
ПРОТОКОЛ №3
організаційного комітету з виборів директора Харківського державного

політехнічного коледжу 
10.09.2019 р. м. Харків
Присутні: Явтушенко Н.1. -  викладач, голова профкому, голова 

організаційного комітету;
Лелюк Ок.І. -  старший лаборант, заступник голови
організаційного комітету;
Лихно О.В. -  культорганізатор, секретар організаційного комітету; 
Діброва Л.М. -  викладач, член організаційного комітету;
Сорокіна О.О. -  старший інспектор з кадрів, член організаційного
комітету;
Кравченко О.О. -  в.о. голови студентського самоврядування, член 
організаційного комітету.

Порядок денний
1. Про визначення кандидатур зі складу організаційного комітету для 

участі у загальних зборах для обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є педагогічними працівниками, та виборах 
кандидатів у виборні представники з числа студентів коледжу для 
участі у виборах директора Харківського державного політехнічного 
коледжу. Доповідач: Явтушенко Н.І.

2. Про затвердження переліку документів, що посвідчують особу для 
пред’явлення виборцем, для отримання бюлетеня. Доповідач: Сорокіна
0 .0 .

1. СЛУХАЛИ: Явтушенко Н.І. -  викладача, голову профкому, 
голову організаційного комітету, яка повідомила, що згідно з Положенням 
про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Харківського 
державного політехнічного коледжу та Положення про порядок обрання 
виборних представників з числа студентів для участі у виборах директора 
Харківського державного політехнічного коледжу (розробленими та 
затвердженими в установленому порядку), має бути присутнім один із членів 
організаційного комітету.

ВИСТУПИЛИ: Діброва Л.М. - викладач, член організаційного
комітету, яка запропонувала для участі у загальних зборах штатних 
працівників, які не є педагогічними працівниками, делегувати голову 
організаційного комітету Явтушенко Н.І.



Сорокіна 0 . 0 — старший інспектор з кадрів, член організаційного 
комітету, яка запропонувала для участі у виборах кандидатів у виборні 
представники з числа студентів коледжу делегувати секретаря 
організаційного комітету Лихно О.В.
Проголосували «за» одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Для участі у загальних зборах штатних працівників, які не є 
педагогічними працівниками, направити голову організаційного комітету 
Явтушенко Н.І., а для участі у виборах кандидатів у виборні представники з 
числа студентів коледжу направити секретаря організаційного комітету 
Лихно О.В.

2. СЛУХАЛИ: Сорокіну 0 . 0 .  -  старшого інспектора відділу кадрів, члена 
організаційного комітету, яка надала інформацію про перелік документів, що 
посвідчують особу (Закон України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» ст.ЛЗ, чЛ ) і яка запропонувала затвердити 
такі документи для пред’явлення виборцем, для отримання бюлетеня:

- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- тимчасове посвідчення громадянина України.

Проголосували «за» одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Затвердити вище зазначені документи для пред’явлення 
виборцем для отримання бюлетеня.

Голова організаційного комітету Н. І . Явтушенко -V

Секретар О.В.Лихно


