
УКРКООПСПІЛКА 

ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання  організаційного комітету з проведення виборів директора 

Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки 

 

07 лютого 2019 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  оголошення результатів виборів з обрання  виборних 

представників із  числа студентів Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської облспоживспілки, що мають право брати участь  у виборах 

директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки. Про внесення обраних   представників із  числа студентів до 

списків виборців директора Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської облспоживспілки 21 лютого 2019 року. 

2. Про  оголошення результатів виборів з обрання  виборних 

представників із  числа працівників, які не відносяться  до педагогічних  

працівників, що мають право брати участь  у виборах директор Полтавського 

кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки. Про внесення 

обраних   виборних представників,  які не відносяться  до педагогічних  



працівників, що мають право брати участь  у виборах директора Полтавського 

кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки, до списків виборців 

директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки 21 лютого 2019 року. 

3. Інше. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

     Голову  організаційного комітету  Ступарь Н.О. про  отримання 

протоколів  від лічильних комісій  студентів  відділень коледжу за 

результатами виборів студентів  Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської облспоживспілки, що мають право  брати участь у виборах 

директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки (протоколи додаються). 

                 Голова  організаційного комітету  оголосила результати  голосування 

студентів по кожному відділенню. Чи є питання або зауваження? Немає. 

Прошу  проголосувати щодо внесення  8 обраних виборних представників із 

числа студентів (списки додаються) до списків  виборців директора 

Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки 21 

лютого 2019 року. 

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

                   Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ:  включити 8 осіб обраних представників  із числа студентів до 

списків виборців директора Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської облспоживспілки 21 лютого 2019 року. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

                 Голову організаційного комітету Ступарь Н.О. про отримання 

протоколів від лічильної комісії  з виборів  директора Полтавського 

кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки  про результати 

виборів працівників, які не відносяться до педагогічних працівників, що мають 

право брати  участь  у виборах директора Полтавського кооперативного 

коледжу Полтавської облспоживспілки. Голова оргкомітету оголосила 

результати голосування (протокол комісії додається). 

Чи є питання або зауваження? Питань та зауважень немає. Прошу  

проголосувати щодо внесення  6 обраних виборних представників із числа 

працівників, що не є педагогічними  працівниками та мають право брати участь 

у виборах директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки (списки обраних представників додаються) до списків 



виборців директора Полтавського кооперативного коледжу Полтавської 

облспоживспілки 21 лютого 2019 року. 

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

                   Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ:  включити 6 осіб працівників, що не є педагогічними 

працівниками, та мають право брати участь  у виборах  директора 

Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки до 

списків виборців директора Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської облспоживспілки. 

  

3. СЛУХАЛИ: 

               Голову організаційного комітету Ступарь Н.О., яка  наголосила про 

необхідність не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення 

виборів, надати Виборчій комісії з проведення виборів директора коледжу 

список осіб, які мають право брати участь у виборах. 

УХВАЛИЛИ: 

               Тригуб Т.М.  13 лютого 2019 року  скласти та подати виборчій  комісії 

список виборців, які мають право брати участь у виборах.                  

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

                   Рішення прийнято. 

 

Голова організаційного комітету            _____________ Н.О.Ступарь 

Секретар організаційного комітету        _____________Т.М.Тригуб  

 

 

 

 
 


