
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  

 

ПОСТАНОВА № 1 

 

20 травня  2020 р.                                         м. Чернігів 

 

Про план роботи Виборчої комісії з виборів ректора  

ЧОІППО імені К. Д. Ушинського 

 

З метою організації ефективної роботи Виборчої комісії, керуючись 

Положенням про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинського, Виборча комісія з виборів ректора Інституту 

 

постановляє: 

1. Затвердити План роботи Виборчої комісії з виборів ректора Інституту 

на період до 10 липня 2020 року (включно) згідно з додатком. 

2. Оприлюднити Постанову для загального ознайомлення. 

 

Додаток: 

План роботи  Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського на період до 10 липня 2020 року (включно)  

( 2  арк.) 

 

 

 

 

 

Голова Виборчої комісії                                               Віктор ДОВБНЯ 

 

 

 

Секретар Виборчої комісії                                           Тетяна ЛАЗАРЕНКО 

 

 

http://vyborkom.org/kb/article.php?id=1208
http://vyborkom.org/kb/article.php?id=1208
http://vyborkom.org/kb/article.php?id=1208


Додаток 

 

План роботи Виборчої комісії з проведення виборів ректора  Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. 

Ушинського: 

 
№ 

з/п 

Організаційна діяльність Відповідальні  Терміни  

1. Проведення виборів голови, 

заступника голови та секретаря 

Виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Інституту. 

Виборча 

комісія 

12.05.2020р. 

2. Затвердження плану, режиму 

роботи Виборчої комісії з 

проведення виборів ректора 

Інституту. 

Розподіл обов’язків між членами 

Виборчої комісії. 

Голова 

Виборчої 

комісії  

20.05.2020р. 

3. Отримання від Організаційного 

комітету списку кандидатів на 

посаду ректора Інституту із 

зазначенням цього факту в 

протоколі засідання Виборчої 

комісії. 

Голова 

Виборчої 

комісії 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня 

після отримання 

офіційного листа 

від Управління 

освіти і науки 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

4. Оприлюднення інформації про 

дату, час і місце проведення 

виборів ректора Інституту 

(офіційний  

вебсайт, дошка оголошень, ЗМІ). 

Голова 

Виборчої 

комісії 

Не пізніше як за 

сім днів до 

проведення 

виборів ректора 

Інституту 

5. Отримання від Організаційного 

комітету списку виборців і його 

оприлюднення (офіційний 

вебсайт, дошка оголошень, ЗМІ). 

Уповноваження трьох членів 

Виборчої комісії для отримання 

списку виборців. 

Голова 

Виборчої 

комісії 

Не пізніше як за 

сім днів до 

проведення 

виборів ректора 

Інституту 



6. Установлення форми Виборчого 

бюлетеня для голосування 

відповідно до кількості 

кандидатів. 

Голова, 

Виборчої 

комісії 

Не пізніше як за 

сім днів до 

проведення 

виборів ректора 

Інституту 

7. Отримання від Організаційного 

комітету Переліку зареєстрованих 

спостерігачів від кандидатів, 

спостерігачів від громадських 

організацій,  представників ЗМІ, 

акредитованих Організаційним 

комітетом.  

Голова 

Виборчої 

комісії 

До дня 

голосування 

8. Корегування списку кандидатів на 

посаду ректора за умови 

отримання від Організаційного 

комітету заяви кандидата на 

зняття своєї кандидатури 

Виборча 

комісія 

Не пізніше як за 

24 години до 

початку виборів 

9. Організація спільно з 

Організаційним комітетом 

обладнання приміщення для 

голосування 

Члени 

Виборчої 

комісії  

Не пізніше як за 

24 години до 

початку виборів 

10. Виготовлення бюлетенів для 

голосування 

Виборча 

комісія 

Не раніше, ніж за 

20 і не пізніше як 

за 12 годин до 

початку виборів 

11. Реєстрація скарг, звернень і 

пропозицій, які надходять до 

Виборчої комісії 

Секретар 

Виборчої 

комісії 

По мірі 

надходження 

12. Організація голосування та 

встановлення його результатів 

Члени 

Виборчої 

комісії 

8 липня 2020р. 

13. Подання до Організаційного 

комітету Протоколів про 

результати голосування у двох 

примірниках, скарг, заяв, а також 

рішень,  прийнятих за 

результатами їх розгляду (якщо 

такі мали місце) та всієї виборчої 

документації в спеціальному 

боксі. 

Члени 

Виборчої 

комісії 

Після 

встановлення 

результатів 

голосування 

14. Оприлюднення результатів 

голосування на сайті Інституту 

Голова 

Виборчої 

комісії 

Протягом 24 

години після 

складання 

протоколу 



 

 
 




