ЖИТОМИРСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ IM. B.C. КОСЕНКА
Житомирської обласної ради
Вибори представників з числа інших штатних працівників, які не є
педагогічними працівниками, для участі у виборах директора училища
«27» листопада 2018 рогу
Протокол №1
загальних зборів штатних працівників, які не є педагогічними працівниками
Перебуває на обліку: 36 осіб
Присутні на зборах: 34 особи (явка становить 94,4%).
Рішення загальних зборів є правомочним.
Запрошені:
Вацковський М.А., голова організаційного комітету з проведення виборів
директора Житомирського музичного училища ім. B.C. Косенка
Виступили:
Александрова H.A. (зав. господарством), яка запропонувала обрати
головою зборів Вишину А.Ю. (практичного психолога), секретарем зборів
Коломієць Ю.А. (секретаря-друкарку), до складу лічильної комісії загальних
зборів включити Бакіну К.П. (гардеробницю) та Ольхову Т.І. (архіваріуса).
Ухвалили:
Обрати головою зборів Вишину А.Ю. (практичного психолога), секретарем
зборів Коломієць Ю.А. (секретаря-друкарку), до складу лічильної комісії
загальних зборів включити Бакіну К.П. (гардеробницю) та Ольхову Т.І.
(архіваріуса).
Голосували: за - ЗО, проти - 0, утрималися - 4.
Порядок денний:
, Обрання кандидатів для участі у виборах представників, які братимуть
участь у виборах директора училища 24 січня 2019 р.
Вибори складу лічильної комісії для проведення таємного голосування
при виборах представників із числа штатних працівників училища, які не є
педагогічними працівниками, для участі у виборах директора училища.
Проведення виборів представників із числа штатних працівників
училища, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах
директора училища.
Затвердження протоколу про результати виборів представників із числа
штатних працівників училища, які не є педагогічними працівниками, для
участі у виборах директора училища.
1. Слухали:
Вишину А.Ю. (голову зборів, практичного психолога), про порядок обрання
представників із числа штатних працівників, які не є педагогічними
Голова зборів_

працівниками, для участі у виборах директора училища, згідно «Про порядок
обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними
працівниками, для участі у виборах директора Житомирського музичного
училища ім. B.C. Косенка Житомирської обласної ради»

Виступили:
Вацковський М.А. (голова організаційного комітету), який пояснив
процедуру визначення квоти виборних представників структурних підрозділів
із числа штатних представників, які не є педагогічними працівниками, для
участі у виборах директора училища.
Ухвалили: прийняти інформацію голови організаційного комітету з
проведення виборів директора Житомирського музичного училища ім. B.C.
Косенка до відома.
Голосували: за - 34, проти - 0, утрималися - 0.
Слухали: Александрову H.A. (зав. господарством), Бахуринську І.В.
(бухгалтера), Пилипчук Г.О. (інженер з охорони праці), Бакіну К.П.
(гардеробницю),
Коломієць Ю.А.
(секретаря-друкарку),
Смірнову В.І.
(секретар навчальної частини), які запропонували включити до бюлетеню
для таємного голосування таких кандидатів зі своїх структурних підрозділів:
№
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1.

Абель Віктор Юхимович

інженер з ремонту

2.

Александрова Ніна Анатоліївна

зав. господарством

3.

Артемчук Тетяна Миколаївна

двірник

4.

Бабій Валентина Олексіївна

діловод

5.

Бакіна Катерина Петрівна

гардеробниця

6.

Банцер Людмила Петрівна

зав.бібліотеки

7.

Бартецька Софія Антонівна

секретар-друкарка

8.

Бахуринська Ірина Вікторівна

бухгалтер

9.

Вишина Алла Юріївна

практичний психолог

10.

Ворожбітова Лариса Федорівна

прибиральниця

11.

Горецька Лілія Миколаївна

старший касир

12.

Драган Микола Іванович

робітник по обслуговуванню

13.

Журавський Віктор Борисович

електромонтер

14.

Коломієць Юлія Анатоліївна

секретар-друкарка

Голова зборів
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15.

Козенева Олена Миколаївна

методист

16.

Кратюк Олена Віталіївна

вахтер

17.

Малиш Володимир Андрійович

настроювач муз. інструментів

18.

Назарук Микола Панасович

водій

19.

Нечипоренко Марина Миколаївна

прибиральниця

20.

Нечипорук Світлана Володимирівна

комірник

21.

Остапенко Леонід Петрович

сторож

22.

Пилипчук Ганна Олександрівна

інженер з охорони праці

23.

