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Нщiонального унiверситету кОдеська морська академiя>

MicTo Одеса 29.08.2022 року

ПРИСУТНI:
1. Тетяна Руд* -помiчниця начальник коледку з к4дровоi роботи
2. Володимир Голiнко-зазiдувач лабораторiею
3. Максим Артюх-завiryвач судно-механiчного вiддiлення
4. Евгенiя Простотiна -адмiнiстратор еДЕБО
5. Лариса Куценко-методiст коледжу
6. Максим Благодiр-курсант 4 курсу.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1,Затвердження квоТ Bcix категорiй виборцiв дJIя yracTi у виборах Еачальника
вiдокремленого структурного пiдроздiлу Ъаховий коледж морського транспорту
НацiоналЬного унiверситету кОдеська морська академiя>.
2,про органiзацiю зборiв Курсаrrтськоi ради для обрання kypcaHTiB деннот форми IlавчаЕня
,якi мають право брати rIасть у виборах начальника ВСП ФкмТ нУ (оМА>.
3. ПрО органiзацiю зборiв представникiв з числа штатних працiвникiв,якi не с
педагогiчними праuiвникtlми,ДJlя yracTi у виборах начальника ВСП ФкмТ НУ коМд>.
4,Затвердити списки працiвникiв та здобувачiв освiти для yracTi у вибораr начальника
ВСП ФкМТ НУ коМА>.

l.СЛУХАЛИ:

голова Органiзацiйного koMiTeTy Лариса Куценко iнформуваrrа,що попереднi розрахункиквот з числа Bcix представникiв ,якi мають право брати ylacTb у у виборас начаJIьника
ВiдокремЛеЕогО структурНого пiдроздiлу Фахо""й *оrr.д* морського транспорту
НачlоналЬного унiверситетУ <<Одеська морська академiя> ,згiдЪО ПроЙолу tЧsЗ вiд
18,07,2022 рокУ попередньо складала 111Ъсiб :педагогiчних працiйикiв 8З, кiлькiсть
виборцiв з числа iнших штатних працiвникiв,якi не е педtгогiчними пршдiвникап{и ,мае уВiДСОТКОВiЙ ЧаСТИНi Не ПеРеВиЩу"аrи 10Оlо ,таким чином скJIадае 8 осiб, Кiлькiсть виборцiв
з числа студентiВ не меЕШ l5Yо осi6,Якi мають пр€lво брати участь у вибора:с,а cairae 20
осiб;

На29,08,2022 рокУ була проведена орг€lНiзацiЮ зборiв КурсантськоТрqди для обршlня
IУf:ЧliР ДеННОi фОРМИ НаВЧання,якi MaloTb право брur" ylacTb у ""6ор* 

начаJIьника
ВСП ФКМТ НУ <ОМА>,ОРГаНiЗаЦiЯ ЗбОРiв прЁдставникiвз *onu.ruri.r* працiвникiв,якi



не е педагогiщrими прщiвникап{и,для yracTi у виборах начальникаВСП ФКМТ НУ
(оМА).
1.УХВАJIИЛИ:Затвердити квот Bcix категорiй виборuiв для участi у вибораr начапьЕика

ВiдокремлеЕого структурного пiдроздiлу Фаrовий коледж морського транспорту
Нацiонального унiверситету <Одеська морська академiя> пiсля ознш?омлення з п.2,п.3
Порядку деЕIIого.

2.СЛУХАЛИ: Володимира Голiнко-завiдувача лабораторiею,який доповiв,що згiдно
Протоколу J!Ъ1 KypcarrTcbKoi ради вiд 29.08.2022 року визначена кiлькiсть KypcmrTiB
ДенноТ форми навч€lння,якi мають право брати r{асть у вибораr начальника ВСП ФКМТ
НУ (ОМА>.Визначено протоколом 20 KypcaHTiB з зшrьноI кiлькостi KypcaHTiB денноi
форми навчання ,якi мають право брати гIасть у виборах начальника ВСП ФКМТ НУ
<ОМА>.Володимир Голинко зtr}начив,що ця кiлькiсть не перевищус попереднiх
квот.('Щодаток 1 Протокол Jфl заоiдшtня KypcaнTcbKoi ради).

2.УХВАЛИЛИ:Затвердити квот Bcix категорiй виборцiв для участi у виборах начшьника
Вiдокремленого структурного пiдроздiлу Фаховий коледж морського трtlнспорту
Нацiонального унiверситету кОдеська морська академiя> пiсля ознайомлення з п.3
Порядку денного.

3.СЛУХАJIИ: Володимира Голiнко-зазцувача лабораторiею,який доповiв,що згiдно
ПРОтоколу J',lbl зборiв непедагогiчних праIIiвникiв Коледжу вiд 29.08.2022 року визначена
Кiлькiсть представIIикiв з числа штатних працiвникiв,яrсi не е педагогiчними
працiвникапilи,для ylacTi у виборах начальникаВСП ФКМТ НУ кОМА>.
Визначено протоколом 8 представникiв з числа штатЕих працiвникiв,якi не е
ПеДагогiчними прачiвниками,для yracTi у виборах начальникаВСП ФКМТ НУ (ОМА).
ВОЛОДимир Голинко зазнаtIив ,що ця кiлькiсть не перевищуе попереднiх квот.(.Щодаток 2
Протоколу М1 зборiв непедагогiчrrих працiвникiв Коледжу вiд 29.08.2022 року.)

3.)aХВАЛИЛИ:Затвердити квот Bcix категорiй виборчiв для участi у виборшс начальника
ВiДОКРемленого структурного пiшlоздiлу Фаховий коледж морського трtшспорту
Нацiонального унiверситету кОдеська морська академiя> у чисельнiй кiлькостi 111
предстtlвникiв (.Щодаток 3 Перепiк виборчiв).

Рiшення прийнято одноголосно.

4.СЛУХАЛИ:
ГОЛОВа Оргаriзацiйного KoMiTeTy Лариса Куценко зазначила,що Bci квоти затвердженi з
урtlхуванНЯlrЛ НОРМ,Виборцi BpaxoBarri ,томУ ввarкаеться,що п.4 порядку деЕIIого готов дJIя
затвердження. Порушень не виявлено.
4.УХВАЛИЛИ:
затвердити списки працiвникiв та здобрачiв освiти для yracTi у виборас начшIьника Всп
ФКМТ FIУ КОМА> Та оприJIюднити Еа веб -сайтi коледжу та iнформацifurих досках та
передати головi ВК.
Рiшення прийнято одIоголосЕо.

Голова органiзацiйного KoMiTery

Секретар оргшiзщiйного KoMiTery

Лариса Кученко

Евгенiя Простотiна


