
ПРОТОКОЛ 

загальних зборів штатних працівників , які не є педагогічними 

працівниками Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва 

 

30.08.2019 р.                                        м.Полтава                                               №1 

Перебуває на обліку : 73 особи 

Присутні на зборах : 50 осіб  

Запрошені: 

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

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. 

Чунис П.В., член організаційного комітету з виборів директора. 

Виступили: Абросімова Н.А., яка запропонувала обрати головою зборів 

Парасоцьку В.О., секретарем зборів Ковбасу Н.С. 

Ухвалили : обрати головою зборів Парасоцьку В.О., секретарем – Ковбасу Н.С. 

Голосували : за – 50, проти – 0 , утрималися – 0. 

 

Порядок денний : 

1.Обрання кандидатів для участі у виборах представників , які братимуть 

участь у виборах директора технікуму 19.09.2019р. 

2.Вибори складу лічильної комісії для проведення таємного голосування при 

виборах представників із числа штатних працівників технікуму , які не є 

педагогічними працівниками  , для участі у виборах директора технікуму. 

3.Проведення виборів представників із числа штатних працівників технікуму , 

які не є педагогічними працівниками  , для участі у виборах директора 

технікуму. 

4.Затвердження протоколу про результати виборів представників із числа 

штатних працівників технікуму , які не є педагогічними працівниками  , для 

участі у виборах директора технікуму. 

 

 



1.Слухали :  

Парасоцьку В.О., про порядок обрання представників із числа штатних 

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

директора технікуму, згідно «Положення про обрання штатних працівників 

технікуму , які не є педагогічними працівниками Полтавського будівельного 

технікуму транспортного будівництва» . 

Виступили : Соловйова Т.С., голова організаційного комітету , яка пояснила 

процедуру визначення квоти виборних представників структурних 

підрозділів із числа штатних працівників , які не є педагогічними 

працівниками , для участі у виборах  директора технікуму. 

Ухвалили : прийняти інформацію до відома. 

Голосували : за - 50 ,проти - 0 ,утрималися - 0. 

Слухали : Калініченко Г.В., Балюк Н.М., Верховську А.А., Спіріну О.В.,    

Хлюпіну Т.Г., Клопоту Н.Н., які запропонували кандидатів із своїх структурних 

підрозділів : 

1. Абросімова Н.А. старший інженер кадрової роботи 

2. Чунис П.В. заступник директора з АГР 
3. Крамаренко А.Л. завідувач гуртожитка 

4. Мак М.М. завідувач бібліотеки 
5. Янко В.Г. секретар навчальної частини 

6. Житник Т.М. головний бухгалтер 

 

Ухвалили : шляхом відкритого голосування (списком)обрати кандидатів для 

участі у виборах представників із числа штатних працівників технікуму , які не 

є педагогічними працівниками  , для участі у виборах директора технікуму в 

кількості 6-х осіб. 

Голосували : за – 50 , проти – 0 , утрималися – 0. 

2. Слухали : Парасоцьку В.О., голову зборів , яка ознайомила присутніх з 

порядком проведення таємного голосування при виборі представників із 

числа штатних працівників технікуму , які не є педагогічними працівниками , 

для участі у  виборах директора технікуму та запропонувала для виконання 

процесу голосування обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. 

 

Ухвалили : обрати лічильну комісію в кількості 3-х чоловік. 



Голосували : за - 50 ,проти - 0 ,утрималися - 0. 

Виступили : Сердюк Ю.А., яка запропонувала обрати до складу лічильної 

комісії Аврахову Л.В., Челебій О.О., Дудку Ю.Б. 

Ухвалили : обрати до складу лічильної комісії 3-х чоловік  Аврахову Л.В., 

Челебій О.О., Дудку Ю.Б. 

Голосували : за - 50 ,проти - 0 ,утрималися - 0. 

Слухали : Челебій О.О., яка запропонувала обрати головою лічильної комісії 

Аврахову Н.А., а секретарем – Дудку Ю.Б. 

Ухвалили : обрати головою лічильної комісії Аврахову Н.А., а секретарем – 

Дудку Ю.Б. 

Голосували : за - 50 ,проти - 0 ,утрималися - 0. 

3 . Слухали : Парасоцьку В.О., яка запропонувала провести вибори 

представників із числа штатних працівників технікуму , які не є педагогічними 

працівниками  , для участі у виборах директора технікуму 19.09.2019р. З 

метою виготовлення бюлетенів зробити перерву на 30 хв. та розпочати 

процедуру таємного голосування. 

Ухвалили : зробити перерву для виготовлення бюлетенів. 

Голосували : за - 50 ,проти - 0 ,утрималися - 0. 

4. Слухали : Аврахову Н.А., голову лічильної комісії ,про результати 

підрахунку голосів. Згідно визначеної квоти виборних представників 

структурних підрозділів із числа штатних працівників технікуму , які не є 

педагогічними працівниками обрано 4 особи , які набрали більшу кількість 

голосів : 

Абросімова Наталія Антонівна , яка одержала на виборах 13 голосів виборців, 

що становить 26%. 

Житник Тетяна Миколаївна  яка одержала на виборах 3 голоси виборців, що 

становить 6%. 

Крамаренко Ала Леонідівна яка одержала на виборах 7 голосів виборців, що 

становить 14 %. 

Мак Марія Миколаївна яка одержала на виборах 4 голоси виборців, що 

становить 8%. 

Чунис Павло Васильович який одержав на виборах 17 голосів виборців, що 

становить 34%. 



 


