
Протокол № 1 

засідання виборчої комісії з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

 

27.05.2019 р.                                                                                          м. Полтава 

 

Присутні: 

Коліса О.М. 

Носенко Н.Ю. 

 

 

Мак М.М. 

– викладач, голова циклової комісії загальних дисциплін;  

– викладач, голова циклової комісії професійно-практичної 

підготовки зі спеціальності «Будівництво, експлуатація і 

ремонт автомобільних доріг та аеродромів»;  

– завідувач бібліотеки.  

 

Порядок денний: 

1. Про обрання голови виборчої комісії з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. 

2. Про обрання заступника голови виборчої комісії з проведення виборів 

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва. 

3. Про обрання секретаря виборчої комісії з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. 

4. Про основні завдання виборчої комісії. 

1. Слухали: 

Колісу О.М., викладача, голову циклової комісії загальних дисциплін, 

яка ознайомила присутніх з наказом № 8 від 24.05.2019 року «Про 

організацію та проведення виборів директора технікуму» (наказ додається). 

Для налагодження діяльності виборчої комісії з проведення виборів 

директора необхідно обрати голову, заступника голови та секретаря                        

комісії. 

Виступили: 

1. Носенко Н.Ю., викладач, голова циклової комісії професійно-практичної 

підготовки зі спеціальності «Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг та аеродромів», яка запропонувала обрати головою 

виборчої комісії з проведення виборів директора Полтавського 

будівельного технікуму транспортного будівництва Колісу Олену 

Миколаївну, яка має значний досвід організаторської роботи, 

комунікативна, відповідальна, сумлінна, толерантна. Олена Миколаївна 

є виваженою в рішеннях та принциповою людиною з високим рівнем 

загальної культури. 



Ухвалили: 

Обрати головою виборчої комісії з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва Колісу 

Олену Миколаївну, викладача, голову циклової комісії загальних дисциплін. 

Голосували одноголосно. 

 

2. Слухали: 

Колісу О.М., викладача, голову циклової комісії загальних дисциплін, 

яка запропонувала обрати заступником голови виборчої комісії з проведення 

виборів директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва Носенко Наталію Юріївну, яка має гарні комунікативні та 

організаторські здібності. 

Виступили: 

Мак М.М., завідувач бібліотеки, яка відмітила, що Наталія Юріївна 

користується авторитетом серед працівників та студентів технікуму, активна, 

пунктуальна, відповідальна у виконанні професійних обов’язків та 

громадських доручень. 

Ухвалили: 

Обрати заступником голови виборчої комісії з проведення виборів 

директора  Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

Носенко Наталію Юріївну, викладача, голову циклової комісії професійно-

практичної підготовки зі спеціальності «Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг та аеродромів». 

Голосували одноголосно. 

 

3. Слухали: 

Колісу О.М., викладача, голову циклової комісії загальних дисциплін, 

яка запропонувала обрати секретарем виборчої комісії з проведення виборів 

директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

Мак М.М. 

Виступили: 

Носенко Н.Ю., викладач, голова циклової комісії професійно-

практичної підготовки зі спеціальності «Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг та аеродромів», яка зазначила, що Мак Марія 

Миколаївна добре ознайомлена з процедурою ведення протоколів 

громадських та виборчих засідань, в роботі сумлінна, пунктуальна та 

відповідальна. 

 

 



 


