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ПРИСУТНI:
1. Тетяна Рудаr, -помiчниця начальЕик коледIсу з к4дровоiроботи
?. Р9rоо"*ир Голiнко-завiдувач лабораторiею
З_. Щаксим Артюх-завiдвач 

"удrrо-*.iанiiного 
вiддiлення

4. Евгенiя Простотiна -адмiнiстратор едЕБО
|. Лариса Куценко-методiст коJIеджу
6. Максим Благодiр-курсант 4 курсу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1, Про обрання голови,заступника та секретаря Оргаrriзацiйного koMiTeTy всп Фкмт ну(оМА).
2, Про розробку проектiв Положення про органiзацiйний KoMiTeT з проведеЕня виборiв
начальника коледжу всп ФкМт нУ кОМА>, проект Положення про виборчу комiсiю зпроведе}Iня рейтингового голосування конкурсного вiдбору 

"ч 
a^пй""Ея посqди

начапьника коледжУ всп ФкМт нУ <ОМА>;розробити йдно Положення про
конкурсний вiдбiр на посаду керiвника вiдокремлЪного структурного пiшrоздirry-фаховий
КОЛеДЖ НаЦiОНаПЬНОГО Унiверситету кОдеськЪ морська акЙемiп ъiд 26,.os.zozz

1.слухАли
Тетяна Руда' -помiчниК ЕачаJIьника коледжу з кадровоi роботи запропонувала вибрати
гопову,заСтупника головИ органiзацiйного KoMiTeTy та секретаря mJUIxoM голосування.
члени оргкомiтету одноголосно пiдтримали пропозицiю тътяни Руд*.

УХВАЛИЛИ:
Шляхом голосування обрали головою органiзацiйного KoMiTery всп ФкМт нУ (оМд)-
ЛарисУ Куценко, заступником органiзчцiй"о.о KoMiTery всп ФкМт нУ (оМА) -
Максима Артюха -,
секретареМ органiзацiйногО KoMiTeTy всп ФкМт нУ (оМА)- Евгенiю Простотiну.

2.СЛУХАЛИ:
Куценко Ларису - методiста ВСП ФкмТ НУ коМА), яка iнформувала присутнiх, що наВИКОНаННЯ НаКаЗУ РеКТОРа На вибори М 219 вtд24.06.2022 р.lопр"лподr, ено 27.06.2022 р.)та НаказУ в,о. начаJIьника коледжу ФкмТ НУ коМА) м2ъ вiд +.OZ.ZO22p. розробити таподатИ на розгляД адмiнiстративноi ради проект положень та порядкiв, необхiдних дляпроведення виборчого процесу.



Максим Артюх ознайомив присугнiх з наказаIuи та ПоложенIUIм про конкурсний вiдбiр на
посадУ керiвника вiдокремленого структурного пiдроздiлу-фаховий колЪдж
Нацiона-пьного унiверситету <Одеська морська акqдемiя> вiд 2б-" 05.2 022' р.

ухвАлили

Розробити:
1.проект положення про органiзацiйний koMiTeT з проведення виборiв начапьника

коледжу ВСП ФКМТ НУ <ОМА>;
2.ПроекТ положеЕНя про виборчу комiсiю з проведоння рейтингового голосувtlння
конкурсного вiдборУ на замiщення посади начальника коледжУ всп ФкМт нУ (оМд)).
3.Проект положеIIня про обрання представникiв з числа штатних працiвникiв,якi не е
педагогiчними працiвникЕlпdи,для yracTi у виборах начальника ВСП ФкмТ НУ коМд>,
4. ПроекТ положешШ про порядок обрання rrродставникiв з tIисла KypcaHTiB для yracTi увиборах начi}льника ВСП ФКМТ НУ кОМА>.

Подати проекти положень на розгляд до 13.07.2022 року.

Рiшення прийнято одноголосно.

Голова органiзацiйного KoMiTeTy Лариса Куценко

Секретар оргшriзацiйного KoMiTeTy Евгенiя Простотiна
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