
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 № 2  

засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора  

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної  

освіти імені К. Д. Ушинського 

 

 

20. 05. 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, завідувач 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, старший викладач кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання; 

7. ПАРХОМЕНКО Лариса Федорівна, старший викладач кафедри 

природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті; 



8. ТЕРЕМЕЦЬ Людмила Анатоліївна, бухгалтер; 

9. ТУР Ганна Іванівна, методист відділу природничо-математичних 

дисциплін; 

10. ФАРБАК Тетяна Миколаївна, завідувач відділу суспільно-гуманітарних 

дисциплін. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обговорення та затвердження плану роботи Виборчої комісії. 

2. Про забезпечення Виборчої комісії необхідним приміщенням, засобами 

зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, канцелярськими товарами. 

3. Про розподіл обов’язків між головою, заступником голови, секретарем та 

членами Виборчої комісії. 

4. Про режим роботи Виборчої комісії та графік чергувань членів комісії в 

приміщенні Виборчої комісії. 

5. Про інформування виборців щодо правил голосування. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., голову комісії, який представив до розгляду присутніх 

проєкт плану роботи Виборчої комісії. 

 ВИСТУПИЛИ:  

 Пархоменко Л. Ф., заступник голови комісії, яка зазначила, що план 

роботи Виборчої комісії з проведення виборів ректора містить 14 пунктів 

організаційної діяльності та зауважила, що терміни виконання зазначеного 

плану визначені відповідно до Положення про Виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

 Фарбак Т. М., яка звернула увагу присутніх на те, що відповідно до 

пунктів 4, 5 плану роботи в приміщенні, де будуть проводитися вибори, має 

бути стенд для інформування, і запропонувала призначити відповідальним 

за створення назви стенду Меркулова Д. С., юрисконсульта, та за 

виготовлення стенду – Гадуа В. Т., коменданта гуртожитку. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

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. 

 За цю Постанову проголосували: 

 За   –   10 (десять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 
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 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

Постанова Виборчої комісії з проведення виборів ректора Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. 

Ушинського від 20.05.2020 р. № 1 із Додатком до постанови з Планом 

роботи Виборчої комісії додаються.  

 ВИРІШИЛИ: 

1. Призначити відповідальними за створення назви інформаційного стенду 

Меркулова Д. С., юрисконсульта, за виготовлення  стенду – Гадуа В. Т., 

коменданта гуртожитку. 

 За це рішення проголосували: 

 За   –   10 (десять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., голову Виборчої комісії, який проінформував 

присутніх  щодо забезпечення Виборчої комісії необхідним приміщенням, 

засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, канцелярськими 

товарами згідно з Наказом ректора від 06.05.2020 р. № 30 «Про організацію 

та проведення виборів ректора Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського». 

 ВИСТУПИЛИ:  

 Пархоменко Л. Ф., заступник голови Виборчої комісії, яка взяла на 

себе відповідальність скласти список необхідних для організаційної 

діяльності канцелярських товарів й інвентаря. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Забезпечити Виборчу комісію необхідним приміщенням, засобами зв’язку, 

обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, канцелярськими товарами. 

 За це рішення проголосували: 

 За   –   10 (десять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., голову Виборчої комісії, який із 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 запропонував 



до розгляду розподіл  обов’язків між головою, заступником голови, 

секретарем та членами Виборчої комісії. 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити розподіл обов’язків між головою, заступником голови, 

секретарем та іншими членами Виборчої комісії з виборів ректора 

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

2. Оприлюднити Постанову для загального ознайомлення. 

 За цю Постанову проголосували: 

 За   –   10 (десять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 Постанова Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинськоговід 20.05.2020 р. № 2 із Додатком до постанови з 

обов’язками членів Виборчої комісії додаються.  

 СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., який запропонував скласти режим роботи Виборчої 

комісії та графік чергування  членів комісії в приміщенні Виборчої комісії. 

 ВИСТУПИЛИ:  

 Пархоменко Л. Ф., яка зауважила, що ураховуючи карантинні заходи 

в Україні щодо COVID – 19, ми маємо встановити гнучкий графік і 

перевести режим роботи на неповний робочий день (тиждень), а після 

поетапної відміни карантинних обмежень, внести зміни до режиму роботи 

Виборчої комісії. 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити режим роботи Виборчої комісії та скласти графік чергувань 

членів комісії в приміщенні Виборчої комісії.  

2. Оприлюднити Постанову для загального ознайомлення. 

 За цю постанову проголосували: 

 За   –   10 (десять) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 Постанова Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинськоговід 20.05.2020 р. № 3 із Додатком до постанови з 

режимом роботи Виборчої комісії додаються. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 Меркулова Д. С., юрисконсульта, який розповів про необхідність 

інформування виборців щодо правил голосування, визначив способи 

інформування та навів приклади можливих порушень, які трапляються 

через необізнаність виборців. 

 ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Меркулова Д. С., юрисконсульта, про інформування 

виборців щодо правил голосування взяти до відома. 

За це рішення проголосували: 

За   –   10 (десять) осіб; 

Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

 

Голова Виборчої комісії                                                    Віктор ДОВБНЯ 

 

 

Секретар Виборчої комісії                                                Тетяна ЛАЗАРЕНКО 




