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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Порядок обрання виборних представників до складу Вченої ради Інституту
підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі Порядок) визначає склад
Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі Вчена рада) та процедуру оорання виборних представників, що входять до складу Вченої
ради.
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2. Порядок розроблений на підставі Закону України
вищу освіту», Статуту
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
3. Вчена рада є колегіальним органом управління Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України (далі - Інститут), яйий утворюється строком на
п ’ять років.
4. Вчену раду очолює її голова - ректор Інституту. Зас гупник голови обирається із
числа членів Вченої ради відкритим голосуванням із чи сла кандидатур, висунутих
головою Вчейої ради на першому засіданні новообраної Вченої ради.

2. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВЧЕНІЙ РАДІ НСТИТУТУ
1. До складу Вченої ради входять за посадами ректор, перший проректор,
проректори, учений секретар, завідувач бібліотеки, голоеіний бухгалтер, голова
профспілкового комітету первинної профспілкової організації Інституту.
2. Виборними членами Вченої ради Інституту, які обираються відповідно до квот,
визначених Статутом Інституту, та цим Порядком є:
- наукові, науково-педагогічні працівники Інститут}), які обираються з числа
завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів філФсофії (кандидатів наук), які
працюють в Інституті на постійній основі;
- інші працівники структурних підрозділів Інституту, Яікі ре є науковими, науковопедагогічними працівниками, які працюють в Інституті на постійній основі;
- представники з числа аспірантів, докторантів, які навчаються в Інституті на
денній формі навчання (або з відривом від виробництва);
- голова студентського самоврядування Інституту.
3. Квота представництва у складі Вченої ради Інституту
- 80 % складу Вченої ради становлять наукові, науково- педагогічні працівники, які
працюють в Інституті на постійній основі;
10 %
інші представники структурних підрозділів |нс|гитуту, які працюють в
ньому на пості иній основі;
-

-

10%

виборні представники з числа здобувачів вищої оссвіти Інституту.

4. Особовий склад представників здобувачів вищої освіїги у Вченій раді Інституту
переглядається на початку кожного навчального року.

3. Вибори членів Вченої ради Інст итуту
3.1. Загальні положення
1. Виборні представники до складу Вченої ради з чиста працівників, які працюють
на постійній основі в Інституті, обираються загальними зборами трудового колективу
Інституту (далі - Збори) за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють
шляхом прямих таємних виборів.
2. У зборах з обрання виборних представників до скл аду вченої ради беруть участь
1) члени чинної Вченої ради;
2) наукові, науково-педагогічні працівники Інституту;
3) делегати від працівники, які не є науковими, науково-педагогічними
працівниками і які працюють в Інституті на постійній основі;
4) делегати від здобувачів вищої освіти.
3. Не менш як 75 % учасників Зборів повинні становити наукові, науковопедагогічні працівники Інституту, не менш як 15 % - делегати з числа здобувачів вищої
освіти і до 1() % - делегати від працівників, які не є науковими, науково-педагогічними
працівниками і які працюють в Інституті на постійній основі.
4. Виборні представники та делегати Зборів з обрання виборних представників до
складу Вчене ї ради з числа здобувачів вищої освіти обираються на зборах (конференціях)
здобувачів ищої освіти. Порядок проведення зборів (ко нференцій) визначається
органами сак оврядування студентів, аспірантів і докторантів».
5. Деле шти Зборів від працівників, які не є науковими, науково-педагогічними
працівникам! і і які працюють в Інституті на постійній осно
зборах струк турних підрозділів, у яких вони працюють іпритом прямих таємних (або
відкритих) в иборів.
6. Чини а Вчена рада:
- прии має рішення про скликання та проведення Збррів з обрання виборних
представникі з до складу Вченої ради та визначає дату пров едрння не пізніше ніж за 40
днів до проведення Зборів;
- визначає кількісний склад Вченої ради та керуюч исі. п. З розділу 2 Порядку
визначає кіль,кісну квоту виборних представників від науюових, науково-педагогічних
працівників, які працюють в Інституті на постійній основі т а зфобувачів вищої освіти у
складі Вченої ради Інституту;
Кількісна квота представництва у складі Вченої ради йиз надається з урахуванням
кількості членів Вченої ради та загальної кількості наукови х, рауково-педагогічних та
інших працівників структурних підрозділів Інституту, які працю ють в ньому на постійній
основі, станом на дату прийняття чинною Вченою радою ріщення про скликання та
проведення Зборів з обрання виборних представників до складу Вченої ради,
- обирає з числа працівників, які працюють в Інстит уті на постійній основі,
організаційний комітет з виборів до складу Вченої ради (д ал( Організаційний комітет),
його голову.
7. Збори вважаються правомочними, якщо на них прг сутні не менше як 2/3
учасників Зборів з обрання виборних представників до складу Вченої ради, які відповідно
до п. 2 підрозділу 3.1 цього Порядку мають право приймати уча сть у Зборах.
8. Персональний склад новообраної Вченої ради затве РД кується наказом ректора

