
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 № 3  

засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора  

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної  

освіти імені К. Д. Ушинського 

 

 

12. 06. 2020 р.                                                                                м. Чернігів 

 

 

Усього членів Виборчої комісії: 11 осіб 

Присутні на засіданні члени Виборчої комісії:  8 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. ПАРХОМЕНКО Лариса Федорівна, старший викладач кафедри 

природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті; 

7. ТЕРЕМЕЦЬ Людмила Анатоліївна, бухгалтер; 



8. СУК Андрій Петрович, старший викладач кафедри природничо-

математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті; 

З поважних причин відсутні ФАРБАК Тетяна Миколаївна, МОЛОЧКО 

Світлана Рашитівна, ТУР Ганна Іванівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про призначення дати, місця, часу проведення виборів ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинського. 

2. Про передачу списків виборців від Організаційного комітету Виборчій 

комісії. 

3. Про порядок голосування та відповідальність за порушення 

законодавства про вибори ректора Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний засідання Виборчої комісії затвердити. 

За це рішення проголосували: 

 За   –   8 (вісім) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Довбню В. М., голову комісії, який доповів про призначення дати, 

місця, часу проведення виборів ректора Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. Вибори мають 

бути проведені 8 липня 2020 року з 09.00 до 15.00 по вул. Гоголя, 16 у залі 

засідань на другому поверсі. Інформацію про дату, місце, час проведення 

виборів ректора розмістити на сайті Інституту, а також вигляді оголошень у 

приміщеннях Інституту. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

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

2. Розмістити на сайті Інституту, а також у вигляді оголошень у 

приміщеннях Інституту інформацію про дату, місце та час проведення 

виборів ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

За це рішення проголосували: 

 За   –   8 (вісім) осіб; 



 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Вошкіну І. А., яка повідомила присутніх, що головою Організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського Лисенко І. В. до 

Виборчої комісії передано список осіб, які мають право брати участь у 

виборах ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Затверджено  Протокол № 3 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора ЧОІППО 

імені К. Д. Ушинського від 01.06.2020 року). Загальна кількість осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора, становить 127 виборців. 

   

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти до використання у виборчому процесі список осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

2. Список оприлюднити на сайті Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

За це рішення проголосували: 

 За   –   8 (вісім) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Меркулова Д. С., юрисконсульта, який проінформував щодо порядку 

голосування та відповідальності за порушення законодавства про вибори 

ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К. Д. Ушинського. 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

 Пархоменко Л. Ф., яка запропонувала дану інформацію упорядочить у 

вигляді пам’ятки виборцю щодо порядку голосування та відповідальності за 

порушення законодавства про вибори ректора Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. 

 

 ВИРІШИЛИ: 



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

виборців щодо правил голосування взяти до відома. 

2. Упорядочить інформацію у вигляді пам’ятки виборцю щодо порядку 

голосування та відповідальності за порушення законодавства про вибори 

ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д.Ушинського. 

3. Розмістити на сайті Інституту, а також у вигляді оголошень у 

приміщеннях Інституту інформацію щодо порядку голосування та 

відповідальності за порушення законодавства про вибори ректора 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського. 

 

За це рішення проголосували: 

 За   –   8 (вісім) осіб; 

 Проти  –  0 (нуль)  осіб; 

 Утрималось  –  0 (нуль)  осіб. 

 

 

 

 

 

Голова Виборчої комісії                                                    Віктор ДОВБНЯ 

 

 

Секретар Виборчої комісії                                                Тетяна ЛАЗАРЕНКО 




