
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 № 6 

підготовчого 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: 08.15. 

Усього членів Виборчої комісії: 11 осіб 

Присутні на засіданні члени Виборчої комісії:  11 осіб 

Запрошені на засідання: члени Організаційного комітету  

Присутні на засіданні: 

 

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; 

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. 

 

 Засідання Виборчої комісії відкрив голова комісії Довбня В. М. 

Голова Виборчої комісії повідомив, що на засіданні присутні всі 11 членів 

Виборчої комісії. 

Відповідно до п.3.5. Положення про Виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського засідання комісії є правомочним 

за умови присутності на ньому 2/3 від загальної кількості її членів. Голова 

комісії Довбня В. М. оголосив про початок підготовчого засідання Виборчої 

комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про підготовку та організацію в день виборів процесу голосування з 

виборів ректора ЧОІППО імені  К. Д.Ушинського. 

 

 ВИРІШИЛИ:  

 Порядок денний засідання Виборчої комісії затвердити. 

 За це рішення проголосували: 

 За   –   11 (одинадцять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

СЛУХАЛИ: про огляд сейфу. 
Голова ВК Довбня В. М. запропонував усім присутнім оглянути сейф і 

стрічку, якою опечатано сейф. 



Присутні на засіданні оглянули сейф. Пошкоджень стрічки, якою 

опечатано сейф, не виявлено. 

СЛУХАЛИ: про оголошення кількості виборчих бюлетенів для 

голосування, які виготовлені ВК. 

Голова Виборчої комісії Довбня В. М. на підставі протоколу ВК про 

виготовлення виборчих бюлетенів для голосування, оголосив кількість 

виборчих бюлетенів для голосування, отриманих ВК, – 128. 

Секретар ВК Лазаренко Т. Л. занесла ці відомості до протоколу 

Виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу. 

СЛУХАЛИ: про огляд, опломбування та опечатування виборчої 

скриньки №1. 

Голова ВК Довбня В. М. закликав усіх присутніх на засіданні оглянути 

виборчу скриньку № 1. Жодних предметів у скриньці не виявлено, член ВК 

Іллєнко О. С опечатав виборчу скриньку №1. 

СЛУХАЛИ: про огляд, опломбування та опечатування виборчої 

скриньки № 2. Голова ВК Довбня В. М. закликав усіх присутніх на засіданні 

оглянути виборчу скриньку № 2. Жодних предметів у скриньці не виявлено, 

член ВК Іллєнко О. С опечатав виборчу скриньку № 2. 

СЛУХАЛИ: про встановлення виборчих скриньок. 

Голова ВК Довбня В. М. звернувся до членів ВК Іллєнка О. С., 

Меркулова Д. С. встановити виборчі скриньки на відведене місце. 

 

СЛУХАЛИ: про виймання виборчих бюлетенів для голосування із 

сейфу. 

Голова ВК Довбня В. М. вийняв із сейфу всі виборчі бюлетені для 

голосування та закликав усіх присутніх пересвідчитися, що в сейфі не 

залишилося жодного бюлетеня. Присутні на засіданні оглянули внутрішній 

вміст сейфу й переконалися у відсутності там бюлетенів. 

СЛУХАЛИ: про передачу членам ВК виборчих бюлетенів для 

голосування з виборів ректора Інституту для видачі їх виборцям. 

Голова ВК Довбня В. М. оголосив прізвища членів ВК, які відповідно 

до постанови 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» будуть видавати виборчі бюлетені для голосування 

виборцям: Тур Г. І., Теремець Л. А., Фарбак Т. М.  

Голова ВК Довбня В.М. відрахував 49 (сорок дев’ять) виборчих 

бюлетенів для голосування й передав їх члену комісії Тур Г. І. 

Голова ВК Довбня В. М. оголосив: «Член ВК Тур Г. І. отримала 49 

(сорок дев’ять) виборчих бюлетенів для голосування для видачі їх 

виборцям». 

Голова ВК Довбня В. М. вніс ці дані у «Відомість про передачу членам 

ВК виборчих бюлетенів для голосування з виборів ректора Інституту для 

видачі їх виборцям», Тур Г. І. поставила у відомості свій підпис про 

отримання. 

Голова ВК Довбня В. М. відрахував 58 (п’ятдесят вісім) виборчих 

бюлетенів для голосування й передав їх члену ВК Теремець Л. А. 

Голова ВК Довбня В. М. оголосив: «Член ВК Теремець Л. А. отримала 

58 (п’ятдесят вісім) виборчих бюлетенів для голосування для видачі їх 

виборцям». 

Голова ВК Довбня В. М. вніс ці дані у «Відомість про передачу членам 

ВК виборчих бюлетенів для голосування з виборів ректора Інституту для 

видачі їх виборцям», Теремець Л. А. поставила у відомості свій підпис про 

отримання. 

Голова ВК Довбня В. М. відрахував 21 (двадцять один) виборчий 

бюлетень для голосування й передав їх члену ВК Фарбак Т. М. 

Голова ВК Довбня В. М. оголосив: «Член ВК Фарбак Т. М. отримала 21 

(двадцять один) виборчий бюлетень для голосування для видачі їх 

виборцям». 

Голова ВК Довбня В. М. вніс ці дані у «Відомість про передачу членам 

ВК виборчих бюлетенів для голосування з виборів ректора Інституту для 

видачі їх виборцям», Фарбак Т. М.  поставила у відомості свій підпис про 

отримання. 

ВИРІШИЛИ:  

Передати та розподілити бюлетені між членами Виборчої комісії у 

визначеній головою Виборчої комісії кількості. 

За це рішення проголосували: 

 За   –   11 (одинадцять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 



Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

СЛУХАЛИ: про передачу членам ВК аркушів зі списками виборців. 

Голова ВК Довбня В. М. оголосив прізвища членів ВК, які відповідно 

до постанови 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» уповноваженими працювати зі списком виборців у день 

виборів є члени ВК  Вошкіна І. А., Молочко С. Р., Сук А. П. 

ВИРІШИЛИ :  

Передати та розподілити списки виборців між членами Виборчої 

комісії у визначеній головою Виборчої комісії кількості. 

За це рішення проголосували: 

 За   –   11 (одинадцять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

Голова ВК Довбня В. М. передав членам ВК Вошкіній І. А., 

Молочко С. Р., Суку А. П. аркуші зі списком виборців. Члени ВК поставили 

свої підписи у відомості передачі списків виборців. 

Голова ВК Довбня В. М. оголосив, що Виборча комісія готова до 

процесу голосування. 

 О 8.45 годині  голова ВК Довбня В. М. закрив підготовче засідання ВК 

з виборів ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

 

 

Голова Виборчої комісії                                                   Віктор ДОВБНЯ 

 

 

Секретар Виборчої комісії                                               Тетяна ЛАЗАРЕНКО 

 