протягом
ради.
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яіти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої

3.2. Завдання, повноваження та організація роботи Організаційного комітету з
виборів до складу Вченої ради
1. Оснсвним завданням Організаційного комітету
підготовка та проведення
обрання виборних представників до складу Вчено[і ради, забезпечення їх
демократичності, прозорості, відкритості, гласності, віль ного волевиявлення та
добровільної участі.
2. Організаційний комітет на етапі підготовки виборів нового складу Вченої ради:
- оповіщає трудовий колектив Інституту про майбутні вибори Вченої ради і про
конкретну дату проведення Зборів щодо обрання виборних представників до складу
Вченої ради;
доводить до відома трудового колективу порядок обрання кандидатів до нового
складу Вченої ради і норми представництва від структурних підрозділів та здобувачів
вищої освіти
визначає, у разі необхідності, об’єднання структурних підрозділів, для
проведення спільних зборів з висунення кандидатів до но вого складу Вченої ради та
обрання деле гатів Зборів щодо обрання виборних представників до складу Вченої ради;
прогорційно розподіляє квоту делегатів Зборів щодо обрання виборних
представникі в до складу Вченої ради від працівників, які н е є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками і які працю Ю'ть в Інституті на постійній
основі, між групами структурних підрозділів з врахуванням чисельності штатних
працівників ) цих групах;
- доводить до відома колективу квоти представництв^ і гіорядок обрання делегатів
Зборів з виборів нового складу Вченої від працівників, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками і які працюють в Інституті на постійній
основі;
- встановлює строки висування кандидатів до Вченої р£ади та оорання делегатів
Зборів з виборів нового складу Вченої від структурних підрозділів та здобувачів вищої
освіти;
- організовує роботу з висунення кандидатів до Вченої ради та обрання делегатів
Зборів з виборів нового складу Вченої від структурних підрозділів;
- розглядає витяги з протоколів зборів структурних підрозділів і
зборів
(конференцій) студентів, аспірантів і докторантів Інституту;
- передає на розгляд Зборам списки делегатів Зборів та кандидатів до нового
складу Вченої' ради;
- організовує підготовку бюлетенів для таємного голосувіання з обрання виборних
представників до складу Вченої ради;
- організовує підготовку Зборів з виборів до складу Вчейої ради;
- на всіх етапах створює інформаційне забезпечення та оприлюднює інформацію
щодо виборів Вченої ради (на дошці оголошень та на офіційнеом у сайті Інституту),
3. Організаційний комітет самостійно розподіляє обов’яз3 1 0 ї своїх членів,
4. Перил: засідання Організаційного комітету проводитьс:я не пізніше ЗО днів до

Зборів щодо обрання виборних представників до складу Вченої ради, наступні - за
необхідністю. Дату засідання призначає голова Організаційного комітету. Засідання
Організаційного комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3
його складу.
5. Рішення Організаційного комітету ухвалюються простою більшістю голосів та
оформлюють ся протоколами, які після закінчення роботи Організаційного комітету разом
з іншою виборчою документацією передаються до архіву Інституту на постійне
зберігання.

