
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання  організаційного комітету з проведення виборів Генерального 

директора державної установи «Інститут охорони  ґрунтів України»  

 

   18   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».  

ІЛЬЄНКО Тетяна Олександрівна – відсутня. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Створення виборчих дільниць у філіях ДУ «Держґрунтохорона». 

 

СЛУХАЛИ: Шапрана Сергія Валерійовича, голову організаційного 

комітету, який запропонував створити, відповідно до пункту 22 постанови 

Кабінету Міністрів України №998 від 14 грудня 2016 року «Про деякі питання 

обрання та призначення керівника державної наукової установ», виборчі 

дільниці у філіях ДУ «Держґрунтохорона». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  одноголосно; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

 

ВИРІШИЛИ: Створити, відповідно до пункту 22 постанови Кабінету 

Міністрів України №998 від 14 грудня 2016 року «Про деякі питання обрання 

та призначення керівника державної наукової установ», виборчі дільниці у 

філіях ДУ «Держґрунтохорона», а саме: 

Вінницька виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Волинська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Дніпропетровська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Донецька виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Житомирська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Закарпатська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Запорізька виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Івано-Франківська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Кіровоградська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Луганська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Львівська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Миколаївська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Одеська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Полтавська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 



Рівненська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Сумська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Тернопільська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Харківська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Херсонська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Хмельницька виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Черкаська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Чернівецька виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона»; 

Чернігівська виборча дільниця ДУ «Держґрунтохорона». 

 

2. Створення дільничних виборчих комісій у філіях                                                          

ДУ «Держґрунтохорона». 

 

СЛУХАЛИ: Шапрана Сергія Валерійовича, голову організаційного 

комітету, який запропонував створити, відповідно до пункту 22 постанови 

Кабінету Міністрів України №998 від 14 грудня 2016 року «Про деякі питання 

обрання та призначення керівника державної наукової установ», дільничні 

виборчі комісії у філіях ДУ «Держґрунтохорона». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  одноголосно; 

«Проти» - немає; 

«Утримались» - немає. 

 

ВИРІШИЛИ: Створити, відповідно до пункту 22 постанови Кабінету 

Міністрів України №998 від 14 грудня 2016 року «Про деякі питання обрання 

та призначення керівника державної наукової установ», дільничні виборчі 

комісії у філіях ДУ «Держґрунтохорона», а саме: 

Вінницька дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Волинська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Дніпропетровська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Донецька дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Житомирська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Закарпатська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Запорізька дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Івано-Франківська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Кіровоградська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Луганська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Львівська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Миколаївська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Одеська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Полтавська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Рівненська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Сумська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 



Тернопільська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Харківська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Херсонська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Хмельницька дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Черкаська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Чернівецька дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона»; 

Чернігівська дільнична виборча комісія ДУ «Держґрунтохорона». 

 

 

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

 

Заступник голови  

організаційного комітету                           (підпис в наявності)   Л.В. Бойко 

 

Секретар організаційного комітету        (лікарняний)    Т.О. Ільєнко

                                                           

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

 

Член організаційного комітету            (підпис в наявності)     С.П Ткаченко  -                               

                                                                                                    Канарська    

                                                                                                                       


