
УКРКООПСПІЛКА 

ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання  організаційного комітету з проведення виборів директора 

Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки 

 

11 грудня 2018 року                                                                 м.Полтава 

 

 Присутні : 

Голова організаційного комітету - Ступарь  Наталія  Олександрівна,  

завідувач методичного кабінету;  

Секретар  організаційного комітету -  Тригуб Тамара Михайлівна, 

інспектор з  кадрів;  

 

        Члени організаційного комітету: 

 Лисинська  Тетяна Анатоліївна, завідувач кабінету комп’ютеризації; 

 Неділько  Тетяна Юріївна,  інженер з охорони праці;   

 Твердохліб Наталія Володимирівна, завідувач  технологічного та  

заочного  відділення; 

  Трауцька  Ольга Василівна, завідувач підприємницько-фінансового та 

правового відділення; 

    Шурай Олександр Олександрович, студент Ш курсу спеціальності 

«Право», голова студентської ради.   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 1. Про визначення  та затвердження співвідношень педагогічних 

працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників і 

студентів коледжу. 

2. Про затвердження порядку  акредитації та організації роботи  

громадських спостерігачів і представників  засобів масової інформації  на 

виборах  директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки. 

3. Про затвердження Положення про організацію роботи спостерігачів  

на виборах директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки. 

 



1. СЛУХАЛИ: 

     Голову  організаційного комітету  Ступарь Н.О. про те, що згідно з 

Законом України "Про вищу освіту" (ст.42) брати участь у виборах керівника 

вищого навчального  закладу мають право: кожен педагогічний штатний  

працівник вищого навчального  закладу; представники з числа  інших штатних 

працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих 

таємних виборів; виборні представники з числа студентів, які обираються 

студентами шляхом прямих таємних виборів.  Загальна кількість (повний  

склад) педагогічних  працівників вищого навчального  закладу повинна 

становити не менше 75 відсотків  загальної кількості осіб, які мають право 

брати участь у виборах; кількість виборних  представників з числа інших 

працівників вищого навчального  закладу – до 10 відсотків, а кількість  

виборних представників з числа студентів – не менше 15 відсотків осіб, які 

мають право брати участь у виборах. 

Запропонувала встановити наступне співвідношення: 

1. Встановити квоту виборних представників з числа студентів – 8: від 

студентів підприємницько-фінансового та правового відділення – 5 , від 

технологічного – відділення – 3. 

2. Встановити квоту виборних представників з числа інших штатних 

працівників коледжу  6 осіб (зокрема 1 виборний  представник  від 3 інших 

штатних працівників). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

               Неділько Т.Ю., Тригуб Т.М., Шурай  О.О. – підтримали пропозицію  

щодо розподілу квот. 

 

УХВАЛИЛИ: 

                 Встановити, що у виборах директора братимуть участь 41 

педагогічний працівник, 6 представників з числа  інших штатних працівників 

коледжу, 8 студентів коледжу. 

(прийнято  одноголосно) 

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

 

 2. СЛУХАЛИ:  

                 Голову організаційного комітету Ступарь Н.О., яка  зазначила, що на 

виборах директора коледжу, відповідно до законодавства, мають право бути 



присутніми акредитовані та належним чином зареєстровані організаційним 

комітетом спостерігачі від кандидатів на посаду  директора коледжу (не більше 

двох від кожного  кандидата), від громадських  організацій (не більше одного 

від  громадської організації)  та представники ЗМІ (не більше одного від  

засобу масової  інформації). 

                 Необхідно визначити процедуру акредитації  громадських 

спостерігачів та порядок їх  перебування на виборчій дільниці під час 

голосування. Пропоную затвердити  порядок акредитації та організації роботи 

громадських спостерігачів і представників засобів масової інформації  на 

виборах директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки. 

УХВАЛИЛИ: 

              1. Затвердити  порядок акредитації  та організації роботи громадських 

спостерігачів і представників засобів масової інформації на виборах директора 

Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки (додаток 

1 до протоколу). 

               2. Голові організаційного  комітету забезпечити доведення до відома 

виборчої комісії затверджений  порядок акредитації та організації роботи  

громадських спостерігачів і представників засобів масової інформації на 

виборах директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки. 

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

3. СЛУХАЛИ: 

               Голову організаційного комітету Ступарь Н.О., яка ознайомила  з 

Положенням про організацію роботи спостерігачів  на виборах директора 

громадських спостерігачів і представників засобів масової інформації на 

виборах директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки. Терміни подання заяв про реєстрацію спостерігачів від 

кандидатів на посаду директора  та громадських організацій встановити : з 14 

лютого  2019 року до 12 години 20 лютого 2019 року. 

                Чи є інші пропозиції? Немає. Пропоную проголосувати. 

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

УХВАЛИЛИ: 

               1. Затвердити Положення про організацію роботи спостерігачів на 

виборах директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки (додаток 2 до протоколу). 



               2. Голові організаційного комітету забезпечити доведення до відома 

виборчої комісії затверджене Положення  про організацію роботи спостерігачів 

на виборах директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки. 

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

Голова організаційного комітету            _____________ Н.О.Ступарь 

Секретар організаційного комітету        _____________Т.М.Тригуб  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