3.3. Висунення кандидатів до складу Вченої ради та обрання делегатів зборів
1. Висунення та обговорення кандидатур до складу Вченої ради з числа наукових,
науково-педагогічних, та інших працівників, які працюють) на постійній основі в
Інституті, здійснюється на зборах структурних підрозділів.
Висунення та обговорення кандидатур делегатів Зборір з ^виборів до складу Вченої
ради від працівників, які не є науковими, науково-педагсогіічними та педагогічними
працівниками і які працюють в Інституті на постійній основі, здійснюється на зборах
структурних підрозділів.
Можливе об’єднання структурних підрозділів для п{Ьовеедення загальних зборів
згідно з норм їм и представництва.
2. Організацію та проведення зборів структурних
розділів Інституту для
висунення кандидатів до складу Вченої ради здійснюють керівники відповідних
структурних підрозділів. На зборах головує керівник структурного підрозділу, секретар
обирається з числа співробітників.
У разі об’єднання структурних підрозділів голова зборрів обирається з керівників
відповідних підрозділів прямим відкритим голосуванням пресстою більшістю голосів.
3. У зборах з висунення кандидатів до складу Вченої рад(і від наукових, науковопедагогічних працівників беруть участь члени трудового колективу структурного
підрозділу, які працюють в Інституті на постійної основі.
4. Збори структурного підрозділу є правомочними, якщо на них присутні не менше,
ніж 2/3 склад} його працівників, які працюють в Інституті на постійної основі.
5. Голосування щодо висунення кандидатів до новог^ складу Вченої ради та
делегатів Зборів з виборів до складу Вченої ради від структурного підрозділу (у разі
об’єднання - структурних підрозділів) може бути відкритим або таємним. Конкретний
вид голосування затверджується на зборах структурного підрозділу.
6. Кількість кандидатів до Вченої ради від структу рного підрозділу (у разі
об’єднання - структурних підрозділів) визначається квотою представництва
структурного підрозділу у складі Вченої ради, затвердженою чинною Вченою радою.
7. Кількість делегатів Зборів з виборів до складу Вченої ради від структурного
підрозділу (у разі об’єднання - структурних підрозділів)
визначається квотою
представництв а, затвердженою Організаційним комітетом.
8. Підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія, яка обирається із числа
учасників збор ів структурного підрозділу (у разі об’єднання структурних підрозділів)
у кількості 3 осіб. Результати роботи лічильної комісії оформив даться протоколом №1
(додатки 1,1а, 2, 2а), які затверджуються учасниками зборів.
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9. При відкритому прямому або таємному голосуванні кожен учасник зборів має
кількість голіосів «ЗА», яка відповідає квоті представництва структурного підрозділу (у
разі об’єднання - структурних підрозділів) у складі Вченої ради та у Зборах з виборів
складу Вченої ради.
10. Ухв ала зборів структурного підрозділу (у разі об’єднання - структурних
підрозділів) є чинною, якщо за неї проголосувало не менше 50 % плюс 1 голос учасників
зборів, а в зб орах та у відкритому прямому чи у таємному Гол осуванні брали участь не
менше 2/3 працівників структурного підрозділу (у разі об’єднання — структурних
підрозділів), які працюють в Інституті на постійній основі.
11. Зраз ок бюлетеня у разі таємного голосування наветен<р у додатках 3,3а.
12. Результати відкритого прямого голосування або таємного голосування
визначають рейтинг кандидатур за кількістю голосів, поданих «ЗА» конкретну
кандидатуру. Кандидатури (у межах визначеної квоти представництва), які здобули
найвищий рейтинг, вважаються основними, інші кандидатури - резервними у
послідовності, визначеній зменшенням рейтингу. Якщо декілька кандидатур здобули
однаковий рейтинг, то вищий пріоритет має кандидатура особи із вищим науковим
ступенем, за рівності наукових ступенів - із вищим вченим званням, а за рівності
наукових ступенів та вчених звань проводиться повторне обговорення, відкрите пряме
голосування або внесення у бюлетень і таємне голосування тільки щодо цих кандидатур.
Повторне голосування визначає пріоритети осіб із однаковим рейтингом, отриманим за
результатами першого відкритого прямого або таємного голосування. Висунення
кандидатів оформляється протоколом зборів структурного підрозділу (групи
структурних підрозділів) з обов’язковим наведенням результатів відкритого прямого або
таємного голосування (додаток 4).

