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Положенн:,1
про порядок обрання представникiв iз *rисла штатних працiвникiво

якi не е педагогiчнипли працiвнIIк{IDIII, для участi у виборах
начальника Вiдокремленого структурного пдроздiлу <<Фаховий

коледж морського TL13lHпcopTy
Нацiонального унiверсIIтету "Оде:ька п{орська академiя"

I.Загальнi положення

1.1. Положення про обраЕня представниtifu iз числа штатних працiвникiв, як

не е педагогiчними працiвниками, для участi у виборах начальника Вiдокремленог(

структурного пiдроздiлу <<Фаховий коледж I\{орського транспорry Нацiон€шьног(

унiверситету "Одеська морська академiя" (далi - ГIоложення) розроблено вiдповiдн<

до Закону Украiни "Про фахову передвищу ocBiry"o Закону украIни <Про ocBiry>

накЕ}зу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 2З.02.2021 р. Nч 251 к.Щеякi питання

реалiзацii cTaTTi 42 Закону Украiни кПро t ,эхову передвIIщу ocBiTy>, Статуц

НацiоналыIого унiверситеry "Одеська морська акадеIrtiя".

1.2. Ще положення визначае порядок та уLIови обрання представникiв iз числt

штатних працiвникiв Коледжу, якi не с педаго{,iчними працiвниками, для участi ;
вибopaxнaчaПьникaКoлеДжy(даrri.пpeДставнll^.lи).

i.3. ВlrборнIIN! представником N{оже бути буль-який штатний працiвник будъ.

якого струкryрЕого пiдроздiлу' Коледжу вiдпоiзiдпо до категорiТ, визначеноi п. 1.j

цього Полохсення.

Критерiем вiднесення штатного працiвнrтка до певноТ категорii с основн{

посада, яку зайплас такий працiвллrtк в Коледжi.

1.4. Штатнилi працiвник Коледжу, якиii на момент проведення виборir

представникiв перебувае у вiдпустцi, мае право брати участь у вибора>

представникiв та бути обраним для участi у вибэрах нач€шьника Коледхсу. Якщо Ht

посадi, яку зайпrае такий штатниI"I працiвrrик, у перiод його вiдпустки перебувае iншt

особа, вона також мае право брати участь у виборах представникiв та бути обранок

для r{астi у виборах ректора.

1.5. Кiлькiсть представникiв iз числа штатЕих гrрацiвникiв, якi не (

)



ПеДаГОгiтшими працiвниками, N{ас скJIадати до 10 вiдсоткiв вiд загальноi кiлькост

ОСiб, якi мають право брати участь у виборах ректора. Квоти представниlсiв вiд

СТРУКтУРних пiдроздiлiв визначас ОрганiзацiЙпий KoMiTgT з проведення виборir

нач€Lльника Коледжу (далi - органiзацiйний KoMiTeT).

1,б. Пiдготовку та органiзацiю обрання впборних представникiв забезпечуютl

Керiвники структурних пiдроздiлiв, у якшх проводиться обрання таки>

представникiв.



2. Порядок обрання представникiв для участi у виборах начальника

Коледжу

2.1. Обрання представникiв iз числа штатнIIх працiвникiв, якi не (

педагогiчниN{и працiвниками, для )"racTi у виборах начальника Коледж1

здiйснюеться зборамII трудових колективiв сцrукryршлх пiдроздiлiв (даrri - збори)

У зборах беруть участь лише Ti штатнi uрацiвники Коледжу, якi не (

педагогiчними працiвниками.

2.2. За рiшенням органiзацiйного KorvliTeTy для проведення зборiв нечисленн

пiдроздiли можуть об'еднуватися у групи.

2.3. Збори проводяться за графiком, затвердженим органiзацiйним KoMiTeToM,

2.4. Претенденти дJIя )п{астi у виборах начаlrьника Коледжу висуваютьс,

зборами трудових колективiв або шIпяхом ааNIовI.Iсування.

3. Проведення зборiв i голосування

3.1. Вибори представникiв проводяться Еа загаllьних зборах колектив)

пiдроздiлу (групи пiдроздiлiв) птляхом вiдкритого голосування простою кiлькiстк

голосiв.

З.2. Зборп вважаються правомочними, якщо у них взяли rIасть не менше 5(

вiдсоткiв вiд складу штатних працiвникiв пiдроздiлу (групи пiдроздiлiв).

3.3. Учасники зборiв цшяхом вiдкритого голосування обирають зi свог(

скJIаду голову i секретаря, який веде протокол зборiв, та лiчильну комiсiю у скJIад

3 або 5 осiб. Голова KoMicii та секретар обираютъся членами лiчильноi KoMiciT з i'

складу.

