ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного
університету
Протокол
Г олова р

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обрання виборних представників
з числа штатних працівників до складу Вченої ради
Національного університету харчових технологій

Київ 2018

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок підготовки та проведення виборів до Вченої
ради Національного університету харчових технологій (далі – Положення)
розроблене відповідно до ст.. 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту
університету і є нормативним актом внутрішньої дії.
1.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Національного
університету харчових технологій (далі – Вчена рада Університету), який
утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора
Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень
попереднього складу Вченої ради.
2. Представництво у Вченій раді Університету
2.1. До складу Вченої ради Університету за посадами входять:
- ректор;
- перший проректор;
- проректори;
- директори інститутів;
- декани факультетів;
- учений секретар;
- директор науково-технічної бібліотеки;
- головний бухгалтер;
- керівники органів самоврядування;
- голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації
працівників освіти і науки Університету.
2.2. Виборними членами Вченої ради Університету, які обираються
відповідно до квот, визначених Статутом Університету та цим Положенням є:
- наукові, науково-педагогічні працівники Університету, які обираються , як
правило, з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, докторів
філософії (кандидатів наук), які працюють в структурних підрозділах
Університету на постійній основі та обрані відповідно до квот
представництва цих підрозділів;
- інші працівники структурних підрозділів Університету, які не є науковими,
науково-педагогічними працівниками, працюють у них на постійній основі та
обрані відповідно до квот представництва цих підрозділів;
- представники з числа аспірантів, докторантів, які навчаються в
Університеті на денній формі навчання (або з відривом від виробництва);
- голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації
студентів Університету;
- керівники органів студентського самоврядування Університету.
2.3. Квота представництва у складі Вченої ради Університету:
- 80 відсотків складу Вченої ради становлять штатні наукові, науковопедагогічні працівники;
- 10 відсотків – інші працівники структурних підрозділів Університету;
- 10 відсотків – виборні представники з числа студентів, аспірантів,
докторантів Університету.
2.4. Квота представництва наукових, науково-педагогічних працівників
структурних підрозділів Університету у складі Вченої ради залежить від загальної
кількості штатних наукових, науково-педагогічних працівників Університету,

факультету, навчально-наукового інституту, на визначену, діючим складом Вченої
ради дату, яка передує проведенню виборів нового складу Вченої ради. При цьому,
представництво наукових, науково-педагогічних працівників у складі Вченої ради
не повинно перевищувати 10 відсотків від загального контингенту штатних
наукових, науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній основі.
2.5. Особовий склад студентів, аспірантів та докторантів у Вченій раді
Університету переглядається на початок кожного навчального року.
3. Вибори членів Вченої ради Університету
3.1. Загальні положення.
3.1.1. Виборні представники до складу Вченої ради з числа штатних
працівників Університету обираються загальними зборами (Конференцією)
трудового колективу Університету, за поданням структурних підрозділів, у яких
вони працюють на постійній основі, шляхом прямих таємних виборів.
3.1.2. Порядок обрання виборних представників з числа студентів, аспірантів
та докторантів визначається окремим Положенням, яке затверджується
Конференцією студентів Університету.
3.1.3. Організація та проведення загальних зборів (Конференції трудового
колективу Університету) забезпечується окремим Положенням, а дотримання вимог
цього Положення контролюється членами Організаційного комітету з підготовки та
проведення виборів до складу Вченої ради Університету (далі – Організаційний
комітет), делегованими на збори. Склад Організаційного комітету затверджується
рішенням діючого складу Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом
ректора.
3.1.4. Загальні збори (Конференція) трудового колективу Університету
вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше як дві третини загальної
кількості членів трудового колективу (обраних делегатів).
3.1.5. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
3.1.6. Персональний склад Вченої ради Університету протягом п’яти робочих
днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради затверджується
наказом ректора.
3.2. Організація та проведення висунення кандидатур до складу
Вченої ради Університету
3.2.1. Висунення та обговорення кандидатур до складу Вченої ради
Університету з числа наукових, науково-педагогічних працівників здійснюється на
зборах структурних підрозділів, у яких вони працюють на постійній основі.
3.2.2. Організацію та проведення зборів структурних підрозділів для
висунення кандидатур до складу Вченої ради Університету здійснюють керівники
відповідних структурних підрозділів. На зборах головує керівник структурного
підрозділу.
3.2.3. У зборах структурного підрозділу для висунення кандидатур до складу
Вченої ради беруть участь всі члени колективу структурного підрозділу, які є
штатними працівниками за основним місцем роботи.
3.2.4. Кількість кандидатур визначається квотою представництва наукових,
науково-педагогічних працівників структурного підрозділу у складі Вченої ради
Університету.
3.2.5. Обрання кандидатів до складу Вченої ради Університету від штатних

