
ПРОТОКОЛ 

загальних зборів студентів Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва 

 

04.09.2019 р.                                       м. Полтава                                              №1 

 

Присутні на зборах : 39 осіб  

Запрошені: 

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

виборів директора Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва. 

Виступили: Уколов. Д., який запропонував обрати головою зборів Пилюгіна 

О., секретарем зборів Матрахова В. 

Ухвалили : обрати головою зборів Пилюгіна О., секретарем – Матрахова В. 

Голосували : за – 39, 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 студентів для участі у виборах директора 

технікуму. 

3. Проведення виборів представників із числа студентів  для участі у виборах 

директора технікуму. 

4. Затвердження протоколу про результати виборів представників із числа 

студентів для участі у виборах директора технікуму. 

1. Слухали :  

Пилюгіна О., про порядок обрання представників із числа студентів для 

участі у виборах директора технікуму, згідно «Положення про обрання 

студентів технікуму Полтавського будівельного технікуму транспортного 

будівництва» . 



Виступили : Дугніст Л.П., заступник голови організаційного комітет , яка 

пояснила процедуру визначення квоти виборних представників студентів для 

участі у виборах  директора технікуму. 

Ухвалили : прийняти інформацію до відома. 

Голосували : за - 39, проти - 0 ,утрималися - 0. 

Слухали : Пилюгіна О., який запропонував кандидатів із числа студентів для 

участі у виборах директора, обговорених і запропонованих студентською 

радою ПБТТБ, а також Кумпана В., Левцуна М., Супруна А., Шолудька М., 

Чайку Є., які запропонували наступних кандидатів : 

1. Пилюгін Олексій 

Олександрович 

133 Галузеве машинобудування 

2. Матрахов Віталій Олегович 133 Галузеве машинобудування 

3. Марценюк Олександр 

Олександрович 

133 Галузеве машинобудування 

4. Супрун Анатолій Федорович 133 Галузеве машинобудування 

5. Уньковський Віталій 

Олександрович 

133 Галузеве машинобудування 

6. Шолудько Владислав 

Миколайович 

133 Галузеве машинобудування 

7. Пєшиков Олег Миколайович 133 Галузеве машинобудування 

8. Чайка Євгеній Анатолійович 192 Будівництво та цивільна інженерія 

9. Байков Олександр Вікторович 192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

Ухвалили : шляхом відкритого голосування (списком)обрати кандидатів для 

участі у виборах представників із числа студентів для участі у виборах 

директора технікуму в кількості 9-ти осіб. 

Голосували : за – 39 , проти – 0 , утрималися – 0. 

2. Слухали : Пилюгіна О., голову зборів , який ознайомив присутніх з 

порядком проведення таємного голосування при виборі представників із 

числа студентів для участі у  виборах директора технікуму та запропонував 

для виконання процесу голосування обрати лічильну комісію в складі трьох 

чоловік. 

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

Голосували : за - 39 ,проти - 0 ,утрималися - 0. 

Виступили : Уколов Д., який запропонував обрати до складу лічильної 

комісії Кумпана В., Борисовця Д., Крюкова М. 

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

Борисовця Д., Крюкова М. 






