
ПРОТОКОЛ  № 1              

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

Одеського коледжу транспортних технологій 

20 лютого 2019 р.                                    м. Одеса                                          

    

Склад організаційного комітету  – 7 осіб 

Присутні : Бердичевська Т.М., Ніколенко О.В., Терещенко О.Ю.,  

                   Пташинська А.С., Чечко Л.П., Паленна В.В., Іванова Г.С. 

Порядок денний : 

1 Про обрання голови організаційного комітету з проведення виборів 

директора  Одеського коледжу транспортних технологій  (далі ОКТТ). 

2 Про обрання заступника голови організаційного комітету з проведення 

виборів директора  ОКТТ . 

3 Про обрання секретаря організаційного комітету з проведення виборів 

директора  ОКТТ . 

4 Про подання на погодження та затвердження Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів директора  ОКТТ , Положення про 

виборчу комісію з проведення виборів директора  ОКТТ, Положення про порядок 

обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками , для участі у виборах директора ОКТТ. 

5 Про затвердження Порядку акредитації та організації роботи спостерігачів 

на виборах директора Одеського коледжу транспортних технологій. 

 

1 СЛУХАЛИ:  Про обрання голови організаційного комітету  з проведення 

виборів директора  ОКТТ. 

      Терещенко О.Ю. -  запропонував   відповідно до  наказу директора ОКТТ   від  

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

організаційного комітету  Бердичевську Т.М.. 

 

УХВАЛИЛИ: 

       Обрати головою організаційного комітету  з проведення виборів директора 

ОКТТ  Бердичевську Т.М.  – заступника директора коледжу з навчальної роботи. 

      

Результати відкритого голосування :  

«за» - 7;  «проти» - немає , « утримались» - немає. 

 

 



2 СЛУХАЛИ:  Про обрання  заступника  голови організаційного комітету  з 

проведення виборів директора  ОКТТ. 

    Бердичевська Т.М. , голова організаційного комітету  з проведення виборів 

директора ОКТТ,  запропонувала    відповідно   до  наказу   директора   ОКТТ   від  

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

організаційного комітету  Ніколенко О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

     Обрати заступником голови організаційного комітету  з проведення виборів 

директора ОКТТ  Ніколенко О.В. – голову профспілкової організації викладачів 

та співробітників ОКТТ. 

      

Результати відкритого голосування : 

«за» - 7;  «проти» - немає , « утримались» - немає. 

 

3 СЛУХАЛИ:  Про обрання  секретаря  організаційного комітету  з проведення 

виборів директора  ОКТТ. 

    Бердичевська Т.М. , голова організаційного комітету  з проведення виборів 

директора ОКТТ,  запропонувала    відповідно до  наказу директора ОКТТ   від  18 

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

організаційного комітету  Чечко Л.П.. 

 

УХВАЛИЛИ: 

     Обрати секретарем організаційного комітету  з проведення виборів директора 

ОКТТ  Чечко Л.П. – секретаря-машиністку. 

      

Результати відкритого голосування : 

«за» - 7;  «проти» - немає , « утримались» - немає. 

 

4 СЛУХАЛИ:  Про подання на погодження та затвердження Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів директора  ОКТТ , Положення про 

виборчу комісію з проведення виборів директора  ОКТТ , Положення про порядок 

обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками , для участі у виборах директора ОКТТ. 

     Чечко Л.П., секретар  організаційного комітету  з проведення виборів 

директора ОКТТ,  запропонувала    відповідно до  наказу директора ОКТТ   від   

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

погодження з виборними органами первинної профспілкової організації ОКТТ  

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора  ОКТТ , 

Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора  ОКТТ , 



Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників , які 

не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора ОКТТ. Після 

погодження  вищезазначених Положень подати їх на затвердження до 

педагогічної ради ОКТТ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1 Подати на погодження з виборними органами первинної профспілкової 

організації ОКТТ такі , що додаються : 

  Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора  

ОКТТ; 

  Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора  ОКТТ; 

  Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора 

ОКТТ. 

2  Після погодження  Положень відповідно до пункту 1 цього рішення  

подати їх на затвердження до педагогічної ради ОКТТ. 

 

Результати відкритого голосування : 

«за» - 7;  «проти» - немає , « утримались» - немає. 

 

5 СЛУХАЛИ: Бердичевська Т.М. , голова організаційного комітету  з проведення 

виборів директора ОКТТ,  запропонувала    відповідно до  наказу директора ОКТТ   

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

Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах директора 

Одеського коледжу транспортних технологій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

    Затвердити  Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах 

директора Одеського коледжу транспортних технологій, що додається.  

 

Результати відкритого голосування : 

«за» - 7;  «проти» - немає , « утримались» - немає. 

 

 

Голова організаційного комітету  

з проведення виборів директора ОКТТ                                  Т.М.Бердичевська        

 

Секретар  організаційного комітету  

з проведення виборів директора ОКТТ                                  Л.П.Чечко 


