевиявлення виборця. 

 Член ВК Вошкіна І. А. завершила розкладати виборчі бюлетені для 

голосування. 

 Член ВК Вошкіна І. А. показала, що недійсні виборчі бюлетені для 

голосування та такі, які визнані ВК недійсними, відсутні. 

 Голова ВК Довбня В. М. оголосив: «Кількість виборчих бюлетенів для 

голосування, визнаних недійсними, – 0 (нуль)». 
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Секретар ВК Лазаренко Т. Л. внесла оголошену кількість бюлетенів 

для голосування, визнаних недійсними, до протоколу ВК з виборів керівника 

вищого навчального закладу. 

 Член ВК Сук А. П., відповідно до рішення ВК про розподіл обов’язків 

у день голосування та під час підрахунку голосів, приступив до підрахунку 

голосів, поданих за кандидата на посаду ректора Інституту Заліського А. А. 

 Член ВК Сук А. П. підрахував кількість голосів виборців, поданих за 

кандидата на посаду ректора Інституту Заліського А. А., – 114 (сто 

чотирнадцять). 

Секретар ВК Лазаренко Т. Л. внесла оголошену кількість голосів 

виборців, поданих за кандидата на посаду ректора Інституту Заліського А. А., 

до протоколу ВК з виборів керівника закладу вищої освіти. 

 Член ВК Іллєнко О. С., відповідно до рішення ВК про розподіл 

обов’язків у день голосування та під час підрахунку голосів, приступив до 

підрахунку голосів, які не підтримали кандидата на посаду ректора Інституту 

Заліського А. А. 

 Член ВК Іллєнко О. С. підрахував кількість голосів виборців, які не 

підтримали кандидата на посаду ректора Інституту Заліського А. А., – 3 

(три). 

Секретар ВК Лазаренко Т. Л. внесла оголошену кількість голосів 

виборців, які не підтримали кандидата на посаду ректора Інституту 

Заліського А. А., до протоколу підрахунку голосів ВК з виборів керівника 

закладу вищої освіти. 

 СЛУХАЛИ:  про відповідність кількості виборців, які взяли участь у 

голосуванні, кількості недійсних виборчих бюлетенів для голосування та 

кількості виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидата та не 

підтримали його. 

 Голова ВК Довбня В. М. встановив, що кількість виборців, які взяли 

участь у голосуванні, дорівнює кількості виборчих бюлетенів, голоси в яких 

подані за кандидата та не підтримали його. 

Голова ВК Довбня В. М. доручив Іллєнку О. С. запакувати виборчі 

бюлетені для голосування, подані виборцями за кандидата на посаду ректора 

Інституту Заліського А. А., та бюлетені, що не підтримали, в окремі пакети. 
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Усі члени ВК поставили свої підписи на пакетах. Голова ВК Довбня В. М. 

поставив печатку, дату та час пакування. 

Секретар ВК Лазаренко Т.Л. оголосила текст Протоколу виборчої 

комісії з виборів керівника закладу вищої освіти, де відповідно до статті 42 

Закону України «Про вищу освіту» під час  підрахунку голосів виборча 

комісія встановила: 

1. Кількість виборців 128 

2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для 

голосування 

128 

3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для 

голосування 

117 

4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для 

голосування 

11 

5. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, 

виявлених у скриньці для голосування 

117 

6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних 

недійсними 

0 

Кількість виборців, які проголосували за кандидатів:               117 

Прізвища, імена, по батькові кандидатів Кількість 

голосів 

Відсоток від 

кількості 

виборців 

ЗАЛІСЬКИЙ Анатолій Андрійович 114 89,1% 

НЕ ПІДТРИМУЮ КАНДИДАТА 3 2,3% 

Два примірники протоколу виборчої комісії з виборів керівника 

закладу вищої освіти підписали всі члени Виборчої комісії. 

СЛУХАЛИ:  Про призначення трьох членів ВК для передачі виборчої 

документації Організаційному комітету. 

ВИСТУПИВ: член ВК Сук А.П., який запропонував доручити голові 

Виборчої комісії Довбні В.М., заступникові голови Виборчої комісії 

Пархоменко Л.Ф. та секретареві Виборчої комісії Лазаренко Т.Л. передати до 

Організаційного комітету виборчу документацію в боксі з описом. 
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За це рішення проголосували: 

За   –   11 (одинадцять) осіб; 

Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

Голова ВК Довбня В.М., заступник голови ВК Пархоменко Л.Ф. та 

секретар ВК Лазаренко Т.Л. передали виборчу документацію до 

Організаційного комітету. Документацію в боксі з описом прийняли голова 

ОК Лисенко І.В., заступник голови ОК Ячний Г.М. та член ОК Гадуа В.Т., що 

було оформлено актом передачі виборчої документації. 

 

Голова ВК Довбня В. М. оголосив про закриття  підсумкового засідання ВК. 

Час завершення засідання: 08 липня 2020 року, 17 год.20 хв. 

 

 

Голова Виборчої комісії                    Віктор ДОВБНЯ 

 

Секретар засідання Виборчої комісії                          Лариса ПАРХОМЕНКО 

 

  