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ
1. Регламент Зборів з виборів нового складу Вченої рад:и Інституту включає:
1) відкриття Зборів та визначення правомочності їх ПРоведення відповідно до
реєстраційного листа присутності делегованим членом Організаційного комітету
2) обрання голови та секретаря Зборів;
3) обрання лічильної комісії;
4) представлення кандидатів до складу Вченої ради висунених структурними
підрозділами (групами структурних підрозділів), у яких вони працюють;
5) обговорення представлених кандидатур та відкрите голосування про внесення
їх у бюлетень для таємного голосування;
6) виготовлення бюлетенів, кількість яких відповідає кількості учасників Зборів,
яка визначаєть ся за списком реєстрації;
7) виборі и шляхом таємного голосування;
8) затвердження відкритим голосуванням ухвали про обрання виборних
представників до складу Вченої ради.
2. Для обговорення та відкритого голосування про внесення кандидатур у
бюлетень для аємного голосування голова Зборів представляї є кандидатури у кількості,
визначеній кво тою представництва працівників структурних Підрозділів у складі Вченої
ради. Кандидатура вноситься у бюлетень для таємного голіїосування, якщо «ЗА» неї
проголосувало більше половини учасників Зборів. Кількість кандидатур, уведених до
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бюлетеня від конкретного структурного підрозділу (у раз; об’єднання - структурних
підрозділів) повинна відповідати квоті представництва у складі Вченої ради від цього
структурно™]) підрозділу (у разі об’єднання - структурних підрозділів).
3. У разі відхилення кандидатури в результаті відкритого голосування (не менше
50 % учасників Зборів голосує «ПРОТИ» введення прізвища кандидата до бюлетеня)
пропонується нова кандидатура із числа визначених зборами структурного підрозділу(у
разі об’єднання - структурних підрозділів), як резервні (у послідовності зменшення
рейтингу).
4. Особа вважається обраною до складу Вченої ради, я КЩіо за неї проголосувало не
менше 50 % плюс 1 голос учасників Зборів, які взяли участь у таємному голосуванні.
5. При необранні ПОВНОГО складу представництва структурного підрозділу (у
разі об’єдна ння - структурних підрозділів) до складу Вченої ради відбувається
представлення структурним підрозділом (у разі об’єдцання - структурними
підрозділами), квоти яких не заповнені, нових кандидатур із числа резервних, їх
обговорення га таємне голосування Зборів за цими кандидатур дми.
6. Голова та секретар Зборів на наступний день після hpo.ведення Зборів подають
до Організаці йного комітету такі документи:
- список працівників, які брали участь у Зборах , з відмітками про реєстрацію та
підписами про отримання бюлетенів для таємного голосування;
- протокол Зборів;
- протокрл №1 лічильної комісії;
- список обраних кандидатів до складу Вченої раді), підписаний головою та
секретарем Зборів;
- бюлете ні, використані для таємного голосування;
- погаше ні невикористані бюлетені;
-протоколи засідань відповідних структурних підрозділів (у разі об’єднання структурних підрозділів) по висуненню кандидатів до складу Вченої ради Інституту.

5. ПОПОВНЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ЗАМІС
ВЧЕНОЇ РАДИ У ПЕРІОД ТЕРМІНУ

ВИБУЛИХ ЧЛЕНІВ
ДІЇ

1.
У базі звільнення, виключення з облікового с[клдду або відрахування з
Інституту член Вченої ради автоматично вибуває з її складу.
Член Вчезної ради може вийти з її складу за особистою зіяврю.
Члени В*ченої ради, які входять до його складу за посадою, при переході на іншу
роботу також вибувають з її складу.
2.
На період терміну дії Вченої ради введення до її складу нових членів замість
вибулих проводяться
1) наказом ректора, якщо вони входять до складу Вченої ради за посадами;
2) шляхо|м прямих таємних виборів на найближчому засіданні Вченої ради, якщо
вони відносять ся до категорії виборних представників у складі Вченої ради, за поданням
кандидатур від структурного підрозділу (у разі об’єднання - структурних підрозділів),
зборів (конференцій) здобувачів вищої освіти Інституту за умови делегування цього
повноваження Зборами з виборів нового складу Вченої ради.
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6. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Порядок набирає чинності з дня введення його у дію наказоїл ректора.
Після затвердження Статуту в новій редакції внести зміни до г:.4 цього Порядку.

Додаток 1
/відкрите пряме голосування/

ПРОТОКОЛ № 1
засідання лічильної комісії зборів працівників
(назва структурного підрозділу)
Інституту підготовки кадрів державної служби з аи:нятості України
про результати відкритого прямого голосування по висуне:нцю кандидатів до складу
Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної сл ужби зайнятості України
«

»

201 _ Р -

м. Київ

Присутні члени лічильної комісії:

Кількість працівників, які працюють в Інституті на постійній основі осіб.
Кількість присутніх працівників, які працюють в Інституті на постійній основі
осіб.
У список для відкритого прямого голосування з висуінення кандидатур до складу
Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості У країни з числа
працівників
(назва структурного підрозділу)
у яких вони працюють на постійній основі, внесені кандидатури:
1._________
2 .____________
3.
____
4.
При підрахунку голосів при висуненні кандидатів до сісладу Вченої ради Інституту
підготовки кадрів державної служби зайнятості України вст ановлені результати:

л

«За»
(Цифрою)
«Проти» -

с
(Прописом)

(____________ )

(Цифрою)

(Прописом)

ПОСТАНОВИЛИ:
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Згідно «Порядку виборів до складу Вченої ради Інституту підготовки кадрів
державної с.лужби зайнятості України» за результатами від крйтого прямого голосування
з висунення кандидатур до складу Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної
служби зайн ятості України зборами колективу
(Назва структурного підрозді лу)
обрані:
1.

2.
3.
4.

Члени лічильної комісії
(Підпис)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Підпис)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Підпис)

(Прізвище, ім’я, по батькові)
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Додаток 1а
/відкрите пряме голосування/

ПРОТОКОЛ № 2
засідання лічильної комісії зборів працівників
(йазва структурного підрозділу, у разі об’єднання - структурних підрозділів)
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
про результати відкритого прямого голосування по висуненню делегатів Зборів з
виборів до складу Вченої ради
«

»

2019р.

м. Київ

Присуа ні члени лічильної комісії:

Кількість працівників, які працюють в Інституті на постійній основі - _______ осіб.
Кількість присутніх працівників, які працюють в Інституті на постійній основі
осіб.
У спис зк для відкритого прямого голосування з висунення кандидатур делегатів
Зборів з виб орів до складу Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби
зайнятості України з числа працівників_______________
(назва структурного підроз,діду (підрозділів))
у яких вони іграцюють на постійній основі, внесені кандид анурій:
1.

