
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання  організаційного комітету з проведення виборів Генерального 

директора державної установи «Інститут охорони  ґрунтів України»  

 

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

 

 

Присутні: 4 особи, які мають право голосу на засіданні організаційного 

комітету з проведення виборів Генерального директора державної установи 

«Інститут охорони  ґрунтів України».  
ТКАЧЕНКО-КАНАРСЬКА Світлана Петрівна – відсутня. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Обрання голови організаційного комітету, заступника голови 

організаційного комітету та секретаря організаційного комітету. 

 

СЛУХАЛИ: Латишев Петро Володимирович доповів про необхідність 

обрання голови організаційного комітету, заступника голови організаційного 

комітету та секретаря. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  одноголосно; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

 

ВИРІШИЛИ: Обрати головою організаційного комітету – Шапрана 

Сергія Валерійовича, першого заступника Генерального директора; обрати 

заступником голови організаційного комітету –  Бойка Леоніда Васильовича, 

заступника Генерального директора з наукової діяльності; обрати секретарем 

організаційного комітету – Ільєнко Тетяну Олександрівну, головного фахівця 

сектору наукової редакційно-видавничої діяльності відділу науково-

організаційної роботи. 

 

 

2. Розподіл обов’язків між членами організаційного комітету. 

 

СЛУХАЛИ:. Латишев Петро Володимирович запропонував розподілити 

обов’язки між членами організаційного комітету таким чином: 

 

№ 

з/п 

ПІБ Напрям роботи 

1.  ШАПРАН Сергій Валерійович, 

голова ОК 

Координація роботи комітету, науково-

методичне супроводження, контроль за 

діяльністю 



2.  БОЙКО Леонід Васильович, 

заступник голови ОК 

Робота з уповноваженим органом 

(Мінагрополітики) та кандидатами 

3.  ІЛЬЄНКО Тетяна 

Олександрівна, секретар ОК 

Документаційне забезпечення роботи, 

складання списків виборців, передача 

справ до архіву, програмне забезпечення,  

доступ до інформаційної платформи 

кандидатів, комунікацій, зв´язок і 

забезпечення оргтехнікою  

4.  ЛАТИШЕВ Петро 

Володимирович, член ОК 

Підготовка правових актів та 

регулювання правових відносин, робота з 

громадськістю, спостерігачами та 

представниками засобів масової 

інформації 

5.  ТКАЧЕНКО-КАНАРСЬКА 

Світлана Петрівна, член ОК 

Робота з  виборчою комісією з 

проведення виборів Генерального 

директора ДУ «Держґрунтохорона» 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  одноголосно; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

 

ВИРІШИЛИ: Розподілити обов’язки  між членами організаційного 

комітету запропонованим чином. 

  

 

 

 

Голова організаційного комітету       (підпис в наявності)       С.В. Шапран 

 

Заступник голови організаційного  

комітету                                                     (підпис в наявності)      Л.В. Бойко 

 

Секретар організаційного комітету     (підпис в наявності)      Т.О. Ільєнко 

                                                          

Член організаційного комітету (підпис в наявності)     П.В. Латишев 

 

Член організаційного комітету                      (відпустка)         С.П Ткаченко- 

                                                                                                       Канарська                   

 

 

 

 

 
 