наукових, науково-педагогічних працівників відбувається на зборах структурного
підрозділу шляхом відкритого прямого або таємного голосування (згідно з рішенням
зборів структурного підрозділу).
3.2.6. Висунення, обговорення та обрання кандидатів до складу Вченої ради з
числа інших працівників структурних підрозділів Університету відбувається на
загальних зборах зазначеної категорії працівників шляхом відкритого прямого або
таємного голосування (згідно з рішенням зборів).
3.2.7. Підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія, яка обирається із числа
учасників зборів структурних підрозділів у кількості 3-5 осіб. Результати роботи
лічильної комісії оформлюються протоколами №1, №2 (додаток 1,2), які
затверджуються учасниками зборів структурних підрозділів.
3.2.8. Критерієм віднесення штатного працівника структурного підрозділу до
певної категорії є посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник.
3.2.9. При відкритому прямому або таємному голосуванні кожен учасник
зборів має кількість голосів “ЗА”, яка відповідає квоті представництва структурного
підрозділу у складі Вченої ради Університету.
3.2.10. Ухвала зборів структурного підрозділу є чинною, якщо за неї
проголосувало більше половини учасників зборів, а в зборах та у відкритому
прямому чи у таємному голосуванні брали участь не менше 2/3 спискового складу
учасників зборів.
3.2.11. Взірець бюлетеня у разі таємного голосування наведено у Додатку 3.
Голосування здійснюється через викреслення “ЗА” або “ПРОТИ” у рядку бюлетеня,
де наведено прізвище, ім’я та по батькові кандидата. Голос, поданий за кандидата,
вважається недійсним, якщо у бюлетені проти прізвища кандидата не викреслено ані
“ЗА”, ані “ПРОТИ”, або викреслено і “ЗА”, і “ПРОТИ”.
3.2.12. 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 кандидатур оформляється протоколом зборів структурного
підрозділу із обов’язковим наведенням результатів відкритого прямого або таємного
голосування (Додаток 4, 5).
3.3. Організація та проведення виборів до складу Вченої ради Університету
3.3.1. Регламент загальних зборів (конференції) трудового колективу
Університету включає:
1. Відкриття зборів (конференції) делегованим членом організаційного
комітету.
2. Обрання голови та секретаря зборів (конференції).
3. Обрання лічильної комісії.
4. Представлення кандидатур, висунених структурними підрозділами 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 визначається за списком реєстрації.
7. Вибори шляхом таємного голосування
8. Затвердження відкритим голосуванням ухвали про обрання до складу
Вченої ради Університету.
3.3.2. Для обговорення та відкритого голосування про внесення кандидатур
у бюлетень для таємного голосування голова зборів (конференції) представляє
кандидатури у кількості, визначеній квотою представництва працівників
структурних підрозділів у складі Вченої ради Університету. Кандидатура вноситься
у бюлетень для таємного голосування, якщо ЗА неї проголосувало більше половини
учасників зборів. Кількість кандидатур, уведених до бюлетеня від конкретного
структурного підрозділу повинна відповідати квоті представництва у складі Вченої
ради Університету від цього структурного підрозділу.
3.3.3. У разі відхилення кандидатури в результаті відкритого голосування
(половина або більше половини учасників зборів (конференції) голосує ПРОТИ
введення прізвища кандидата до бюлетеня) пропонується нова кандидатура із числа
визначених зборами структурного підрозділу, як резервні (у послідовності
зменшення рейтингу).
3.3.4. Особа вважається обраною до складу Вченої ради Університету, якщо за
неї проголосувало більше половини учасників зборів (конференції), які взяли участь
у таємному голосуванні.
3.3.5. При необранні ПОВНОГО складу представництва структурного
підрозділу до складу Вченої Університету відбувається представлення
структурними підрозділами, квоти яких не заповнені, нових кандидатур із числа
резервних, їх обговорення та таємне голосування зборів (конференції) по цих
кандидатурах.
3.3.6. Голова та секретар зборів (конференції) на наступний день після
проведення зборів (конференції) подають до Організаційного комітету такі
документи:
- список працівників, повноважних до участі в зборах (конференції), з
відмітками про реєстрацію та підписами про отримання бюлетенів для таємного
голосування;
- протокол зборів (конференції);
- протоколи №1 і №2 лічильної комісії;
- список обраних членів Вченої ради Університету, підписаний головою та
секретарем зборів (конференції);
- бюлетені, використані для таємного голосування;
- погашені невикористані бюлетені;
- протоколи засідань відповідних структурних підрозділів) по висуненню
кандидатур до складу Вченої ради Університету.

