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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 № 5 

засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора  

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної  

освіти імені К. Д. Ушинського 

 

 

07. 07. 2020 р.                                                                                м. Чернігів 

 

 

Усього членів Виборчої комісії: 11 осіб 

Присутні на засіданні члени Виборчої комісії:  10 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. ПАРХОМЕНКО Лариса Федорівна, старша викладачка кафедри 

природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті; 

7. ТЕРЕМЕЦЬ Людмила Анатоліївна, бухгалтер; 
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8. СУК Андрій Петрович, старший викладач кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті; 

9.  ТУР Ганна Іванівна, методистка відділу природничо-математичних 

дисциплін; 

10.  ФАРБАК Тетяна Миколаївна, завідувачка відділу суспільно-

гуманітарних дисциплін. 

Відсутня з поважної причини МОЛОЧКО Світлана Рашитівна, старша 

викладачка кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії в день 

голосування з виборів ректора Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

2. Про перерахунок виборчих бюлетенів. 

 

 ВИРІШИЛИ:  

 Порядок денний засідання Виборчої комісії затвердити. 

 За це рішення проголосували: 

 За   –   10 (десять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., голову комісії, який запропонував розподілити 

обов’язки між членами Виборчої комісії в день голосування з виборів 

ректора так:  

 Голова Виборчої комісії Довбня В. М.: 

- головує на підготовчому та підсумковому засіданнях Виборчої комісії 

в день голосування; 

- підписує протоколи та засвідчує копії рішення, протоколів, які видають 

суб’єкту виборчого процесу; 

- виконує інші обов’язки відповідно до законодавства України. 

 

Заступник голови Виборчої комісії Пархоменко Л. Ф.: 

- здійснює перевірку документів осіб, які мають право присутності на 

засіданні комісії, у приміщенні для голосування, здійснює контроль за 
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присутністю на засіданні Виборчої комісії та під час голосування в 

приміщенні для голосування осіб, які мають право присутності; 

- здійснює контроль за проходженням виборців у кабіни для таємного 

голосування; 

- виконує інші обов’язки відповідно до законодавства України. 

 

Секретар Виборчої комісії Лазаренко Т. Л.: 

- веде протокол підготовчого засідання Виборчої комісії до початку 

голосування; 

- вносить відомості до протоколу Виборчої комісії з виборів керівника 

вищого навчального закладу; 

- відповідає за реєстрацію (облік) осіб, які беруть участь у засіданні 

Виборчої комісії без дозволу чи запрошення, перед початком засідання 

подає голові комісії список цих осіб; відповідає за реєстрацію (облік) 

осіб, присутніх у приміщенні для голосування; 

- здійснює прийом документів, що надійшли до Виборчої комісії в день 

голосування або під час засідання комісії з підрахунку голосів, у тому 

числі прийом заяв, скарг стосовно порушень, що мали місце під час 

проведення голосування; 

- засвідчує копії рішень, протоколів, які видаються суб’єкту виборчого 

процесу; 

- виконує інші обов’язки відповідно до законодавства України. 

1. Член Виборчої комісії Іллєнко О. С. опечатує та опломбовує виборчі 

скриньки № 1 та № 2. Установлює їх на визначене місце, контролює вхід та 

вихід із приміщення для голосування. 

2. Члени Виборчої комісії Вошкіна І. А., Молочко С. Р., Сук А. П. 

встановлють особу виборця та його наявність у списку виборців. 

3. Члени Виборчої комісії Тур Г. І., Теремець Л. А., Фарбак Т. М. видають 

виборцю виборчі бюлетені для голосування. 

4. Член Виборчої комісії Меркулов Д. С. здійснює контроль за виборчими 

скриньками. 

5. Член Виборчої комісії Молочко С.Р. веде протокол підсумкового 

засідання Виборчої комісії під час підрахунку голосів; 

6. Член Виборчої комісії Теремець Л. А. під час підрахунку голосів 

відкриває виборчу скриньку №1, висипає її вміст на стіл та рахує вголос 

виборчі бюлетені для голосування  
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7. Член Виборчої комісії Фарбак Т. М. під час підрахунку голосів 

відкриває виборчу скриньку №2,  висипає її вміст на стіл та рахує вголос 

виборчі бюлетені для голосування.  

8. Член Виборчої комісії Вошкіна І. А. під час підрахунку голосів 

розкладає виборчі бюлетені для голосування на місця, позначені 

окремими табличками, показує кожний виборчий бюлетень для 

голосування всім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення 

виборця. 

9. Член Виборчої комісії Сук А. П. підраховує голоси, подані за кожного з 

кандидатів на посаду ректора Інституту. 

 

 ВИРІШИЛИ:  

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

2. Розподілити та взяти до виконання обов’язки між членами Виборчої 

комісії в день голосування з виборів ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 

відповідно до запропонованого списку. 

За це рішення проголосували: 

За  –  10 (десять) осіб; 

Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

2. СЛУХАЛИ : 

Довбню В. М., голову комісії, який доповів про виготовлення 

виборчих бюлетенів для голосування у кількості 128 екземплярів, що 

відповідає кількості виборців, та здійснив перерахунок надрукованих 

виборчих бюлетенів. 

Голова ВК Довбня В. М. оголосив кількість виборчих бюлетенів – 

128 екземплярів. 

Голова ВК Довбня В. М. та секретар Виборчої комісії Лазаренко Т. Л. 

посвідчили на зворотному боці підписами кожен бюлетень та скріпили їх 

печаткою Інституту.  

Бюлетені запакували в конверт й поклали в сейф, який було 

опломбовано й опечатано. 

Голови Виборчої комісії                                            Віктор ДОВБНЯ 

Секретар Виборчої комісії                                         Тетяна ЛАЗАРЕНКО 

 




