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ПРОТОКОЛ № 2 

Загальних зборів трудового колективу 

 Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

Київська область, 

Місто Біла Церква                                                   «12 » жовтня 2021 року 

 

Присутні: члени трудового колективу, відповідно до реєстру, що 

додається – 38 осіб. 

Відсутні: 4  (з поважних причин) 

Засідання Загальних зборів трудового колективу Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти (надалі – «БІНПО») є 

правочинним. 

Порядок денний зборів: 

1. Обрання науково-педагогічних працівників з правом ухвального голосу  

для участі у загальних зборах НАПН України/загальних зборах 

відповідних відділень НАПН України. 

2. Затвердження Положення про преміювання, встановлення надбавок до 

посадових окладів, доплат та надання матеріальної допомоги 

працівникам БІНПО 

3. Про обрання делегатів з числа науково-педагогічних працівників для 

участі у Конференції трудового колективу ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» на якій будуть обиратися науково-педагогічні 

працівники з правом ухвального голосу для участі в загальних зборах 

НАПН України/загальних зборах відповідних відділень НАПН 

України.  

 

Слухали: 

Харагірло Віру Єгорівну, яка запропонувала обрати: 

- Головуючим на зборах Кулішова Володимира Сергійовича, 

заступника директора з навчальної роботи  БІНПО. 

- Секретарем зборів – Сахна  Олександра Володимировича, завідувача 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

-  Інших кандидатур висунуто не було. 
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1. Обрати головуючим на зборах Кулішова Володимира Сергійовича, 

заступника директора з навчальної роботи  БІНПО. 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 38,  

«ПРОТИ» - 0,  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно.  

Ухвалили: 

  Обрати головуючим на зборах Кулішова Володимира Сергійовича, 

заступника директора з навчальної роботи  БІНПО 

 

2. Обрати секретарем загальних зборів Сахна  Олександра 

Володимировича, завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну. 

Голосували: 

 «ЗА» - 38,  

«ПРОТИ» - 0,  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Ухвалили: 

Обрати секретарем загальних зборів Сахна  Олександра 

Володимировича, завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну. 

 

Слухали: 

Головуючого зборів Кулішова В.С. про обрання лічильної комісії.  

Удовик С.І., запропонувала  обрати лічильну комісію в складі 3 осіб. 

За пропозицію Удовик С.І кількість лічильної комісії - 3 особи 

Голосували «ЗА» - 38,  

«ПРОТИ» - 0,  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 . 

Рішення прийнято одноголосно. 

За результатами голосування прийнято рішення: обрати до складу 

лічильної комісії 3 особи. 

Головуючий  на загальних зборах запропонував  внести кандидатури до 

складу лічильної комісії. 
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Слухали:  

Денисову А,В. яка запропонувала  кандидатури до складу лічильної 

комісії: 

- Щипську Тетяну Петрівну;  

- Сташенко Світлану Вікторівну, 

- Горлову Ганну Григорівну. 

Головуючий   поставив  питання про порядок голосування: 

персонально чи списком. 

 

Виступили: 

Медвідь Олег Анатолійович, який запропонував голосувати за списком. 

Результати голосування:  

 «ЗА» - 38,  

«ПРОТИ» - 0,  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно  

Склад лічильної комісії 

- Щипська  Тетяна Петрівна;  

- Сташенко Світлана Вікторівна, 

- Сажко Світлану Миколаївну. 

 

1. По першому питанню слухали заступника директора з навчальної 

роботи  БІНПО Кулішова В.С. 

Який надав  інформацію про проведення у листопаді 2021 року 

загальних зборів  НАПН України, в яких за квотою  від нашого інституту  

беруть участь 2 науково-педагогічних працівники. Які будуть пропозиції? 

Виступили: 

Єрмоленко А.Б. запропонував обрати представника науково-

педагогічних працівників БІНПО  з правом ухвального голосу  для участі у 

загальних зборах НАПН України /загальних зборах відповідних відділень 

НАПН України директорку БІНПО Сидоренко Вікторію Вікторівну, яка буде 

представляти  інтереси інституту. 

Горлова Ганна Григорівна погодилася зі сказаним і запропонувала 

внести кандидатуру директора БІНПО Сидоренко Вікторії Вікторівни до 

списку осіб, що візьмуть участь у загальних зборах  НАПН України. 

Головуючий зборів вніс пропозицію виступаючих щодо обрання 

представника науково-педагогічних працівників БІНПО  з правом ухвального 

голосу  для участі у загальних зборах НАПН України /загальних зборах 
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відповідних відділень НАПН України директорку БІНПО Сидоренко 

Вікторію Вікторівну на голосування. 

