
Протокол №1 

 

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

 

 

27 травня 2019 року                                                                                м.Полтава 

 

 

Присутні: 

 Дугніст Л.П., заступник директора з виховної роботи; 

 Чунис П.В., заступник директора з господарської роботи; 

 Соловйова Т.С., завідувач дорожнього відділення, голова профкому; 

Циплухін Д.С., викладач, голова циклової комісії математичної та      

природничо – наукової підготовки; 

Пацула А.Л., викладач, голова циклової комісії гуманітарної і соціально – 

економічної підготовки; 

Абросімова Н.А., старший інспектор з кадрів; 

Пилюгін О.О., голова студентського профкому технікуму. 

 

Порядок денний: 

1. Про  обрання  голови  організаційного  комітету  з  проведення  виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. 

2. Про  обрання  заступника  голови  організаційного  комітету  з  проведення  

виборів директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва. 

3. Про  обрання  секретаря  організаційного  комітету  з  проведення  виборів 

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. 

4. Про основні завдання організаційного комітету. 

 

1.СЛУХАЛИ:  Дугніст Л.П., заступника  директора  з  навчальної  роботи 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва,  яка  ознайомила  

присутніх  з  наказом  від  24.05.2019 року  №8  «Про  організацію  виборів  

директора  технікуму  (наказ додається). 

Внесла  пропозицію:  з  метою  налагодження  діяльності  організаційного  комітету  

з  проведення  виборів  директора  технікуму  обрати  голову,  заступника  голови  та  

секретаря  організаційного  комітету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Пацула А.Л., викладач, голова циклової комісії гуманітарної і соціально – 

економічної підготовки, яка запропонувала обрати головою організаційного  

комітету з проведення виборів директора Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва  Соловйову  Тетяну  Степанівну, завідувача  дорожнього  

відділення,  яка  має  значний  досвід  організаторської  роботи,комунікативні  

вміння,  є  відповідальним,  ініціативним,  сумлінним  працівником. 

Висловила  впевненість,  що  Соловйова Т.С.  відмінно  справиться  з  дорученнями,  

покладеними  на  неї. 

2. Абросімова Н.А.,  старший  інспектор  з  кадрів,  підтримала  пропозицію  щодо  

обрання  Соловйової Т.С.  головою  організаційного  комітету  з проведення виборів 

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва,  



оскільки  вона  є  толерантною,  об’єктивною  в  оцінках,  виваженою  в  рішеннях,  

принциповою  людиною  з  високим  рівнем  загальної  культури. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1. Взяти до уваги  наказ  від  24.05.2019 року  №8  «Про  організацію  виборів  

директора  технікуму  та на  його підставі здійснювати  діяльність комітету. 

2. Обрати  головою  організаційного  комітету  з  проведення  виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва Соловйову  

Тетяну  Степанівну, завідувача  дорожнього  відділення  (обрана  

одноголосно). 

 

2. СЛУХАЛИ: Соловйову Т.С.,  голову  організаційного  комітету,  яка  

запропонувала  обрати  заступником  голови  організаційного  комітету  з  

проведення  виборів директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва  Дугніст  Ларису  Петрівну - заступника  директора  з  навчальної  

роботи,  активну,  пунктуальну,  старанну  у  виконанні  професійних  обов’язків  та  

громадських  доручень. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Чунис П.В., заступник  директора  з  господарської  роботи,  який  підтримав  

кандидатуру  Дугніст Л.П.  та  відзначив,  що  вона  користується  авторитетом  

серед  працівників  та  студентів  технікуму,  має  організаторські  комунікативні  

здібності. 

2. Абросімова Н.А.,  старший  інспектор  з  кадрів,  яка  зауважила,  що  Лариса  

Петрівна  є  досвідченим  педагогом,  мобільною  у  рішеннях,  ґрунтовною  у  

висновках,  відтак  зможе  відмінно  виконувати  обов’язки  заступника  голови  

організаційного  комітету  з  проведення  виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного будівництва. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати  заступником  голови  організаційного  комітету  з  проведення  

виборів директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва  заступника  директора  з  навчальної  роботи  Дугніст  Ларису  

Петрівну  (обрана  одноголосно). 

 

3. СЛУХАЛИ: Соловйову Т.С.,  голову  організаційного  комітету,  яка  

запропонувала  обрати  секретарем  організаційного  комітету  з  проведення  

виборів директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва  

старшого  інспектора  з  кадрів  Абросімову  Наталію  Антонівну. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Циплухін Д.С., викладач, голова циклової комісії математичної та  

природничо – наукової підготовки,  який  підтримав  пропозицію  Соловйової Т.С.  

і  зазначив,  що  Абросімова Н.А.  добре  ознайомлена  з  процедурою  ведення  

протоколів  громадських  засідань  та  якісно  виконує  дане  доручення. 

2. Дугніст Л.П.,  заступник  директора  з  виховної  роботи,  також  підтримала  

пропозицію Соловйової Т.С.  і  зазначила,  що  Абросімова Н.А.  має  високий  

рівень  грамотності,  ознайомлена  з  правилами  ведення  ділової  документації,  

швидко  аналізує  та  обробляє  інформацію. 

 



УХВАЛИЛИ: 

Обрати   секретарем  організаційного  комітету  з  проведення  виборів 

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва  

старшого  інспектора  з  кадрів  Абросімову  Наталію  Антонівну  (обрана  

одноголосно). 

