
ПРОТОКОЛ №1/1 

засідання загальних зборів штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками, з обрання представників для участі у виборах ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені К.Д.Ушинського  

28 травня 2020 року          м. Чернігів 

 

ПРИСУТНІ: 

«36» осіб із «60» штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками Інституту,  

Лисенко І.В., проректор інституту, голова організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. 

 

Склад штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками Інституту затверджено на засіданні 

Організаційного комітету інститут «25» травня 2020 року (протокол № 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 повідомила, що 

відповідно до Положення про вибори ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського брати 

участь у виборах мають право всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

штатні працівники інституту; представники з числа інших штатних працівників, 

які обираються відповідними працівниками шляхом проведення прямих 

таємних виборів. 

Відповідно до Положення про порядок обрання представників для участі 

у виборах ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти 

імені К.Д.Ушинського, для протоколювання зборів необхідно обрати голову та 

секретаря зборів.  

Слухали: Гадуа В.Т., коменданта гуртожитку, який запропонував обрати 

головою зборів Проскуру Світлану Анатоліївну, провідного бібліотекаря 

науково-методичної бібліотеки Чернігівського обласного інституту 

післядипломної освіти імені К.Д.Ушинського, секретарем зборів – Кутню Юлію 

Сергіївну, фахівця кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання. 

Вирішили: Обрати головою зборів Проскуру Світлану Анатоліївну, провідного 

бібліотекаря науково-методичної бібліотеки Чернігівського обласного 

інституту післядипломної освіти імені К.Д.Ушинського, секретарем зборів – 

Кутню Юлію Сергіївну, фахівця кафедри філологічних дисциплін та методики 

їх викладання. 

Результати голосування. 



«За» - 36; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Слухали: Проскуру С.А., голову зборів, яка запропонувала затвердити  такий 

порядок денний:  

1. Створення лічильної комісії. 

2. Обрання кандидатів для обрання представниками. 

3. Затвердження результатів голосування з обрання представників. 

 

Вирішили: затвердити  такий порядок денний. 

Результати голосування. 

«За» - 36; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

1. Слухали: Проскуру С.А., голову зборів, яка доповіла, що необхідно обрати 

лічильну комісію прямим відкритим голосуванням у кількості не менше 3 

(трьох) осіб, які беруть участь у зборах. 

Слухали: Печеніну К.П., завідувача канцелярією, яка запропонувала обрати до 

складу лічильної комісії таких працівників: 

1. Шафрай Тетяну Миколаївну, бухгалтера;  

2.Ткаченко Оксану Михайлівну, бухгалтера; 

3. Ребенок Ірину Сергіївну,фахівця кафедри суспільних дисциплін та методики 

їх викладання. 

Вирішили: Обрати лічильну комісії у такому складі: 

1. Шафрай Тетяна Миколаївна, бухгалтер;  

2.Ткаченко Оксана Михайлівна, бухгалтер; 

3. Ребенок ІринаСергіївна, фахівець кафедри суспільних дисциплін та методики 

їх викладання. 

Результати голосування. 

«За» - 36; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Слухали: Проскуру С.А., голову зборів, яка доповіла, що необхідно обрати 

голову та секретаря лічильної комісії. 

Ткаченко О.М., члена лічильної комісії, яка запропонувала обрати головою 



лічильної комісії Ребенок І.С., фахівця кафедри суспільних дисциплін та 

методики їх викладання, секретарем лічильної комісії Шафрай Т.М., 

бухгалтера. 

Вирішили: Обрати головою лічильної комісії Ребенок І.С., фахівця кафедри 

суспільних дисциплін та методики їх викладання, секретарем лічильної комісії 

Шафрай Т.М., бухгалтера. 

 

Результати голосування. 

«За» - 3; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Слухали: Проскуру С.А., голову зборів, яка доповіла, що загальні збори 

працівників Інституту, які не є науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками відповідно до встановленої квоти (12 осіб) мають висунути 

кандидатів, які будуть обрані як представники для участі у виборах ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені 

К.Д.Ушинського.  

Чміль А.А., інспектора з кадрів, яка запропонувала внести до списку кандидатів 

для обрання представниками таких працівників: 

1. Лещенка Миколу Івановича, проректора з адміністративно-господарчої 

роботи інституту; 

2. Гадуа Валерія Титиковича, коменданта гуртожитку; 

3. Латіну Ніну Миколаївну, головного бухгалтера; 

4. Олешко Олену Іванівну, начальника відділу кадрів; 

5. Прискоку Віру Василівну, комірника гуртожитку; 

6. Проскуру Світлану Анатоліївну, провідного бібліотекаря; 

7. Бобровника Валентина Миколайовича, електромонтера з ремонту та 

обслуговування електро-обладнання; 

8. Кужельну Тетяну Василівну, чергову гуртожитку; 

9. Ольховик Любов Андріївну, завідувача архіву; 

10. Компанець Наталію Іванівну, каштеляна гуртожитку; 

11. Вітебську Ольгу Анатоліївну, машиніста з прання та ремонту спецодягу; 

12. Денисенка Сергія Олександровича, робітника з комплексного 

обслуговування. 