Голосували: 

 «ЗА» - 38,  

«ПРОТИ» - 0,  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Виступили: 

Шевчук Світлана Степанівна запропонувала обрати представника 

науково-педагогічних працівників БІНПО  з правом ухвального голосу  для 

участі у загальних зборах НАПН України/загальних зборах відповідних 

відділень НАПН України  Кулішова Володимира Сергійовича, заступника 

директора з навчальної роботи  БІНПО 

Сажко Світлана Миколаївна  погодилася зі сказаним і запропонувала 

внести кандидатуру до списку осіб що візьмуть участь у загальних зборах  

НАПН України. 

Голова зборів вніс пропозицію  виступаючих щодо обрання науково-

педагогічних працівників з правом ухвального голосу  для участі у загальних 

зборах НАПН України/загальних зборах відповідних відділень НАПН 

України  на голосування. 

УХВАЛИЛИ:  

Обрати та направити для участі в загальних зборах НАПН України з 

правом ухвального голосу  для участі у загальних зборах НАПН України 

/загальних зборах відповідних відділень НАПН України Сидоренко В.В, 

директорку БІНПО, та Кулішова В.С., заступника директора з навчальної 

роботи БІНПО. 

Голосували: 

«ЗА» - 38, 

«ПРОТИ» - 0, 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

1. По другому питанню слухали Кулішова Володимира 

Сергійовича, заступника директора з навчальної роботи  БІНПО який  

повідомив, що для матеріального стимулювання працівників, якісного 

функціонування інституту та правової  захищеності працівників інституту 

було розроблено «Положення про преміювання, встановлення надбавок до 

посадових окладів, доплат та надання матеріальної допомоги працівникам 

БІНПО». Положення обговорювалось у всіх структурних підрозділах БІНПО.  
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Виступили : 

Харагірло В.Є. , голова профспілки,яка відзначила що це дуже 

важливий документ щодо матеріального заохочення співробітників БІНПО 

,внесла пропозицію затвердити Положення про преміювання, встановлення 

надбавок до посадових окладів, доплат та надання матеріальної допомоги 

працівникам БІНПО. 

Грядуща В.В. підтримала пропозицію  про затвердження Положення. 

Головуючий зборів Кулішов В.С. поставив  питання про затвердження 

«Положення про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів, 

доплат та надання матеріальної допомоги працівникам БІНПО» на 

голосування  

Голосували : 

«ЗА» - 38,  

ПРОТИ» -0 ,  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити Положення про преміювання, встановлення надбавок до 

посадових окладів, доплат та надання матеріальної допомоги працівникам 

БІНПО. 

 

3. Про обрання делегатів з числа науково-педагогічних 

працівників для участі у Конференції трудового колективу ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» на якій будуть обиратися науково-

педагогічні працівники з правом ухвального голосу для участі в 

загальних зборах НАПН України/загальних зборах відповідних відділень 

НАПН України.  

 

Слухали: Харагірло В.Є., яка  повідомила  усіх членів трудового 

колективу про те, що 12 жовтня 2021 року відбудеться Конференція 

трудового колективу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» для обрання 

науково-педагогічних працівників з правом ухвального голосу для участі в 

загальних зборах НАПН України/загальних зборах відповідних відділень 

НАПН України.  

Від Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

необхідно направити делегатів з числа наукових та науково-педагогічних 

працівників для обрання науково-педагогічних працівників з правом 

ухвального голосу для участі у загальних зборах НАПН України у кількості 4 

осіб.  
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Мандрагеля В.А. зазначив, що на кафедрах інституту відбулося 

обговорення даного  питання і було представлено наступні пропозиції для 

участі у Конференції трудового колективу ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» на якій будуть обиратися науково-педагогічні працівники з правом 

ухвального голосу для участі в загальних зборах НАПН України: 

- Кулішов Володимир Сергійович, заступник директора з навчальної 

роботи  

- Лукіянчук Аллуа Миколаївн, вчений  секретар; 

- Сахно Олександр Володимирович, завідувач кафедри ТНОП та Д; 

- Грядуща Віра Володимирівна, старший  викладач кафедри ТНОП та 

Д; 

 

Головуючий   поставив  питання про порядок голосування: 

персонально чи списком. 

Виступили: 

Князева М. О., яка запропонував голосувати за списком. 

 

Голосували : 

«ЗА» - 38,  

ПРОТИ» - 0,  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Обрати та направити для участі у Конференції трудового колективу 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», на якій будуть обиратися науково-

педагогічні працівники з правом ухвального голосу для участі в загальних 

зборах НАПН України 

 4 науково-педагогічних працівників у складі: 

- Кулішов Володимир Сергійович, заступник директора з навчальної 

роботи  

- Лукіянчук Алла Миколаївна, вчений  секретар;  

- Сахно Олександр  Володимирович, завідувач кафедри ТНОПтаД; 

- Грядуща Віра Володимирівна, старший  викладач кафедри ТНОПтаД; 

 

 

Головуючий  зборів    ____________                 Кулішов В.С. 
                                                             (підпис)                                  (прізвище  ініціали) 

 

Секретар зборів         ____________                        Сахно О.В. 
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                                            (підпис)                                      (прізвище  ініціали) 


