
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ імені К.Д. УШИНСЬКОГО 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 

09 липня 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: 

10 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 оголошення результатів виборів ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.  

2. Про передачу першого примірника протоколу Виборчої комісії з 

проведення виборів керівника закладу вищої освіти Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського від 

08.07.2020 р. до Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації.  

3. Про передачу документації щодо проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського до архіву Інституту.  

 

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 про 

результати виборів ректора Інституту 08.07.2020 р. 

Згідно з протоколом Виборчої комісії з проведення виборів керівника закладу 

вищої освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського у голосуванні взяли участь 

117 виборців, що складає 91,4 % від загальної кількості виборців (128 осіб). Із 

врахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.12.2014 №726 «Деякі питання реалізації статті 42 



Закону України «Про вищу освіту» вибори вважаються такими, що відбулися. 

Кандидат на посаду ректора, Заліський А. А., отримав 114 голосів виборців, 

що складає 89,1 % від загальної кількості виборців (128 осіб). Таким чином, із 

урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.12.2014 №726 «Деякі питання реалізації статті 42 

Закону України «Про вищу освіту» ректором Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського обрано 

Заліського А.А. 

 Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 

№ 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» 

результати виборів необхідно оприлюднити на вебсайті та інформаційних 

стендах Інституту. 

 

Вирішили: 

1.1 Інформацію про результати виборів ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 

08.07.2020 р. взяти до відома.  

1.2 Оприлюднити протокол Виборчої комісії з проведення виборів керівника 

закладу вищої освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського на вебсайті та інформаційних 

стендах Інституту. 

 

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

«проти» - 0 (нуль) 

«утримався» - 0 (нуль) 

 
2. 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,  

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 

№726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» 

та листа Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації № 03-

26/1950 від 01.07.2020 р. «Про проведення виборів ректора Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського» перший примірник протоколу Виборчої комісії з 

проведення виборів керівника закладу вищої освіти Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського від 

08.07.2020 р. необхідно подати до Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації Міністерства освіти і науки України до 09.07.2020 р.  

 

 

 



Вирішили: 

2.1 Подати перший примірник протоколу Виборчої комісії з проведення 

виборів керівника закладу вищої освіти Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського від 08.07.2020 р. 

до Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації до 

09.07.2020 р.  

  

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

«проти» - 0 (нуль) 

«утримався» - 0 (нуль) 

 
3. 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 п. 4.3.4 Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Інституту, необхідно передати своїм рішенням усю документацію, 

пов’язану з проведенням виборів ректора інституту до архіву Інституту. 

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726 

«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» 

документація щодо проведення виборів ректора Інституту, має зберігатися в 

Інституті протягом п’яти років.  

 Прозвітувала перед членами Організаційного комітету з проведення 

виборів ректора Інституту про проведену роботу оргкомітетом. Зауважила, 

що під час підготовки та проведення виборів, жодних скарг до оргкомітету не 

надходило. 

 

Вирішили:   

3.1 Підготувати документацію щодо проведення виборів ректора Інституту до 

архіву Інституту. Оформити передачу документації щодо проведення виборів 

ректора Інституту, відповідним Актом приймання-передачі документів. 

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 


	ПОРЯДОК ДЕННИЙ



