
П Р О Т О К О Л
зборів суддів Козелецького районногосуду 

Чернігівської області

12 грудня 2017 року смт Козелець
початок зборів 13 год. 00 хв.

Голова зборів - Бараненко С.М., 
секретар зборів - Бузунко O.A., 
присутні на зборах :
судді Козелецького районного суду Чернігівської області Анохін А.М., 

Бараненко С.М. та Бузунко O.A.

Порядок денний:

Вибори голови Козелецького районного суду Чернігівської області. 
Збори суддів проводяться відповідно до п.3.7 Типового положення про 

збори суддів судів загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради 
суддів України № 45 від 04 червня 2015 року (далі в межах даного тексту - 
Положення).

На зборах суддів присутні три із п’яти працюючих суддів, наявний 
кворум для проведення зборів і суддя Бараненко С.М., на якого покладено 
виконання повноважень щодо підготовки та проведення зборів, відкриття 
зборів, які Положенням покладаються на голову суду, оголосив про 
відкриття зборів.

СЛУХАЛИ:

Суддя Бузунко O.A. запропонувала обрати головою зборів суддю 
Бараненко С.М.

Суддя Анохін А.М. висловив згоду на обрання запропонованого судді 
головою зборів, суддя Бараненко С.М. не заперечував.

Суддя Бараненко С.М. запропонував обрати секретарем зборів суддю 
Бузунко O.A.

Суддя Анохін А.М. висловив згоду на обрання запропонованої судді 
секретарем зборів, суддя Бузунко O.A. не заперечувала.

ГОЛОСУВАЛИ: 
за -  три (Анохін А.М., Бараненко С.М., Бузунко O.A.); 
проти - немає;
утримались - немає.

Дане голосування прийнять за основу.
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ВИРІШИЛИ:

Головою зборів суддів з проведення обрання (призначення) голови 
Козелецького районного суду Чернігівської області обрати суддю Бараненко 
С.М., а секретарем зборів суддів -  суддю Бузунко O.A.

СЛУХАЛИ:

Суддя Бараненко С.М. повідомив, що судді Іванюк Т.І. та Соловей В.В. 
своєчасно 07.12.2017 року та належним чином повідомлені про час та місце 
проведення даних зборів суддів, також інформація про їх проведення 
розміщена на веб- сайті Козелецького районного суду Чернігівської області, 
жодних заяв та повідомлень від них на час проведення зборів не надходило і 
тому ставить на обговорення питання про можливість проведення зборів за їх 
відсутності.

Судді Анохін А.М., Бараненко С.М. та Бузунко O.A. висловилися, що у 
зв’язку з тим, що судді Іванюк Т.І. та Соловей В.В. були своєчасно та 
належним чином повідомлені про час та місце проведення зборів, збори 
суддів не поінформували про неможливість прибуття на їх проведення, 
жодних заяв та повідомлень від них на час проведення зборів не надходило, 
тому за наявності кворуму вважають можливим продовжити проведення 
зборів за відсутності згаданих суддів.

ГОЛОСУВАЛИ:

за -  три (Анохін А.М., Бараненко С.М., Бузунко O.A.);
проти - немає;
утримались - немає.

Дане голосування прийнять за основу.

ВИРІШИЛИ:

Проводити збори суддів за відсутності суддів Іванюка Т.І. та Солов’я
В.В.

СЛУХАЛИ:

Г олова зборів оголосив про порядок денний та запропонував 
затвердити порядок денний зборів суддів, а саме вибори голови 
Козелецького районного суду Чернігівської області.

Судді Анохін А.М. та Бузунко O.A. висловили згоду на 
запропонований порядок денний.
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ГОЛОСУВАЛИ: 
за -  три (Анохін А.М., Бараненко С.М., Бузунко O.A.); 
проти - немає;
утримались - немає.

Дане голосування прийнять за основу.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний зборів суддів, а саме вибори голови 
Козелецького районного суду Чернігівської області.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів суддів Бараненко С.М., який запропонував затвердити 
форму бюлетеня для таємного голосування з обрання на адміністративну 
посаду, список кандидатів з обрання на адміністративну посаду, список 
суддів для отримання бюлетенів для таємного голосування з обрання на 
адміністративну посаду, протокол засідання лічильної комісії про результати 
таємного голосування з обрання на адміністративну посаду, згідно з 
додатками до Положення.

Судді Анохін А.М. та Бузунко O.A. висловили згоду на затвердження 
вказаних документів згідно Положення.

ГОЛОСУВАЛИ: 
за -  три (Анохін А.М., Бараненко С.М., Бузунко O.A.); 
проти - немає;
утримались - немає.

Дане голосування прийнять за основу.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування з обрання на 
адміністративну посаду, список кандидатів з обрання на адміністративну 
посаду список суддів, для отримання бюлетенів для таємного голосування з 
обрання на адміністративну посаду, протокол засідання лічильної комісії про 
результати таємного голосування з обрання на адміністративну посаду, 
згідно з додатками до Положення.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів суддів -  суддю Бараненко С.М., який запропонував 
суддям висловити бажання балотуватись на зайняття посади голови суду.
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Жоден із суддів не висловив бажання бути самовисуненим на посаду 
голови суду.

