
ПРОТОКОЛ № З

організаційного комітету Відокремленого структурного підрозділу 

“Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика Білоцерківського 

національного аграрного університету”

м. Бобринець 18 червня 2021 р.

ПРИСУТНІ: 5 членів організаційного комітету з проведення виборів 

директора ВСП “Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ" із 5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення співвідношення наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа 

інших штатних працівників, виборних представників з числа 

студентів.

2. Визначення квоти представництва штатних працівників (що не 

належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних) та 

студентів для організації таємних виборів для обрання представників 

для участі у виборах директора коледжу.

3. Затвердження графіку проведення загальних зборів трудового 

колективу по обранню представників з числа штатних працівників, 

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для участі у виборах директора коледжу.

4. Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування по 

висуненню кандидатур, як виборних представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками для участі у виборах директора 

коледжу та форми протоколу лічильної комісії засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування висунення 

кандидатур штатних працівників, які не є науковими, науково- 
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педагогічними та педагогічними працівниками на виборах директора 

коледжу.

5. Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування по 

висуненню кандидатур, як виборних представників з числа студентів 

для участі у виборах директора коледжу та форми протоколу 

лічильної комісії засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування висунення кандидатур студентів на виборах 

директора коледжу.

1. Визначення співвідношення наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших 

штатних працівників, виборних представників з числа студентів.

СЛУХАЛИ: голову організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, Андреева В. І., який доповів, що відповідно до п. 

З.1., п. 3.2. Положенням про організаційний комітет з проведення виборів 

директора ВСП «Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ», організаційний 

комітет має визначити співвідношення наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних штатних працівників,, виборних представників з числа інших 

штатних працівників, виборних представників з числа студентів.

Статтею 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та п. 2.8. 

Положення про порядок проведення виборів директора ВСП «Бобринецький 

АФК ім. В. Порика БНАУ» передбачено, що загальна кількість (повний склад) 

наукових, науково-педагогічних та педагогічних представників закладу 

фахової передвищої освіти повинна становити не менше 75 % загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних 

представників з числа інших штатних працівників закладу освіти - до 10 %; 

кількість виборних представників з числа студентів - не менше 15 % осіб, що 

мають право брати участь у виборах.

Згідно списків кількість співробітників та студентів становить:

- науково-педагогічних, педагогічних працівників 44 особи;
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- з числа інших працівників - 48 осіб;

- з числа студентів 243 особи.

Таким чином співвідношення наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших 

штатних працівників, виборних представників з числа студентів становить:

- 44 : 75 % = 0,58, що становить 1%;
- 0,58 * 10% = 5,8 осіб з числа інших працівників;
- 0,58 * 15% = 8,7 осіб з числа студентів.
УХВАЛИЛИ: затвердити співвідношення наукових, науково- 

педагоггічних та педагогічних штатних працівників, виборних представників 

з числа інших штатних працівників, виборних представників з числа студентів, 

а саме :

- 44 : 75 % = 0,58, що становить 1%;
- 0,58 * 10% = 5,8 осіб з числа інших працівників;
- 0,58 * 15% = 8,7 осіб з числа студентів.

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання:
«за» - 5 осіб;
«проти» - немає;
«утримались» — немає.
Рішення прийнято одноголосно.

2. Визначення квоти представництва штатних працівників (що не 

належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних) та студентів для 

організації таємних виборів для обрання представників для участі у виборах 

директора коледжу.

СЛУХАЛИ: голову організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, Андреева В. І.

Відповідно до Положенням про порядок обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками для участі у виборах директора ВСП 

«Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ», квота представництва штатних 
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працівників коледжу (що не належать до наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних) визначається наступним чином:

К=Н*100/75/10
Де К — кількість Представників від працівників;
Н- кількість наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.
Квота делегатів визначається за формулою: Д=3/К
ДеД— квота делегатів (тобто обирається один працівник від кількості 

Д);
З — загальна кількість працівників, які не є науковими, науково- 

педагогічними чи педагогічними працівниками, яка визначається станом за 
два місяці до визначеної дати проведення виборів директора.

