
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання виборчої  комісії з проведення виборів директора  

Одеського коледжу транспортних технологій 

 

20 лютого 2019р.             м. Одеса 

 

 

Склад виборчої комісії – 9 осіб 

Присутні: Абрамович В.К. , Ігнатєнков  М.В., Андрєєва О.М. , Врадій Т.М. ,  

                   Обідаєва Л.П. ,  Жулега О.Л., Бутенко В.Г., Астрахович С.В.   

 

Порядок денний: 

1  Про  обрання голови  виборчої комісії з проведення виборів 

директора Одеського коледжу транспортних технологій (далі – ОКТТ). 

2  Про обрання заступника голови виборчої комісії з проведення виборів 

директора ОКТТ. 

3 Про обрання секретаря виборчої комісії з проведення виборів 

директора ОКТТ. 

 

1 СЛУХАЛИ: Про обрання голови виборчої комісії з проведення виборів 

директора ОКТТ. 

       Врадій Т.М.   запропонувала   відповідно   наказу   директора   ОКТТ   від  

18 лютого 2019р. №23/од  «Про організацію виборів директора» обрати 

головою виборчої комісії Абрамовича В.К. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1 Обрати головою виборчої комісії  з проведення виборів директора ОКТТ    

Абрамовича В.К. - заст.директора з АГР. 

 

Результати відкритого голосування :  

«за» - 9;  «проти» - немає , « утримались» - немає. 

 

2 СЛУХАЛИ:  Про обрання  заступника  голови виборчої комісії  з 

проведення  виборів директора  ОКТТ. 

    Абрамович В.К., голова виборчої комісії  з проведення виборів директора 

ОКТТ, запропонував   відповідно до  наказу директора ОКТТ   від  18 лютого 

2019р. №23/од  «Про організацію виборів директора» обрати заступником 

голови виборчої комісії  Ігнатєнкова М.В. 

 



УХВАЛИЛИ: 

     Обрати заступником голови виборчої комісії  з проведення виборів 

директора ОКТТ  Ігнатєнкова М.В.– зав. навчально-виробничої практики. 

 

Результати відкритого голосування : 

«за» - 9;  «проти» - немає , «утримались» - немає. 

 

3 СЛУХАЛИ:  Про обрання  секретаря  виборчої комісії  з проведення 

виборів директора  ОКТТ. 

    Абрамович В.К. , голова виборчої комісії  з проведення виборів директора 

ОКТТ,  запропонував  відповідно до  наказу директора ОКТТ   від  18 лютого 

2019р. №23/од «Про організацію виборів директора» обрати секретарем 

виборчої комісії   Обідаєву Л.П. 

 

УХВАЛИЛИ: 

     Обрати секретарем організаційного комітету  з проведення виборів 

директора ОКТТ  Обідаєву Л.П.. – зав. канцелярією. 

      

Результати відкритого голосування : 

«за» - 9;  «проти» - немає , « утримались» - немає. 

 

 

 

Голова виборчої комісії 

з проведення виборів 

директора ОКТТ   В.К. Абрамович 

 

 

Секретар виборчої комісії 

з проведення виборів 

директора ОКТТ   Л.П. Обідаєва 


