
Витяг з протоколу №1 

Зборів трудового колективу  

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

м. Київ        15 січня 2021 року 
 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 11.00 – 13.00 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: дистанційно. 

 

ПРИСУТНІ: 64 делегати від усіх структурних підрозділів Факультету 

(загальна кількість обраних – 64 особи). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 

1. Звіт декана Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту. 

 
 

І. СЛУХАЛИ: Звіт декана Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту за 2020 рік. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

1. Лопатенко Георгій Олегович, декан факультету, кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, доцент, зі звітом роботи Факультету за 

2020 рік (звіт додається). 

2. Яценко Світлана Петрівна, голова Зборів трудового колективу, 

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, із 

пропозицією затвердити звіт декана Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту за 2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

ВИСТУПИЛА: Яценко Світлана Петрівна, голова Зборів трудового 

колективу, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, 

із пропозицією перейти до процедури таємного голосування щодо оцінки 

звіту (діяльності) декана Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 

за 2020 рік Лопатенка Георгія Олеговича. 

 

Процедура таємного голосування та оголошення результатів. 
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ВИСТУПИЛИ:  

1. Яценко Світлана Петрівна, голова Зборів трудового колективу, 

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, 

повідомила, що лічильна комісія завершила підрахунок голосів щодо оцінки 

звіту (діяльності) декана Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 

за 2020 рік і надала слово Савченку Валентину Михайловичу, голові 

лічильної комісії. 

2. Савченко Валентин Михайлович, завідувач кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології, доктор медичних наук, професор, голова 

лічильної комісії, щодо затвердження протоколу засідання лічильної комісії 

про розподіл обов’язків (протокол № 1 – додається). Обов’язки розподілено 

таким чином: голова комісії – Савченко В.М., завідувач кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології; член комісії – Чирва А.А., студентка 3 курсу; 

секретар комісії Гаврилова Н.Г., старший викладач кафедри спорту та 

фітнесу. 
 

    ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» – одноголосно; 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

 

3. Яценко Світлана Петрівна, голова Зборів трудового колективу, 

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, надала 

слово голові лічильної комісії Савченку В.М. для ознайомлення присутніх з 

результатами голосування. 

4. Савченко Валентин Михайлович, завідувач кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології, доктор медичних наук, професор, голова 

лічильної комісії, щодо затвердження протоколу засідання лічильної комісії 

про результати таємного голосування (протокол № 2 – додається). 

Повідомив, що роздано 64 бюлетні, в урні виявилося 61 бюлетень. 

Результати голосування щодо оцінки звіту (діяльності) декана Факультету 

здоров’я, фізичного виховання і спорту за 2020 рік Лопатенка Георгія 

Олеговича: 

«Задовільна» – 61 особа; 

«Незадовільна» – 0 осіб; 

«Недійсних бюлетенів» – 0 шт. 

 

5. Яценко Світлана Петрівна, голова Зборів трудового колективу, 

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, 

запропонувала затвердити протокол №2 лічильної комісії про результати 

голосування щодо оцінки звіту (діяльності) декана Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту за 2020 рік Лопатенка Георгія Олеговича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» – одноголосно; 



 3 

«ПРОТИ» – немає; 

«УТРИМАЛИСЬ» – немає. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії, обраної Зборами 

трудового колективу Факультету від 15 січня 2021 р. 

2. За результатами таємного голосування Зборів трудового колективу роботу 

декана Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Лопатенка Георгія 

Олеговича у 2020 році визнати задовільною.  
 

 

 

 

Голова зборів  

трудового колективу 

Факультету здоров’я,  

фізичного виховання і спорту                                                  Світлана ЯЦЕНКО 

 

 

 

Секретар зборів                                                         

трудового колективу                                                                 

Факультету здоров’я,  

фізичного виховання і спорту                                                      Олеся ТИМЧИК 

 

 

 