К = 44*100/75/10=5
Квота представництва від студентів коледжу відповідно до Положення 

про студентське самоврядування ВСП «Бобринецький АФК ім. В. Порика 
БНАУ» визначається наступним чином:

Р=44/75%*15%=10
Де 44 - кількість науково-педагогічних, педагогічних, наукових 

працівників.
УХВАЛИЛИ: затвердити квоти представництва штатних працівників 

(що не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних) та 

студентів для організації таємних виборів для обрання представників для 

участі у виборах директора коледжу.

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання:
«за» — 5 осіб;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
Рішення прийнято одноголосно.

3. Затвердження графіку проведення загальних зборів трудового 

колективу по обранню представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі 

у виборах директора коледжу.
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СЛУХАЛИ: голову організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, Андреева В. І., який доповів, що відповідно до 

Положенням про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для участі у виборах директора ВСП «Бобринецький АФК ім. В. 

Порика БНАУ», організаційному комітету необхідно затвердити графік 

проведення загальних зборів штатних працівників, що не є науковими, 

науково-педагогічними чи педагогічними працівниками, для участі у виборах 

директора коледжу (додаток 1).

УХВАЛИЛИ: затвердити графік проведення загальних зборів штатних 

працівників, що не є науковими, науково-педагогічними чи педагогічними 

працівниками, для участі у виборах директора коледжу (додаток 1).

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання:

«за» — 5 осіб;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
Рішення прийнято одноголосно.

4. Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування по 

висуненню кандидатур, як виборних представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для участі у виборах директора коледжу та форми протоколу 

засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування висунення 

кандидатур штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками на виборах директора коледжу.

СЛУХАЛИ: голову організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, Андреева В. І., який доповів, що відповідно до 

Положенням про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для участі у виборах директора ВСП «Бобринецький АФК ім. В. 

Порика БНАУ», організаційному комітету необхідно затвердити форму 
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бюлетеня для таємного голосування по висуненню кандидатур, як виборних 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 

педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах директора 

коледжу та форми протоколу засідання лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування висунення кандидатур штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками на 

виборах директора коледжу.

УХВАЛИЛИ: затвердити форму бюлетеня для таємного голосування 

по висуненню кандидатур, як виборних представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками для участі у виборах директора коледжу та форми протоколу 

засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування висунення 

кандидатур штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками на виборах директора коледжу (додаток 2).

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання:

«за» -5 осіб;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
Рішення прийнято одноголосно.

5. Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування по 

висуненню кандидатур, як виборних представників з числа студентів для 

участі у виборах директора коледжу та форми протоколу засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування висунення кандидатур 

студентів на виборах директора коледжу.

СЛУХАЛИ: голову організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, Андреева В. І., який доповів, що відповідно до 

Положенням про студентське самоврядування ВСП «Бобринецький АФК ім. 

В. Порика БНАУ», організаційному комітету необхідно затвердити форму 

бюлетеня для таємного голосування по висуненню кандидатур, як виборних 
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представників з студентів для участі у виборах директора коледжу та форми 

протоколу засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування 

висунення кандидатур студентів на виборах директора коледжу.

УХВАЛИЛИ: затвердити форму бюлетеня для таємного голосування 

по висуненню кандидатур, як виборних представників з числа студентів для 

участі у виборах директора коледжу та форми протоколу засідання лічильної 

комісії щодо результатів таємного голосування висунення кандидатур 

студентів на виборах директора коледжу (додаток 3).

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання:

«за» — 5 осіб;
«проти» - немає;
«утримались» — немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова організаційного комітету 

з проведення виборів директора 

ВСП “Бобринецький АФК 

ім. В. Порика БНАУ”

Секретар комітету