 

4.СЛУХАЛИ: Соловйову Т.С.,  голову  організаційного  комітету,  яка  повідомила,  

що  у  додатку  до  наказу  від  24.05.2019 року  №8  визначено  перелік  та  терміни  

основних  заходів  процедури  обрання  директора  технікуму,  відповідальність  за  

які  несе  організаційний  комітет  з  проведення  виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного будівництва.  Серед  них: 

 

№ 

п/п 

 

 

Заходи 

 

 

Термін 

виконання 

 

 

Відповідаль

ний 

 

При-

міт- 

ка 
 

1 

 

Розміщення оголошення про вибори 

директора на веб-сайті технікуму 

 

До 27 травня 

 

Організацій 

ний комітет 

 

 

2 

 

Видання наказу про організацію виборів 

директора технікуму 

 

До 27 травня 

 

Директор 

технікуму 

 

 

3 

 

Розроблення Положення:  

- про організацію виборчої системи та 

проведення обрання директора                                                                                      

Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва; 
 

- про організаційний комітет з проведення 

виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного 

будівництва; 
 

- про виборчу комісію з проведення 

виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного 

будівництва; 
 

- про порядок обрання представників з 

числа штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками,  для участі у 

виборах директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного 

будівництва; 
 

- про порядок обрання представників з 

числа студентів, для участі у виборах 

директора Полтавського будівельного 

технікуму транспортного будівництва. 
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4 

 

Затвердження Положення: 
 

- про організацію виборчої системи та 

проведення обрання директора                                                                                                                              

Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва; 
 

- про організаційний комітет з проведення 

виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного 

будівництва; 
 

- про виборчу комісію з проведення 

виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного 

будівництва; 
 

- про порядок обрання представників з 

числа штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками,  для участі у 

виборах директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного 

будівництва; 
 

- про порядок обрання представників з 

числа студентів, для участі у виборах 

директора - про порядок проведення 

виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного 

будівництва. 
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5 

 

Проведення засідання організаційного 

комітету з проведення виборів директора 

технікуму, обрання голови, заступника, 

секретаря організаційного комітету, 

планування заходів, спрямованих на 

організацію проведення виборів директора 

технікуму 

 

До 28 травня 

 

Організацій 

ний комітет 

 

 

 

6 

 

Проведення засідання виборчої комісії та 

обрання голови, заступника, секретаря 

виборчої комісії. 

 

До 28 травня 

 

Виборча 

комісія 

 

 

 

7 
 

Проведення конференції студентів 

технікуму щодо затвердження Положення 

про порядок обрання виборних 

представників з числа студентів, що мають 

право брати участь у виборах директора - 

про порядок проведення виборів 

директора Полтавського будівельного 

технікуму транспортного будівництва. 

 

До 25 червня 

 

Студентська 

рада  

 

Студентська 

профспілков

а організація 

 

 



  8 Складання алфавітного списку штатних 

педагогічних працівників і передача 

чисельного складу працівників цих 

категорій до організаційного комітету з 

проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму 

транспортного. 

 

До 2 вересня 

 

Відділ 

кадрів 

 

 

 

9 
 

Складання та передача організаційному 

комітету алфавітного списку та чисельного 

складу інших співробітників по 

підрозділах, що не є педагогічними 

працівниками. 

 

До 2 вересня 

 

Відділ 

кадрів 

 

 

 

10 

 

Збори трудового колективу по 

обговоренню та висуненню представників 

з числа інших штатних працівників для 

участі у виборах директора технікуму 

 

До 30 серпня 

 

Трудовий 

колектив 

 

 

 

11 

 

Розробка і ухвалення Порядку організації 

роботи спостерігачів 

 

До 2 вересня 

 

Організацій 

ний комітет 

 

 

12 

 

Виготовлення бюлетенів для голосування 
 

18 вересня 
Виборча 

комісія 

 

  

  13 

 

Висунення та обрання представників з 

числа штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, студентів та 

передача списків до виборчої комісії. 

 

До 2 вересня 
 

Організацій 

ний комітет  

Студентська 

рада 

 

   14 Отримання списку кандидатур 

претендентів на посаду директора 

технікуму від Міністерства освіти і науки. 

 

До 2 вересня 

 

Організацій 

ний комітет 

 

 

 

15 

 

Розміщення виборчих програм кандидатів 

на посаду директора технікуму на веб-

сайті технікуму. 

 

До 2 вересня 

 

Організацій 

ний комітет 

 

 

16 

 

Оприлюднення результатів обрання 

виборних працівників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними 

працівниками та з числа студентів 

технікуму, які братимуть участь у виборах 

директора технікуму. 

 

До 3 вересня 

 

Організацій 

ний комітет 

 

 

17 

 

Складання та подання виборчій комісії 

списку осіб, які мають право брати участь 

у виборах 

 

До  

12 вересня 

 

Організацій 

ний комітет 

 

 

18 

 

Виділення приміщення, засобів зв’язку і 

оргтехніки, канцелярського приладдя, 

скриньок, виготовлення кабінок,підготовка 

засобів відео нагляду в приміщенні для 

голосування 

 

До 

 10 вересня 

 

Директор 

технікуму 

 

Організацій 

ний комітет 

 






