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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 № 4 

засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора  

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної  

освіти імені К. Д. Ушинського 

 

 

02. 07.2020 р.                                                                                м. Чернігів 

 

 

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; 
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7. ПАРХОМЕНКО Лариса Федорівна, старша викладачка кафедри 

природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті; 

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. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження виборчого бюлетеня таємного голосування для 

обрання ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (інформація Довбні В. М., голови 

Виборчої комісії, проректора з науково-педагогічної роботи). 

2. Про виготовлення бюлетенів для голосування на виборах ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського (інформація Довбні В. М., голови Виборчої комісії, 

проректора з науково-педагогічної роботи). 

 

ВИРІШИЛИ:  

Порядок денний засідання Виборчої комісії затвердити. 

За це рішення проголосували: 

 За   –   11 (одинадцять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., голову комісії, який доповів, що 01.07.2020 від 

Організаційного комітету з проведення виборів ректора ЧОІППО імені 

К. Д. Ушинського надійшов лист про претендента на посаду ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського, складений відповідно до листа Управління освіти і 

науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 01.07.2020  

№ 03-26/1950 про надходження заяв від кандидатів на посаду ректора. 
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Документи надійшли від одного претендента на посаду ректора ЧОІППО 

імені К. Д. Ушинського – ЗАЛІСЬКОГО Анатолія Андрійовича. Відповідно 

до поданих документів голова Виборчої комісії запропонував обрати 

Форму № 2 виборчого бюлетеня, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України 14 січня 2019 року № 32 (за наявності одного кандидата на 

посаду керівника). 

ВИСТУПИЛИ: 

Пархоменко Л. Ф., яка наголосила, що згідно з Положенням про 

Виборчу комісію з проведення виборів ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної  педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

(пункт 4.2.4) бюлетені посвідчуються на зворотному боці підписом голови та 

секретаря Виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються 

печаткою Інституту. 

 

 ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Довбні В. М., голови Виборчої комісії,та 

Пархоменко Л. Ф., заступника голови Виборчої комісії, узяти до відома. 

2. Затвердити виборчий бюлетень таємного голосування для обрання 

ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної  педагогічної 

освіти імені К. Д. Ушинського за Формою № 2 виборчого бюлетеня, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2019 

року № 32 (за наявності одного кандидата на посаду керівника). 

3. Посвідчити на зворотному боці підписом голови та секретаря Виборчої 

комісії, що виготовляє бюлетені, та скріпити печаткою Інституту. 

 

За це рішення проголосували: 

За  –  11 (одинадцять) осіб; 

Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., голову Виборчої комісії, який проінформував про 

необхідність виготовлення бюлетенів для голосування на виборах ректора 

відповідно до вимог чинного законодавства від 13.00 до 21.00 години 

07 липня 2020 року кількістю 128 шт., що збігається з кількістю виборців, 

указаних у списку виборців.  

 Для цього промовець запропонував створити робочу групу з 

виготовлення бюлетенів для голосування на виборах ректора ЧОІППО імені 
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К. Д. Ушинського у складі: 1. Іллєнко О.С.; 2. Лазаренко Т. Л.;  

3. Вошкіна І. А. 

 Робочій групі після виготовлення бюлетенів опечатати конверти, сейф 

та кімнату, де зберігаються виборчі бюлетені. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Довбні В. М., голови Виборчої комісії, узяти до відома. 

2. Робочій групі з виготовлення бюлетенів для голосування на виборах 

ректора ЧОІППО імені К. Д. Ушинського у складі Іллєнко О.С., 

Лазаренко Т. Л., Вошкіна І. А.: 07 липня 2020 року від 13.00 до 21.00 години 

виготовити бюлетені для голосування кількістю 128 екземплярів. 

3. Робочій групі після виготовлення бюлетенів опечатати конверти, сейф 

та кімнату, де зберігаються виборчі бюлетені. 

 

За це рішення проголосували: 

За  –  11 (одинадцять) осіб; 

Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

  

 

 

 

 

Голова Виборчої комісії                                                    Віктор ДОВБНЯ 

 

 

Секретар Виборчої комісії                                                Тетяна ЛАЗАРЕНКО 




