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ВIДОКРЕМJIЕНIЙ СТРУКТУРНИI;1 ШДРОЗЛЛ

( ФАховIд7t колшдж морського трАнспорту
НАIДОНАJЬНОГО YHIB ЕРСИТЕТУ
(ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКА.ЩМUI)

ПРОТОКОЛ NS3
засiдання органiзацiйного KoMiTeTy

з проведеЕня виборiв начальника Вiдокремленого структурного пiдроздiлу
Фаховий коледж морського TptшcrropTy

Нацiонального унiверситету <<Одеська морська академiя>

MicTo Одеса l8.07.2022 року

ПРИСУТНI:
1. Тетяна Руд* -помiчниця начальник коледку з ка,дровоi роботи
2. Володимир Голiнко-завiдувач лабораторiею
З. Максим Артюх-завiryвач судно-механiчного вi/цiлення
4. Евгенiя Простотiна -адмiнiстратор еДЕБО
5. Лариса Куценко-методiст коледжу
6. Максим Благодiр-курсант 4 курсу.

ПОРЯДОК.ЩЕННИЙ:
1. Про розрахУtIок квот KypcaHTiB денноi форми навчЕlння,якi мають право брати rIасть у
виборах начаJIьника ВСП ФКМТ НУ (ОМА).
2. ПрО розрахуIIок квот обрання предсftlвникiв з числа штатних працiвникiв,якi не е
педагогiчними працiвникап,{и,дJIя yracTi у виборах начаJIьника tsСП ФкмТ НУ коМд>.

1.СЛУХАЛИ:

про розрахунок та затвердження квот kypcaHTiB денноi форми Еtlвчilння ,якi мають право
бРати }..IacTb у
виборах начаJIьника ВСП ФКМТ НУ кОМА>.
Голова ОрганiзаЦiйногО KoMiTeTy Лариса Куценко iнформувала,що на виконання Наказу
в.о. начаJIьIIика коледжry ФКМТ НУ коМА) ]ф28 ьiд04.07.2022р;
-помiчниця начаJIьник коледжу з к4дровоi роботи Тетяна Рудаr, Ьтаrrопл на 18.08.2022 року
подала до Оргшriзацiйного koMiTery iнформацiю про чисельний склад
працiвниКiв,штатниХ праuiвниКiв ,якi е педагогiЧними;курсантiв коледжу (яким
виполнилось 18 poKiB).
Беруrи до уваги вище за:}начену iнформацiю .керуючцсъ ст.42 Закону Украни кПро
фаховУ передвиЩу ocBiTy>, Положенням про конкурсний вiдбiр 

"u.rЬ"uду 
керiвника

вiдокремленого структурного пiдроздiлу-фаховий коледж Нацьнального унiверситету
<<Одеська морська академiя> вiд 26.05.2022 р. варто здiйснити розрахунки к"о, д* участi
у виборах начапьника коледжу виборчiв з числа студентiв:
КiлькiстЬ педагогiчНих працiвНикiв становить 83 особи;
кiлькiсть виборчiв з числа студентiв не менш i5olo осiб,якi MaroTb право брати участь у
виборах ,а само 20 осiб;

1.ухвАлИЛИ: квота KypcaHTiB денноi формИ навчаIlшI,якi мшоть право брати r{асть у



2,ухвАЛИЛИ: квоТа виборцiВ з числа iнших штатних працiвникiв,якi не е педагогiчними
працiвниКtlми скJIаДае 8 осiб. остаточнИй розраrуНок квотИ студентiв денноi форминавчання здiйснити до 29.08.2022 року.

попередня кiлькiсть осiб, якi будугь брати rIасть у виборах начаJIьника Вiдокремленого
структурного пiдроздiлу Фаховий коледж морського трtшспорту НацiЪнального
унiверситету кОдеська морська ак4демiя> скJIадае t il осiб.

Рiшення прийнято одноголосно.

виборах ЕачаJIьника ВСП ФкмТ НУ коМА> складае 20 осiб. остаточний розра<унокквоти сryдентiв денноi форми навчаЕнrI здйснити до29.08.2022 року.
Рiшення прийнято одIоголосно.

2.СЛУХАJIИ:
Голова Оргшriзацiйного KoMiTeTy Лариса Куценко iнформувала,що на виконаЕня Наказу
в.о. начальника коледжу ФКМТ НУ коМА) м28 вiд 04.07.2022р.:
-помiчниця ЕачаJIьник коледжу з кашlовоi роботи Тетяна РУд* Ъrа"о, на 18.08.20 22 рокуподала до Органiзацiйного koMiTeTy iнформацiю про чисельний склад
працiвникiв,штатних працiвникiв ,якi е педагогiчr,"r";оурaантiв коледжу (яким
виполнилось 18 poKiB).
Беруrи до уваги вище зазначену iнформацiю .керуючпсь ст.42закону Украiни <про
ф.аховУ передвиЩу ocBiTy>, Положенням про конкурсний вiдбiр 

"u,rЬ.аду 
керiвника

вйокремленого структурного пiдроздiлу-фаховий къледж Нацьнальrrого унiuерситетукОдеська морська академiя> вЦ 26.05.2 022 р. варто здiйснити розр€жунки квот для yracTi
у вибораХ начаJIьЕика коледжу виборцiв з ч"слii*-их штатних орuцi"""*iв,якi не е
педагогiчними працiвникап{и :

КiлькiстЬ педагогiчНих працiвНикiв становить 83 особи;
кiлькiсть виборцiв з числа iнших штатних пршдiвникiв,якi не е педагогiчrrими
працiвниКами ,мае У ВiдсоткОвiй частиНi не перевищувати 10%о,ТаКИм чином складае 8
осiб.

Голова органiзаlдiйного KoMiTeTy Лариса Куценко

Секретар органiзацiйного KoMiTeTy Евгенiя Простотiна

ъ-