З.4.| Голова зборiв доводить до вiдома учасникiв зборiв кiлькiстr

представникiв вiд структурного пiдроздiлу (групи пiдроздiлiв), якi маютъ бутл

обраними вiдповiдно до квоти, визначеноi органiзацiйним KomriTeToM.

3.5. Кандидатури для вкJIючення у бюлетенi з обрання представникiв мож(

пропонувати будь-хто з 1^rасникiв зборiв. Особа, кандидатура якоi висунута н(

зборах, може заявит}I про саrпrовiдвiд. ГIитання про задоволеЕня самовiдвод5



вирiшусtься зборами шляхом вiдкритого голосуваIIня простою бiльшiстю голосiв.

3.6. Рiшення про вкJIючення кандидаryр до бюлетенiв з обраннl

представникiв збори приймають цIllяхом вiдкритого голосування просток

бiльшiстю голосiв.

4. Пiдрахунок голосiв

а.1. Пiдрахунок голосiв розпочинаегься одразу пiсля закiнчення голосування у
ПРиСутностi 1^rасникiв зборiв i проводиться без перерви.

Пiдрахунок голосiв здiйснrоеться вiдкрито i гласно членами лi.Iильrrоi Korvricii в

ToIvry ж примiщеннi, де вiдбув€lлося голосуванIrя.

4.2. Обраними до скJIаду представникiв вiд пiдроздiлу, кiлькiсть яких

вiдповiдас встановленiй KBoTi, вважаються особи, якi набрали бiльшiсть голосiв.

4.3. Результати пiдрахунку голосiв вносяться до протоколу, що скJIадаетъся у

двох примiрниках, кожен з яких пiдпиоують голова, секретар та тшени лiчильноi

KoMiciT. Протокол лiчrlльпоТ KoMicii затверджу€ться загалы{ими зборами шlпяхоil{

вiдкритого голооування, i два його примiрники передаються секретарю

органiзацiйного KoMiTeTy.

4.4. Процес голосування i пiдрахунку голосiв може фiксуватисязадопоМоГоЮ

вiдео- або фотозасобiв.

4.5. Вибори представникiв пiдроздiлу (групlл пiдроздiлiв) вважаються такиМи,

що вiдбулися, якщо за ik результатами буле обрано кiлькiсть представникiв,

визначених квотою.

У випадку, коли претеIIденти набрали однакову найменшу кiлькiсть голосiв i

ix обрання призведе до перевищення встановленоТ квоти N|я структурного

пiдроздiлу (групи пiдроздiлiв), серед цих претендентiв одразу пiсля тliдрахункУ

голосiв проводитъся другий ryр виборiв у томуrlк примiщеннi.

4.6. Пiсля проведення зборiв у Bcix групах cTpy(TypHlTx пiдроздiлiв

органiзацiйний KoMiTeT форrrгуе зага.rrьrrий по Коледжу список представникiв i

передае рiого виборчiй KoMicii (головнiй виборчiй KoMicii) Коледжу не пiзнiше нiж за

7 днiв до даlи виборiв начальника Коледжу.

4.7. Уся виборча доку}l антацiя ( протоколи лi,лплъtлпхкомiоiй; оппохи

представникiв тощо) передаеться сеIФетарю оргаrriзацiйного коплiтету.
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,Щодаток 1

протокол
ЗаСiдання лi.rильноТ KoMiciT щодо результатiв вiдкритого голосування по висуненню

кандидатур

як виборних представникiв iз числа штатIIих працiвникiв, якi не € педагогiчними

пРаuiвниками, дIя r{acTi у виборах начальника Вiдокреплrrеного структурного

пiдроздiлу <<Фаховий коледж морського трансцорry НацiоII€tльного yrriBepcиTeTy

"Одеська морська академiя"

Лiчильна комiсiя, обрана загальними зборамII з числа штатIIих працiвникiв, якi

не е педагогiчнипли працiвниками у складi:

Голови

Секретаря

rIленiв

Балотувалися кандIIдатури: щодо вкJIючення до виборних представникiв iз
числа штатних працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, длlя 1^racTi у
виборах начапьника ВiдокреtvIпеного структурного пiдроздiлу <Фаховий коледж
Морського транспорту Нацiонtlльного унiверситеry "Одеська морська академiя".



На зборах були присутнi _iз загальноi кiлькостi працiвникiв.

РеЗУльтати голосування щодо кандидатур як виборних представникiв iз числt

ШТатних працiвникiв, якi не педагогiчними працiвrrиками, для участi у вибора>

НаЧЕIЛЬНИКа Вiдокремленого структурного пiдроздiлry <<Фаховий коледж морськог(

транспорry Нацiон€Lльного унiверситеry "Одеська морська академiя".

Мз/п Прiзвище, iм'я та по батьковi За

1

2

J

4

5

6

7

голова лi.lильнот koMicii

8

Секретар лi.rилылоi

члени лiчильноi

KoMicii:

(пiдпис)

(пiппrлс)