Вирішили: Затвердити кандидатів для обрання представниками для участі у 

виборах ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти 

імені К.Д.Ушинського:  

1. Лещенко Микола Іванович, проректор з адміністративно-господарчої 

роботи інституту; 



2. Гадуа Валерій Титикович, комендант гуртожитку; 

3. Латіна Ніна Миколаївна, головний бухгалтер; 

4. Олешко Олена Іванівна, начальник відділу кадрів; 

5. Прискока Віра Василівна, комірник гуртожитку; 

6. Проскура Світлана Анатоліївна, провідний бібліотекар; 

7. Бобровник Валентин Миколайович, електромонтер з ремонту та 

обслуговування електро-обладнання; 

8. Кужельна Тетяна Василівна, чергова гуртожитку; 

9. Ольховик Любов Андріївна, завідувач архіву; 

10. Компанець Наталія Іванівна, каштелян гуртожитку; 

11. Вітебська Ольга Анатоліївна, машиніст з прання та ремонту спецодягу; 

12. Денисенко Сергій Олександрович, робітник з комплексного 

обслуговування. 

 

Результати голосування. 

    «За» - 36; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Члени оргкомітету друкують бюлетені. 

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  

члени лічильної комісії видають бюлетені для голосування при пред’явленні 

паспорта громадянина України;  особа, яка голосує, робить позначку («+»), що 

засвідчує її волевиявлення, після чого опускає заповнений бюлетень у 

скриньку. 

Робота лічильної комісії: опломбування скриньки для голосування, 

видача бюлетенів. 

Голосування. 

Підрахунок голосів. 

Слухали: Ребенок І.С., голову Лічильної комісії, яка доповіла, що у виборах з 

обрання представників із числа штатних працівників, які не є науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти 

імені К.Д.Ушинського (за квотою у кількості 12 осіб) балотувалися наступні 

кандидатури: 



1. Лещенко Микола Іванович, проректор з адміністративно-господарчої 

роботи інституту; 

2. Гадуа Валерій Титикович, комендант гуртожитку; 

3. Латіна Ніна Миколаївна, головний бухгалтер; 

4. Олешко Олена Іванівна, начальник відділу кадрів; 

5. Прискока Віра Василівна, комірник гуртожитку; 

6. Проскура Світлана Анатоліївна, провідний бібліотекар; 

7. Бобровник Валентин Миколайович, електромонтер з ремонту та 

обслуговування електро-обладнання; 

8. Кужельна Тетяна Василівна, чергова гуртожитку; 

9. Ольховик Любов Андріївна, завідувач архіву; 

10. Компанець Наталія Іванівна, каштелян гуртожитку; 

11. Вітебська Ольга Анатоліївна, машиніст з прання та ремонту спецодягу; 

12. Денисенко Сергій Олександрович, робітник з комплексного 

обслуговування. 

Результати голосування: 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по-батькові Посада За Проти 

Результат, 

(«обрано», «не 

обрано») 

1. Лещенко Микола Іванович  

проректор з 

адміністративно-

господарчої роботи 

інституту 

34 2 обрано 

2. Гадуа Валерій Титикович комендант гуртожитку 36 - обрано 

3. Латіна Ніна Миколаївна головний бухгалтер 34 2 обрано 

4. Олешко Олена Іванівна  начальник відділу кадрів 34 2 обрано 

5. Прискока Віра Василівна комірник гуртожитку 34 2 обрано 

6. Проскура Світлана Анатоліївна  провідний бібліотекар 34 2 обрано 

7. Бобровник Валентин Миколайович  

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електро-

обладнання 

32 4 обрано 

8. Кужельна Тетяна Василівна  чергова гуртожитку 34 2 обрано 

9. Ольховик Любов Андріївна  завідувач архіву 34 2 обрано 

10. Компанець Наталія Іванівна  каштелян гуртожитку 34 2 обрано 

11. Вітебська Ольга Анатоліївна 
машиніст з прання та 

ремонту спецодягу 
34 2 обрано 

12. Денисенко Сергій Олександрович  
робітник з комплексного 

обслуговування 
34 2 обрано 



 


