
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАТНИ
вIдокрЕмJIЕI]иIа структурIflilu шдрозлл

(ФАХОВЛЙ КОЛШДЖ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
НАIЦОНАJЪНОГО УНIВЕРСИТЕТУ
(ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМU{)

ПРОТОКОЛ NЬЗ
засйатrня виборчоi KoMicii

з IIроведення виборiв начальника Вiдокремленого структурЕого пiдроздilry
Фаховий коледж морського транспорту

Наrliона.тrьного унiверситету кОдеська морська академiя>

MicTo Одеса 6.09.2022року

ПРИСУТНI:
1. Полiщук Ольга - зазiдува.п<а навчальIIо-методиЕIним кабiнетом;
2. Люднiцький Костянтин - голова цикловоi KoMicii <Експлуатацiя судновпх
онергетичних установою) ;

3. Кразченко Олег - спецiаrriст зi сприянЕя праIIевлЕлштування KypcaHTiB та
випускникiв;
4. Крупов Iгор - завiдувач судноводiйного вiддiлення;
5. Рулнiцька Марина - завiдува.п<а лабораторiею обчисJIювtIльноi технiки та

комп'ютерного Tpeнtulqy;

6. Маоян Iгор - Kypcalrт.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Про виготовленЕя вибор.пrх бюлетенiв та€мЕого голосрання для обрапня

начапьникаВiдокремленого структурного пiдlоздilry Фаховий коледж морського
трttнспорту Нацiона.тlьного унiверситету кОдеська морська академiя>

СЛУХАЛИ:
Полiщук Ольry, голову виборчоi KoMicii, яка повiдомила, що стtlЕом на 6.09.2022 р. вiд
Органiзацiйного KoMiTeTy з проведення виборiв Еачальника Вiдокремленого структурного
пiдроздiлry Фасовий коледж морського транспорту Нацiонаьного унiверситету <Одеська
морська академй> надiйшла iнформацЬ, що загаIьна кiлькiсть осiб, якi мають право
брати участь у рейтинговому голосуваннi скJIадае 111 осiб, з них 83 пrгатних педагогiчних
працiвникiв, 8 представникiв з числа штатних Еепедагогi.птих працiвникiв, 20

цредставникiв з числа KypcaHTiB. Виборча комiсiя повинна у TepMiH не ранiше, нiж за 20 i
не пiзнiше, нiж за 12 годин до початку виборiв виготовити виборчi бюлетенi у кiлькостi,
що вiдповiдае кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у вибораr та включенi до
списку виборчiв. Пiдготовленi бюлетенi посвiдчують Еа зворотItому боцi пiдписами
голови та секретаря виборчоi KoMicii та скрiп.iпоються печаткою коледжу.



УХВАЛИЛИ:

1. У TepMiH з 14:00 до 16:00 год 7 вересшI 2022 року виготовити 111 виборчих
бюлетенiв та посвiдчитrа iх у визЕачеЕому порядку"

2. ВиготОвленi бюлетенi для голосраЕIIя до дш проведенЕя виборiв та вiдкриття
виборчоТ дiльншli зберiгати у зЕжритому сейфi, лсий опеччrу.""., стрiчкЪю з
щ)оставJIянням на нiй пiдписiв голови koMicii, а також його засцrпника або
секретаря.

Рiшення прийнято одIоголосЕо.

Голова виборчоТ KoMiciI

Секретар виборчоi KoMicii ?tra*f,-

Ольга Полiщук

Марина Рудницька


