
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання виборчої комісії з проведення виборів директора  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

м. Київ          19 серпня 2021 р. 

 

На засіданні виборчої комісії (далі – Виборча комісія) з проведення виборів 

директора Українського інституту експертизи сортів рослин присутні:  

1. Києнко З. Б. – заступник директора, к. с.-г. н.; 

2. Зизда В. М. – головний бухгалтер;  

3. Попова О. П. – завідувач відділу науково-організаційної роботи, к.і.н.; 

4. Сонець Т. Д. – завідувач сектору технічних, кормових та олійних сортів 

рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин; 

5. Таганцова М. М. – завідувач сектору злакових, бобових, круп'яних сортів 

рослин відділу  експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів 

рослин. 

Присутні 5 із 7 членів Виборчої комісії, затверджені наказом Українського 

інституту експертизи сортів рослин № 262 – ОД від 18.08.2021 р., засідання є 

правомочним.  

Запрошені: Присяжнюк Л. М.  – завідувач лабораторії молекулярно-

генетичного аналізу, к. с.-г. н., представник організаційного комітету з проведення 

виборів директора УІЕСР, яка відповідає за комунікацію з виборчою комісією.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про обрання голови Виборчої комісії. 

2. Про обрання заступника голови Виборчої комісії. 

3. Про обрання секретаря Виборчої комісії. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання голови Виборчої комісії. 

 

ВИСТУПИЛА: завідувач відділу науково-організаційної роботи Попова О. П., 

яка запропонувала обрати головою Виборчої комісії заступника директора     

Києнко З. Б.  

 

УХВАЛИЛИ: Обрати головою Виборчої комісії заступника директора     

Києнко З. Б.  

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 5. 

Проти – 0. 

Утримались – 0. 
 

СХВАЛЕНО – одностайно. 



  

2. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови Виборчої комісії. 

 

ВИСТУПИЛА: Голова виборчої комісії Києнко З. Б., яка запропонувала 

обрати заступником голови Виборчої комісії головного бухгалтера Зизду В. М.  

 

УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови Виборчої комісії головного 

бухгалтера Зизду В.М. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 5. 

Проти – 0. 

Утримались – 0. 
 

СХВАЛЕНО – одностайно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Виборчої комісії. 

 

ВИСТУПИЛА: Голова виборчої комісії Києнко З. Б., яка запропонувала 

обрати секретарем Виборчої комісії зав. сектору злакових, бобових, круп'яних 

сортів рослин відділу  експертизи на відмінність, однорідність та стабільність 

сортів рослин Таганцову М. М. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем Виборчої комісії зав. сектору злакових, 

бобових, круп'яних сортів рослин відділу  експертизи на відмінність, однорідність 

та стабільність сортів рослин Таганцову М. М. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 5. 

Проти – 0. 

Утримались – 0. 
 

СХВАЛЕНО – одностайно. 

 

 

 

 

Голова Виборчої комісії  (підпис існує)        Зінаїда  Києнко 

 

 

Секретар Виборчої комісії  (підпис існує)        Марина Таганцова 

 

 