2.
3.
4.
При під рахунку голосів при висуненні кандидатур де.легатів Зборів з виборів до
складу Вченр ї ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
встановлені ]результати:
«За» (Цифрою)

(
_)
(Прописом)

(Цифрою)

С_________ )
(Прописом)

«Проти» -
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ПОСТАНОВИЛИ:
Згідно «Порядку виборів до складу Вченої ради Інртитулу підготовки кадрів
державної служби зайнятості України» за результатами відкритого прямого голосування
з висунення кандидатур делегатів Зборів з виборів до скла,,ду Вченої ради Інституту
підготовки кадрів державної служби зайнятості України збора:ми колективу
(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - структурних підрозділів)
обрані:
1.________

2 .______________
3. _______
4.

Члени лічил ьної КОМІСІЇ
(Підпис)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Підпис)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Підпис)

Прізвище, ім’я, по батькові)
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Додаток 2
/таємне голосування/

ПРОТОКОЛ №1
засідання лічильної комісії зборів працівників
(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - струю урних підрозділів)
Інституту підготовки кадрів державної служби з аин ятості України
про і езультати таємного голосування по висуненню ка:ндидатур до складу
Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної сл ужб и зайнятості України
«

»

2019р.

м. Київ

Присутні члени лічильної комісії:

Кількість працівників, які працюють в Інституті на портійній основі осіб.
Кількість присутніх працівників, які працюють в Інстгртуті на постійній основі осіб.
У списо к для таємного голосування з висунення канди(ідатур до складу Вченої ради
з числа праці вників
(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - Структурних підрозділів)
у яких вони працюють на постійній основі внесені кандидат|ури:
1._________
2 .______________
3.

Видано бюлетенів для таємного голосування
При розкритті виборчої скриньки виявлено _
бюлетенів.

бюлетенів. Недійсних

При Підрахунку голосів при висуненні кандидатур до скл аду Вченої ради
Інституту пі,дготовки кадрів державної служби зайнятості Укрг їни, яких внесено до
бюлетенів таї'ємного голосування, встановлені результати:
«За»

і
(Цифрою)

)
(Прописом)
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«Проти» -

і
(Цифрою)

)

(Прописом)

«Недійсних бюлетенів» (Цифрою)

(Прописом)

ПОСТАНОВИЛИ:
Згідно «Порядку виборів до Вченої ради Інституту г:іді[отовки кадрів державної
служби за: інятості України» за результатами таємног о прямого голосування з
висунення сандидатур до складу Вченої ради Інституту г:ідготовки кадрів державної
служби зайнятості України зборами колективу
(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - структурних підрозділів)
обрані:
1.

2.
3.

Члени лічильної комісії
(Підпис)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Підпис)

(Црїзвище, ім’я, по батькові)

(Підпис)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар ліч ИЛЬНОІ комісії

Члени лічильної комісії
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Додаток 2 а
/таємне голосування/

ПРОТОКОЛ № 2
засідання лічильної комісії зборів працівників
(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - структурних підрозділів)
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
про результати таємного голосування по висуненню канДидІатур делегатів Зборів з
виборів до складу Вченої ради Інституту підготовки кзідрів державної служби
зайнятості України
«

»

2019р.

м. Київ

Присут ні члени лічильної комісії:

Кількість працівників які працюють в Інституті на постійній основі осіб.
Кількість присутніх працівників які працюють в Інституті на постійній основі осіб.
У список для таємного голосування з висунення кандид;атрр делегатів Зборів з
виборів до ск іаду до складу Вченої ради з числа працівників
(назва струка урного підрозділу, у разі об’єднання - структурних підрозділів)
у яких вони п аацюють на постійній основі внесені кандидату ри;
1.__________

2 ._____________
3.

Видано бюлетенів для таємного голосування
При розкритті виборчої скриньки виявлено _
Недійсних__________ бюлетенів.

бюлетенів.

