ДСНС України
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ
ПРОТОКОЛ
засідання вченої ради
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
29 серпня 2018 року
м. Черкаси
№ 12
початок: 10.00
закінчення: 11.00
Головуючий: Тищенко О.М.
Секретар: Биченко С.М.
Присутні: 17 членів Вченої ради з 19:
Тищенко О.М. к.т.н., проф., Поздєєв С.В. д.т.н., проф., Чубіна Т.Д. д.і.н.,
проф., Кириченко О.В. д.т.н., с.н.с., Щіпець С.Д. к.т.н., Гора В.А. к.пед.н.,
Маладика І.Г. к.т.н., доц., Снісаренко А.Г. к.псих.н., доц., Архипенко В.О.
к.пед.н., Биченко А.О. к.т.н., доц.; Биченко С.М. к.і.н., доц., Куценко С.В.
к.т.н., доц., Іващенко О.А. к.пед.н., доц., Цвіркун С.В. к.т.н., доц.,
Неймет В.А., Головко Д.І., Конельська А.А.
Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників інституту
– 2 особи.
(Лист реєстрації претендентів до протоколу додається).
Порядок денний:
1. Про обрання претендентів на заміщення посад науково-педагогічних
працівників інституту.
Інформація: Биченко С.М.
1. СЛУХАЛИ:
Биченка С.М. – про порядок обрання претендентів на заміщення посад
науково-педагогічних працівників інституту, допуск до участі в
конкурсі та висновки кафедр про професійні та особисті якості
претендентів на заміщення посад (витяг з протоколу №2 конкурсної
комісії від 23 серпня 2018 року та висновки кафедр до протоколу
додаються).
На підставі пункту 2 статті 35 Закону України «Про запобігання корупції»
від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, повідомив про конфлікт інтересів члена
вченої ради Іващенко О.А., яка є претендентом на заміщення посади доцента
кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного
захисту, та недопущенню її до голосування по цій посаді.
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ВИСТУПИЛИ:
Тищенко О.М. – щодо обрання та початку роботи лічильної комісії і порядку
проведення процедури таємного голосування.
Після обговорення за результатами відкритого голосування обрана лічильна
комісія вченої ради у складі Чубіної Т.Д., Куценка С.В. та
Конельської А.А.
Чубіна Т.Д. – оголосила протокол лічильної комісії № 1 щодо обрання
головою лічильної комісії Куценка С.В.
Куценко С.В. – оголоси протоколи лічильної комісії № 2,3,4,5,6 щодо
визначення результатів таємного голосування з обрання претендентів
на посади науково-педагогічних працівників Інституту.
У ході таємного голосування щодо обрання претендентів на посади
науково-педагогічних працівників Інституту отримані такі результати:
 професор кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Береза Вадим Олексійович - «За» - 17;
 доцент кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці факультету
пожежної безпеки
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Гаркавий Сергій Федорович - «За» - 16;
 доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету
цивільного захисту
Роздано бюлетенів 16. Залишилось невикористаними бюлетенів 1.
Виявлено бюлетенів у скриньці 16. Недійсних бюлетенів не має.
Результати голосування:
Іващенко Оксана Алімівна - «За» - 15;
Цимбал Оксана Юріївна – «За» не має;
 старший викладач кафедри управління у сфері цивільного захисту
факультету цивільного захисту
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Панімаш Юлія Вікторівна - «За» - 17;
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 викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету
оперативно-рятувальних сил
Роздано бюлетенів 17. Залишилось невикористаними бюлетенів
не має. Виявлено бюлетенів у скриньці 17. Недійсних бюлетенів не
має.
Результати голосування:
Сапсай Анастасія Іванівна - «За» - 17.
Тищенко О.М. – щодо зауважень від претендентів чи членів вченої ради до
порядку проведення засідання вченої ради інституту, процедури
таємного голосування та результатів голосування.
Зауважень, доповнень та пропозицій від претендентів чи членів вченої
ради не поступило.
ВИРІШИЛИ:
1. Ухвалити протоколи лічильної комісії № 1, 2, 3, 4, 5, 6 від
29.08.2018 р. щодо визначення результатів таємного голосування з обрання
претендентів на посади науково-педагогічних працівників Інституту.
(протоколи лічильної комісії № 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 29.08.2018 р. до протоколу
додаються)






2. Обрати на посади науково-педагогічних працівників Інституту:
професор кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту Березу
Вадима Олексійовича;
доцент кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці факультету
пожежної безпеки Гаркавого Сергія Федоровича;
доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету
цивільного захисту Іващенко Оксану Алімівну;
старший викладач кафедри управління у сфері цивільного захисту
факультету цивільного захисту Панімаш Юлію Вікторівну;
викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки факультету
оперативно-рятувальних сил Сапсай Анастасію Іванівну.

3. Підготувати відповідні матеріали обраних претендентів на посади
науково-педагогічних працівників Інституту щодо укладання з ними
контрактів згідно чинного законодавства.
Відповідальний: Зажома В.М.
Термін – до 31.08.2018 р.
(Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.)
Головуючий
Голова вченої ради

О. М. Тищенко

Секретар вченої ради

С. М. Биченко

