
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання  виборчої комісії з проведення виборів Генерального 

директора державної установи «Інститут охорони  ґрунтів України»  

 

      жовтня 2021 року                                               пров. Бабушкіна, 3, м. Київ  

 

 

Присутні: 5 осіб, які мають право голосу на засіданні виборчої комісії з 

проведення виборів Генерального директора державної установи «Інститут 

охорони  ґрунтів України».  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Обрання голови виборчої комісії, заступника голови виборчої комісії 

та секретаря виборчої комісії. 

 

СЛУХАЛИ: Занкевич Олег Володимирович доповів про необхідність 

обрання голови виборчої комісії, заступника голови виборчої комісії та 

секретаря виборчої комісії.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  одноголосно; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

 

ВИРІШИЛИ: Обрати головою виборчої комісії – Занкевича Олега 

Володимировича, заступника Генерального директора з організаційної 

діяльності; обрати заступником голови виборчої комісії –  Романову Світлану 

Адольфівну, ученого секретаря; обрати секретарем виборчої комісії – 

Ослопову Марину Валеріївну, помічника Генерального директора. 

 

 

2. Розподіл обов’язків між членами виборчої комісії. 

 

СЛУХАЛИ:. Занкевич Олег Володимирович запропонував розподілити 

обов’язки між членами виборчої комісії таким чином: 

 

№ 

з/п 

ПІБ Напрям роботи 

1.  ЗАНКЕВИЧ Олег 

Володимирович, голова виборчої 

комісії 

Організація роботи виборчої комісії, 

підготовка, проведення голосування та 

встановлення результатів голосування 

виборів директора, координація вчасного 

виконання членами виборчої комісії 



покладених на них завдань, робота з 

заявами та скаргами 

2.  РОМАНОВА Світлана 

Адольфівна, заступник голови 

виборчої комісії 

Контроль, облік бюлетенів та передача 

підсумкового протоколу організаційному 

комітету. Забезпечення фіксування 

процесу голосування і підрахунку 

голосів за допомогою відповідних відео 

засобів. Технічна організація проведення 

виборів (скриньки, кабінки) 

3.  ОСЛОПОВА Марина Валеріївна, 

секретар виборчої комісії 

Організаційно-технічне забезпечення 

засідань виборчої комісії, підготовка 

необхідних матеріалів і оформлення 

протоколів засідань, документація 

виборчої комісії, робота із списками 

виборців, підготовка протоколу про 

результати голосування, розміщення 

інформації на інформаційних стендах і 

на офіційному вебсайті 

4.  ЗАПАСНИЙ Віктор Степанович,  

член виборчої комісії 

Організація, підготовка, проведення 

голосування та встановлення результатів 

голосування виборів Генерального 

директора, робота з організаційним 

комітетом, підтримання належного 

порядку у приміщення для голосування  

5.  НАУМЕНКО Андрій 

Степанович,  

 член виборчої комісії 

Організація, підготовка, проведення 

голосування та встановлення результатів 

голосування виборів Генерального 

директора, робота з представниками 

уповноваженого органу 

(Мінагрополітики) і спостерігачами, 

підрахунок голосів для складання 

протоколу про результати голосування 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  одноголосно; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

 



ВИРІШИЛИ: Розподілити обов’язки  між членами виборчої комісії 

запропонованим чином. 

 

 

Голова виборчої комісії                      (підпис в наявності)         О.В. Занкевич 

 

Заступник голови виборчої комісії   (підпис в наявності)        С.А. Романова 

 

Секретар                        (підпис в наявності)           М.В. Ослопова 

 

Член виборчої комісії                       (підпис в наявності)        В.С. Запасний 

 

         Член виборчої комісії (підпис в наявності) А.С. Науменко 

 

 

 

 
 


