
Протокол №2 

 

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

 

 

27 серпня 2019 року                                                                                м.Полтава 
 

 

Присутні: 

Соловйова Т.С., голова організаційного комітету з проведення виборів  

директора технікуму, завідувач дорожнього відділення, голова профкому; 

Дугніст Л.П., заступник голови організаційного комітету з проведення 

виборів  директора технікуму,  заступник директора з виховної роботи; 

Абросімова Н.А., секретар організаційного комітету з проведення виборів  

директора технікуму , старший інспектор з кадрів; 
 

Члени комітету: 

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

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

природничо – наукової підготовки; 

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

економічної підготовки; 

Пилюгін О.О., голова студентського профкому технікуму. 
 

Порядок денний: 
 

1.Про  затвердження  дати  проведення  загальних  зборів  штатних  

працівників  технікуму,  які  не  є  педагогічними  працівниками,  для  обрання  

виборних  працівників,  які  мають  право  брати  участь  у  виборах  директора. 

2.Про затвердження форми протоколу лічильної комісії за результатами 

підрахунку голосів. 

3.Про визначення квоти представництва штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками та студентів технікуму для організації прямих таємних 

виборів обрання представників для участі у виборах директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного будівництва. 

 4.Про ухвалення порядку акредитації та організації роботи громадських 

спостерігачів та спостерігачів від кандидата на виборах директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного будівництва. 
 

1.СЛУХАЛИ:  

Соловйову Т.С., голову організаційного комітету з проведення виборів  директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва,  яка  керуючись 

наказом директора від 24.05.2019 року  №8 «Про організацію та проведення виборів 

директора технікуму  та графіком проведення заходів процедури обрання директора 

технікуму,  

запропонувала провести загальні збори штатних працівників, які мають право 

брати участь у виборах директора технікуму 30.08.2019 року. 
  

ВИСТУПИЛИ: 

Абросімова Н.А., секретар організаційного комітету з проведення виборів  

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва,  



внесла пропозицію затвердити дату 30.08.2019 року проведення загальних зборів 

штатних працівників технікуму, які не є педагогічними працівниками, для обрання 

виборних працівників, які мають право брати участь у виборах директора технікуму. 

УХВАЛИЛИ:   

1.  Затвердити дату 30.08.2019 року проведення загальних зборів штатних 

працівників технікуму, які не є педагогічними працівниками, для обрання  

виборних працівників, які мають право брати участь у виборах директора 

технікуму. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Соловйову Т.С., голову  організаційного  комітету з проведення виборів 

директора технікуму,  яка  керуючись Положенням про порядок проведення 

виборів директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва, Положенням про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників технікуму, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва, 

Положенням про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва,  

ознайомила присутніх з формою протоколу лічильної комісії за результатами 

підрахунку голосів та запропонувала затвердити. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити форму протоколу лічильної комісії за результатами підрахунку голосів 

(форма додається) 

 
3. СЛУХАЛИ:  

Соловйову Т.С., голову  організаційного  комітету з проведення виборів 

директора технікуму, яка керуючись абзацом п’ятим частини другої статті 42 

Закону України «Про вищу освіту», Методичними рекомендаціями щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального 

закладу, затверджених постановою КМУ від 05 грудня 2014 року за №726, Статутом 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва,Положенням про 

проведення виборів директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва, Положенням про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників технікуму, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва, 

Положенням про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва, зазначила про 

необхідність організаційному комітету визначити квоти представництва штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками та студентів технікуму для 

організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі у виборах 

директора технікуму. Також зазначила, що Організаційному комітету надано списки 

загальної чисельності працівників та студентів технікуму, зокрема: 

-  штатні педагогічні працівники -43 особи, що становить не менше 75% загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; 

 -  штатні працівники, які не є педагогічними працівниками  -  73 особи, що має 

становити до 10% виборних представників; 

 -  студенти технікуму  -  40 осіб, що має становити не менше 15% виборних 

представників. 