Секретар зборів суддів -  суддя Бузунко O.A. запропонувала як 
кандидата на посаду голови суду суддю Бараненка С.М.

Суддя Бараненко С.М. не заперечував проти висування його 
кандидатури.

Більше пропозицій щодо внесення кандидатур на посаду голови суду 
не надійшло.

Кандидатура судді Бараненко С.М. була обговорена на зборах суддів.

ВИРІШИЛИ:

Провести вибори голови Козелецького районного суду Чернігівської 
області, включити кандидатуру судді Бараненка С.М. до списку кандидатів 
для обрання на адміністративну посаду голови Козелецького районного суду 
Чернігівської області.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів суддів -  суддю Бараненко С.М., який повідомив, що 
необхідно вирішити питання із обранням лічильної комісії, але згідно п.4.30 
Положення лічильна комісія обирається у складі не менше трьох суддів і до 
неї не можуть входити головуючий на зборах та секретар зборів, тому в 
даному випадку згідно зазначеного пункту Положення повноваження 
лічильної комісії необхідно покласти на секретаря зборів, який буде 
підписувати документи від імені лічильної комісії.

Всі судді висловилися на підтримку думки голови зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

за -  три (Анохін А.М., Бараненко С.М., Бузунко O.A.);
проти - немає;
утримались - немає.

Дане голосування прийнять за основу.

ВИРІШИЛИ:

Згідно п.4.30 Положення повноваження лічильної комісії покласти на 
секретаря зборів суддю Бузунко O.A., яка буде підписувати документи від 
імені лічильної комісії.

Лічильна комісія, від імені якої діє секретар зборів, видалилась із зали 
проведення зборів для виготовлення бюлетенів для таємного голосування.
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Лічильна комісія, від імені якої діє секретар зборів, повертається до 
зали проведення зборів та вручає учасникам голосування бюлетені для 
голосування. Про отримання бюлетенів кожний суддя розписується в 
окремому списку.

Лічильна комісія, від імені якої діє секретар зборів, у приміщенні, де 
буде проводитися голосування, пропонує всім суддям оглянути скриньку для 
голосування, опечатує її та залишає в спеціально відведеному місці для 
опускання в неї бюлетенів.

Голова зборів оголошує про початок таємного голосування.
Кожен із голосуючих таємно голосує (заповнює бюлетені для 

голосування) та проголосувавши вкидає бюлетені у скриньку для 
голосування.

Голова зборів оголошує про закінчення таємного голосування.
Після проведення голосування лічильна комісія, від імені якої діє 

секретар зборів, в присутності присутніх на зборах суддів, перевірила 
цілісність скриньки для голосування, розпечатала її, перевірила дійсність 
бюлетенів, які знаходилися у скриньці для голосування та здійснила 
підрахунок голосів.

Після підрахунку голосів лічильною комісією, від імені якої діє 
секретар зборів, повідомлено, що за підсумками голосування за кандидатуру 
на посаду голови суду суддю Бараненка С.М. віддано 3 (три) голоси.

Лічильною комісією, від імені якої діє секретар зборів, виготовлено та 
оголошено протокол засідання лічильної комісії щодо результатів таємного 
голосування з виборів голови Козелецького районного суду Чернігівської 
області.

Голова зборів суддя Бараненко С.М. звернулася до учасників 
голосування із питанням чи всі вважають процес та результати голосування 
дійсними.

Суддя Анохін А.М. висловився про те, що на його думку будь-яких 
порушень не було і зауважень у нього немає.

Суддя Бузунко O.A. повідомила, що у неї відсутні зауваження щодо 
процедури проведення виборів.

Суддя Бараненко С.М. висловився, що він не вбачає будь-яких 
порушень під час проведення виборів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів суддів -  суддю Бараненко С.М., який запропонував 
затвердити протокол лічильної комісії про встановлення результатів 
таємного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

за -  три (Анохін А.М., Бараненко С.М., Бузунко O.A.);
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проти - немає;
утримались - немає.

Дане голосування прийнять за основу.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити протокол лічильної комісії про встановлення результатів 
таємного голосування від 12 грудня 2017 року.

Зборами суддів затверджено результати таємного голосування шляхом 
відкритого голосування (всі троє присутніх суддів «За») і прийнято рішення 
про оголошення обраним на посаду голови Козелецького районного суду 
Чернігівської області суддю Бараненко Сергія Михайловича строком на три 
роки, але не більше як на строк повноважень судді відповідно до ст. 20 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Голова зборів оголошує збори суддів Козелецького районного суду 
Чернігівської області закритими.

До протоколу долучено матеріали зборів суддів, які опечатані 
секретарем зборів в присутності всіх присутніх на зборах суддів. Конверт з 
вказаними документами скріплено підписом секретаря зборів.
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