При підр,ахунку голосів при висуненні кандидатур делег;ат^в Зборів з виборів до
складу до скла ду Вченої, яких внесено до бюлетенів таємного голосування,встановлені
результати:
«За»
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(Цифрою)

(Прописом)

і

«Проти»
(Цифрою)
«Недійсних бюлетенів» -

А

(Прописом)
£____________ )

(Цифрою)

(Прописом)

ПОСТАНОВИЛИ:
Згідно «Порядку виборів до складу Вченої ради Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України» за результатами тає мнрго прямого голосування
з висунення кандидатур делегатів Зборів з виборів до Вченої ради зборами колективу

Члени лічиль
(Підпис)

різвище, ім’я, по батькові)

(Підпис)

різвище, ім’я, по батькові)

(Підпис)

різвище, ім’я, по батькові)

Секретар лічильної комісії

Члени лічильної комісії
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Додаток З

БЮЛЕТЕНЬ
для та ємного голосування із висунення кандидатур до складу Вченої ради
їн ституту підготовки кадрів державної служби зай нятості України

№

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчене ЗІіання,
науковий отупінь

Результат
голосування
ЗА
ПРОТИ

1.
2.
3.
Примітка. Е посування здійснюється шляхом поставлення деізрначки (V) у відповідній
колонці проти кожного прізвища.

Додаток За

БЮЛЕТЕНЬ
для таємі «ого голосування із висунення кандидатур делега тій Зборів з виборів до
складу Вчен ої ради Інституту підготовки кадрів державної рлужби зайнятості України

№
1.
2.
3.

Прізвище, ім’я, по батькові

4

їзультат голосування
ПРОТИ
АЗ

4

Примітка. Г(посування здійснюється шляхом поставлення п<вдачки (V) у відповідній
колонці проти кожного прізвища.

Додаток 4
ПРОТОКОЛ №1
зборів працівників_______________________________
(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - стр укдурних підрозділів)
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

2018 р.

м. Київ

Загальна кіл ькість працівників, які працюють в Інституті на постійній основі Кількість пр исутніх працівників, які працюють в Інституті на ростійній основі
осі о.

осіб.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Інституту
підготовки дрів державної служби зайнятості України, «Положення про Вчену раду
Інституту пі,фютовки кадрів державної служби зайнятості України», «Порядку виборів
до Вченої ра ци Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України»
(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - структур них підрозділів)
правомочні почати свою роботу.
1. СЛУХАЛИ:
Про обрання голови та секретаря зборів працівників
(назва структурного підрозділу у разі об’єднання - структурни х підрозділів)

Висдупив (-ла)_____________________________
(Прізвище, ім’я, по бадькові)
запропонував (-ла) обрати Головою зборів_______________
(Пріізвище, ім ’я, по батькові)
Секретарем
(Прізвище, ім’я, по батькові)

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати голе вою зборів
(Прізвище, ім’я, по батькові)
Секретарем

17

(Прізвище, ім’я, цо батькові)
Результати голосування:
«За» -

£

(Цифрою)
«Проти» -

Л
(Прописом)

(_
Л
(Црописом)

(Цифрою)
«Утри мались»

і
(Цифрою)

Л
(Прописом)

2. СЛУХАЛИ:
Про обрання лічильної комісії зборів.
Виступив (-л а):____________________
(Прізвище, ім’я, пЬ батькові)
запропонував (-ла) обрати склад лічильної комісії зборів в кікьі[ості_______ осіб,
персонально:
(Прізвище, ім’я, пр батькові)

УХВАЛИЛИ
Обрати лічильну комісію зборів у кількості

|зсіб та у складі:

(Прізвище, ім ’я, пс| батькові)

Результати голосування:
«За» (Цифрою)

і

«Проти>;
(Цифрою)

(Проіїи^ом)

(Цифрою)

(
(Проіїисом)

л

«Утрима.лись»

3. СЛУХА ЛИ:

(
Л
(Прописом)

