
ПРОТОКОЛ №7
організаційного комітету з виборів директора Харківського державного

політехнічного коледжу

17.10.2019 р. м. Харків
Присутні: Явтушенко Н.І. -  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. -  голова студентського самоврядування, член 
організаційного комітету.

Порядок денний
1. Про оголошення результатів виборів директора Харківського 

державного політехнічного коледжу. Доповідач: Явтушенко Н.І.
2. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів 

директора Харківського державного політехнічного коледжу, на 
зберігання до архіву коледжу. Доповідач: Явтушенко Н.І.

1. СЛУХАЛИ: Явтушенко Н.І. -  викладача, голову профкому, голову 
організаційного комітету, яка доповіла щодо результатів таємного 
голосування на виборах директора коледжу 17 жовтня 2019 р.
Згідно з протоколом №6 виборчої комісії у голосуванні взяли участь 75 
виборці, що складає 97,4% від загальної кількості виборців (77 осіб). Із 
урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. №726 «Деякі питання реалізації 
статті 42 Закону України «Про вищу освіту» вибори вважаються такими, що 
відбулися. .V
Кандидат на посаду директора, Величко В.В., отримав 71 голоси виборців, 
що складає 92,2 % від кількості виборців. Таким чином, із урахуванням 
вимог -Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.12.2014 р. №726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону 
України «Про вищу освіту» директором Харківського державного 
політехнічного коледжу обрано Величка В.О.
Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. 
№726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» 
результати виборів необхідно оприлюднити на офіційному веб -  сайті та 
інформаційному стенді коледжу.
Проголосували «за» одноголосно.



УХВАЛИЛИ: 1. Інформацію про результати таємного голосування на 
виборах директора Харківського державного політехнічного коледжу 17 
жовтня 2019р. взяти до відома.
2. Оприлюднити інформацію про результати таємного голосування на 
виборах директора Харківського державного політехнічного коледжу 17 
жовтня 2019р. на офіційному веб -  сайті та інформаційному стенді коледжу.

2. СЛУХАЛИ: Явтушенко Н.І. -  викладача, голову профкому, голову 
організаційного комітету, яка доповіла, що згідно з Положенням про 
організаційний комітет з проведення виборів директора Харківського 
державного політехнічного коледжу усю документацію, пов’язану з 
проведенням виборів директора Харківського державного політехнічного 
коледжу, організаційному комітету своїм рішенням необхідно передати на 
зберігання до архіву коледжу. Згідно з вимогами Постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.12.2014 р. №726 «Деякі питання реалізації статті 42 
Закону України «Про вищу освіту» документація, пов’язана з проведенням 
виборів директора коледжу, повинна зберігатися в коледжі протягом п’яти 
років.
Прозвітувала перед членами організаційного комітету з проведення виборів 
директора коледжу про проведену організаційним комітетом роботу. 
Зауважила, що під час підготовки та проведення виборів жодних скарг до 
організаційного комітету не надходило.
Проголосували «за» одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Передати документацію, пов’язану з проведенням виборів 
директора Харківського державного політехнічного коледжу, на зберігання 
до архіву коледжу. Оформити передачу документації, пов’язаної з 
проведенням виборів директора коледжу, відповідним актом приймання -  
передачі документів.

- V

Голова організаційного комітету Н.І. Явтушенко

Секретар О.В. Лихно


