
УКРКООПСПІЛКА 

ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання  організаційного комітету з проведення виборів директора 

Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки 

 

10 грудня 2018 року                                                                 м.Полтава 

 

Присутні : члени організаційного комітету: 

 Лисинська  Тетяна Анатоліївна, завідувач кабінету комп’ютеризації; 

 Неділько  Тетяна Юріївна,  інженер з охорони праці;  

 Ступарь  Наталія  Олександрівна,  завідувач методичного кабінету;  

 Твердохліб Наталія Володимирівна, завідувач  технологічного та  

заочного  відділення; 

  Трауцька  Ольга Василівна, завідувач підприємницько-фінансового 

та правового відділення; 

  Тригуб Тамара Михайлівна, інспектор з  кадрів;  

   Шурай Олександр Олександрович, студент Ш курсу спеціальності 

«Право», голова студентської ради.   

Засідання відкрила завідувач методичного кабінету  Ступарь  Наталія  

Олександрівна: 

 Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про вищу 

освіту", Методичних рекомендацій щодо особливостей  виборчої системи та 

порядку обрання керівника вищого навчального закладу, що затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 № 726, на 

виконання наказу виконуючої обов’язки директора коледжу  від 10.12.2018          

№ 222 "Про організацію виборів директора коледжу" у зв’язку з 

оголошенням конкурсу на заміщення посади директора  Полтавського 

кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки (оголошення 

опубліковано 10.12.2018 в газеті "Освіта України" № 48 ), необхідно обрати 

голову, заступника голови та секретаря організаційного комітету та 

вирішити інші  організаційні питання з проведення виборів директора 

Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки. 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови, заступника голови та секретаря організаційного 

комітету з проведення виборів директора Полтавського кооперативного 

коледжу Полтавської облспоживспілки. 

2. Про загальні засади діяльності організаційного комітету з питань 

проведення  виборів директора  Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської облспоживспілки. 

3. Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

    Члена організаційного комітету Лисинську Т.А. з пропозицією 

обрати головою організаційного комітету Ступарь Н.О. 

 

1.1. ВИСТУПИЛИ: 

                Неділько Т.Ю., Тригуб Т.М. – підтримали пропозицію обрати 

головою організаційного комітету Ступарь Н.О. 

 

УХВАЛИЛИ: 

                Обрати головою організаційного комітету Ступарь Н.О. (прийнято 

одноголосно). 

 

1.2. ВИСТУПИЛИ: 

                 Ступарь Н.О. з пропозицією обрати заступником голови комітету  

Твердохліб Н.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

                Обрати заступником голови організаційного комітету Твердохліб 

Н.В. 

(прийнято одноголосно). 

 

1.3. ВИСТУПИЛИ: 

                 Твердохліб Н.В. з пропозицією обрати секретарем Тригуб Т.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

                 Обрати секретарем  організаційного комітету Тригуб Т.М. 



2. СЛУХАЛИ: Голову організаційного комітету Ступарь Н.О., яка довела до 

відому членів організаційного комітету про загальні засади діяльності  

організаційного комітету з питань проведення виборів  директора 

Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки. 

 

УХВАЛИЛИ: 

             Членам організаційного комітету з питань проведення виборів 

директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки під час своєї діяльності неухильно дотримуватись Закону 

України "Про вищу освіту", Методичних рекомендацій щодо особливостей  

виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального 

закладу, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 5 

грудня 2014 № 726, Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 

системи та порядку  обрання керівника вищого навчального закладу 

споживчої кооперації України, затверджених Постановою правління 

Укркоопспілки № 17 від 22.09.2015р., Статуту Полтавського кооперативного 

коледжу Полтавської облспоживспілки, Положення про організаційний 

комітет з проведення виборів директора Полтавського кооперативного 

коледжу Полтавської облспоживспілки 

 

               Результати голосування:  __7_"за",  ___0_"проти", 

__0__"утрималось". 

 

3. СЛУХАЛИ: 

               Голову організаційного комітету Ступарь Н.О. 

                Відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей  

виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального 

закладу, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 5 

грудня 2014 № 726  та наказу виконуючої обов’язки директора коледжу  від 

10.12.2018          № 222 "Про організацію виборів директора коледжу"  

провести в термін  з 17.12.2018 по 07.02.2019  прямі таємні вибори 

представників з числа студентів коледжу та з числа інших штатних 

працівників Полтавського  кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки, які не є педагогічними працівниками, та мають право 

брати участь у виборах директора Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської облспоживспілки. 



ВИСТУПИЛИ:  

            Трауцька  О.В., Неділько Т.Ю. з пропозицією погодитись із 

запропонованим рішенням та провести голосування. 

 

Результати голосування:  __7_"за",  ___0_"проти", __0__"утрималось". 

 

УХВАЛИЛИ: 

            1. Провести в термін з 17.12.2018 по 07.02.2019   прямі таємні вибори 

представників з числа студентів та з числа інших штатних працівників 

Полтавського  кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки, які не 

є педагогічними працівниками, та мають право брати участь у виборах 

директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки. 

             2. Підготувати виборчу скриньку, яка повинна бути прозорою, 

опломбувати її та скріпити гербовою печаткою коледжу. 

             3. Обладнати приміщення для голосування достатньою кількістю 

кабін для таємного голосування (розміщення обладнання у приміщенні для 

голосування здійснити таким чином, щоб місця видачі  бюлетенів для 

голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки 

були у полі зору членів лічильних комісій та осіб, які мають право бути 

присутніми в приміщенні для голосування). 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова організаційного комітету            _____________ Н.О.Ступарь 

 

Секретар організаційного комітету        _____________Т.М.Тригуб  