Про затвердження порядку денного зборів.
Виступ:ив: Головуючий на зборах
(Прізвище, ім'я , по батькові)
оголосив порядок денний:
Висунення кандидатур до складу Вченої ради Інституту підготовки кадрів
державної служби зайнятості України відповідно до визначено1ї квоти.
УХВАЛИЛИ:
Затв ердити запропонований порядок денний зборів.
Результати голосування:
«За» (Цифрою)
(Прописом)
)

«Проти»
(Цифрою)

(Прописом)
(

«Утримались»
(Цифрою)

(Прописом)
4. СЛУХАЛИ:
Про порядок голосування: відкрите пряме голосування чи таємне голосування.
Виступили__________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові^
запропонували висунення кандидатур до складу Вченої раїди Інституту підготовки
кадрів державної служби зайнятості України провести гаєм ним (відкритим прямим)
голосуваннях;.
УХВАЛИЛИ:
Провести висунення кандидатур до складу Вченої рад и Інституту підготовки
кадрів державної служби зайнятості України
таємним (відкритим прямим)
голосуванням
Результати голосування:

л

«За» (Цифрою)

(Проп асом)

_л

«Проти » (Цифрою)

(Гірописом)
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« У т р т -тались» (Цифрою)

(
-і____________ )
(Пркти сом )

5. СІГ /ХАЛИ:
Про вис унення, відповідно до визначеної квоти кандида'г(ур до складу Вченої ради
Інституту під готовки кадрів державної служби зайнятості Ук{:Ціни з числа працівників
(назва структ урного підрозділу, у разі об’єднання - структури их підрозділів)
Висту гшли:
(Прізвище, ім’я, по батькові)
1
?
запропонувалш висунути кандидатами до складу Вченої ради наступних працівників:
1.

2.

і

3.

?

а також внесз и їх до бюлетенів таємного голосування (при та ємному голосуванні).
УХВАЛИЛР :
Внести в бюлетені для таємного голосування по висуне нцю кандидатур до складу
Вченої ради ііаступні кандидатури:
або
Внести у список для відкритого прямого голосування по висуненню кандидатур до
складу Вчено Vради наступні кандидатури:
1.

2.
3.

Резуль гати голосування:
«За» -

(

(Цифрою)

_______ )

(Прети с о м )
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«ПротіИ »

С
(Цифрою)

)
(Прописом)

(Цифрою)

)
(ПРО писом)

-

«Утримались» -

Оголо шена перерва для виготовлення бюлетенів, підг]«отовки та проведення
таємного гої осування (при таємному голосуванні).
Лічил тна комісія приступила до виконання своїх обов язків.
7. СЛУХАЛИ:
Голову лічильної комісії
(Прізвище, ім’я , по батькові)
про затвердження протоколу № 1 лічильної комісії по висуне нню кандидатур до складу
Вченої ради з числа працівників
(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - структурний підрозділів)
а також результати голосування.
УХВА ПИЛИ:
1.
Зат вердити протокол № 1 лічильної комісії по результатах таємного
(відкритого Прямого) голосування по висуненню кандида гур до складу Вченої ради
Інституту під готовки кадрів державної служби зайнятості України з числа працівників
(назва стру ктурного підрозділу, у разі об’єднання - структ уррих підрозділів)
2.
кадрів

Вважати обраними кандидатами до складу Вченої раДи Інституту підготовки
державної
служби
зайнятості
України
з
числа
працівників

(назва структурного підрозділу, у разі об’єднання - структурних підрозділів)
наступних осій:
1.
2.
3.
Результати голосування:
«За» (Цифрою)

(Провисом)

(Цифрою)

(ПропИсом)

«Проти;> -
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«Утр імались» ■■

(
(Цифрою)

)
с Пр отисом)

Г олої а зборів
(Прізвиі Це, ім’я, по батькові)
Секретар зборів
(Прізвиі Де, ім’я, по батькові)