Сєдова Наталія Григорівна

інспектор відділу кадрів

Ухвалили: шляхом відкритого голосування списком обрати кандидатів для
участі у виборах представників із числа штатних працівників училища, які не
є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора училища в
кількості 23 осіб.
Голосували: за - 34, проти - 0, утрималися - 0.
2. Слухали:
Вишину А.Ю. (голову зборів, практичного психолога), яка ознайомила
присутніх з порядком проведення таємного голосування при виборі
представників із числа штатних працівників училища, які не є педагогічними
працівниками, для участі у виборах директора училища та запропонувала
для проведення голосування обрати лічильну комісію в складі 5 осіб.
Ухвалили: обрати лічильну комісію в кількості 5 осіб.
Голосували: за - 26, проти - 0, утрималися - 8.
Виступили:
Бахуринська І.В. (бухгалтер), Бакіна К.П. (гардеробниця), Александрова H.A.
(зав. господарством), БанцерЛ.П. (зав. бібліотеки), які запропонували обрати до
складу лічильної комісії таких штатних працівників:
1) Александрову H.A. (зав. господарством),
2) Пилипчук Г.О. (інженер з охорони праці),
3) Назарука М.П. (водій),
4) Бахуринську І.В. (бухгалтер)
5) Бабій В.О. (діловод)
Ухвалили:
обрати до складу лічильної комісії таких членів:
1) Александрову H.A. (зав. господарством),
Голова зборів

2)
3)
4)
5)

Пилипчук Г.О. (інженер з охорони праці),
Назарука М.П. (водій),
Бахуринську І.В. (бухгалтер)
Бабій В.О. (діловод).

Голосували: за - 26, проти - 0, утрималися - 8.
Слухали:
Пилипчук Г.О. (інженер з охорони праці), яка запропонувала обрати
головою лічильної комісії Александрову H.A. (зав. господарством), а
секретарем - Бабій В.О. (діловод).
Ухвалили: обрати головою лічильної комісії Александрову H.A. (зав.
господарством), а секретарем - Бабій В.О. (діловод).
Голосували: за - 5, проти - 0, утрималися - 0.
3. Слухали: Вишину А.Ю. (голову зборів, практичного психолога), яка
запропонувала провести вибори представників із числа штатних працівників
училища, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах
директора училища 27.11.2018 р. З метою виготовлення бюлетенів зробити
перерву до 12:00 год., після якої розпочати процедуру таємного голосування.
Ухвалили: зробити перерву для виготовлення бюлетенів.
Голосували: за - 34, проти - 0, утрималися - 0.
4. Слухали:
Александрову H.A. (голову лічильної комісії, зав. господарством) з
інформацією про результати підрахунку голосів. Згідно визначеної квоти
виборних представників структурних підрозділів із числа штатних
представників, які не є педагогічними працівниками обрано 13 осіб, які
набрали більшу кількість голосів:
Банцер Людмила Петрівна (зав. бібліотекою), який одержав на виборах
26 голосів виборців, що становить 78,8%,
Вишина Алла Юріївна (практичний психолог), який одержав на виборах
26 голосів виборців, що становить 78,8%,
Бахуринська Ірина Вікторівна (бухгалтер), який одержав на виборах 24
голосів виборців, що становить 72,7%,
Седова Наталія Григорівна (інспектор відділу кадрів), який одержав на
виборах 23 голосів виборців, що становить 69,7%,

Малиш Володимир Андрійович (настроювач муз. інструментів), який
одержав на виборах 23 голосів виборців, що становить 69,7%,
Козенева Олена Миколаївна (методист), який одержав на виборах 21
голосів виборців, що становить 63,6%,
Кратюк Олена Віталіївна (вахтер), який одержав на виборах 20 голосів
виборців, що становить 60,6%,
Назарук Микола Панасович (водій), який одержав на виборах 20 голосів
виборців, що становить 60,6%,
Коломієць Юлія Анатоліївна (секретар-друкарка),
виборах 19 голосів виборців, що становить 57,6%,

який одержав на

Ворожбітова Лариса Федорівна (прибиральниця), який одержав на
виборах 16 голосів виборців, що становить 48,5%,
Александрова Ніна Анатоліївна (зав. господарством), який одержав на
виборах 15 голосів виборців, що становить 45,5%,
Драган Микола Іванович (робітник по обслуговуванню), який одержав на
виборах 15 голосів виборців, що становить 45,5%,
Остапенко Леонід Петрович (сторож), який одержав на виборах 15
голосів виборців, що становить 45,5%,
тобто які набрали більшу кількість голосів виборців і мають право брати
участь у виборах директора Житомирського
музичного училища
ім. В.С. Косенка Житомирської обласної ради.
Ухвалили: Затвердити протокол про результати виборів представників із
числа штатних працівників, які не є педагогічним працівниками, в кількості 13
(тринадцяти) осіб, які набрали більшу кількість голосів виборців і мають
право брати участь у виборах директора Житомирського музичного училища
ім. В.С. Косенка Житомирської обласної ради.
Голосували: за -

22

. проти -

0

. утрималися - Усі

Голова зборів:

Вишина А.Ю.

Секретар зборів:

Коломієць Ю.А.

Голова зборів