Додаток 1
ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії зборів штатних працівників
________________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

Національного університету харчових технологій
«__» ________ 2018 р.

м. Київ

№1

Присутні члени лічильної комісії:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
1. СЛУХАЛИ:
Про вибори голови та секретаря лічильної комісії.
Виступив (-ла) _______________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

з пропозицією обрати головою лічильної комісії ___________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

секретарем лічильної комісії ____________________________________________.
(Прізвище, ім’я, по батькові)

УХВАЛИЛИ:
Обрати головою лічильної комісії _______________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

секретарем лічильної комісії ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

Голова лічильної комісії

)
(Прописом)

________________

)
(Прописом)

_____________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар лічильної комісії

________________

_____________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Члени лічильної комісії

________________

_____________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________

_____________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 2
/відкрите пряме голосування/

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії зборів штатних працівників
________________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

Національного університету харчових технологій
про результати відкритого прямого голосування по висуненню кандидатів
до складу Вченої ради
Національного університету харчових технологій

«__» ________ 2018 р.

м. Київ

№2

Присутні:
Голова лічильної комісії______________________________________________
Секретар ___________________________________________________________
Члени комісії _______________________________________________________
_______________________________________________________
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про висунення кандидатів до складу Вченої ради Університету з числа
штатних працівників у яких вони працюють на постійній основі
________________________________________________________________________,
(Назва структурного підрозділу)

Кількість штатних працівників – __________________ осіб.
Кількість присутніх штатних працівників – _________ осіб.
У список для відкритого прямого голосування з висунення кандидатур до складу
Вченої
ради
Університету
з
числа
штатних
працівників
________________________________________________________________________,
(Назва структурного підрозділу)

у яких вони працюють на постійній основі, внесені кандидатури:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
6._______________________________________________________________________
7._______________________________________________________________________
8._______________________________________________________________________
9._______________________________________________________________________

При підрахунку голосів при висуненні кандидатів до складу Вченої ради
Університету встановлені результати:

«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

ПОСТАНОВИЛИ:
Згідно «Положення про порядок обрання виборних представників з числа
штатних працівників до складу Вченої ради Національного університету харчових
технологій»
За результатами відкритого прямого голосування з висунення кандидатур до
складу
Вченої
ради
Університету
зборами
колективу
________________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

обрані:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________

Голова лічильної комісії

________________

______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар лічильної комісії

________________

______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Члени лічильної комісії

________________

______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________

______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 2
/таємне голосування/

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії зборів штатних працівників
________________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

Національного університету харчових технологій
про результати таємного голосування по висуненню кандидатур
до складу Вченої ради Національного університету харчових технологій

«__» ________ 2018 р.

м. Київ

№2

Присутні:
Голова лічильної комісії______________________________________________
Секретар ___________________________________________________________
Члени комісії _______________________________________________________
_______________________________________________________
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про висунення кандидатур до складу Вченої ради Університету з числа штатних
працівників _____________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

у яких вони працюють на постійній основі.
Кількість штатних працівників – __________________ осіб.
Кількість присутніх штатних працівників – _________ осіб.
У список для таємного голосування з висунення кандидатур до складу Вченої
ради
з
числа
штатних
працівників
________________________________________________________________________,
(Назва структурного підрозділу)

У яких вони працюють на постійній основі внесені кандидатури:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

Видано бюлетенів для таємного голосування _________.
При розкритті виборчої скриньки виявлено __________ бюлетенів.
Недійсних __________ бюлетенів.

При підрахунку голосів при висуненні кандидатур до складу Вченої ради
Національного університету харчових технологій, яких внесено до бюлетенів
таємного голосування, встановлені результати:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Недійсних бюлетенів» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

ПОСТАНОВИЛИ:
Згідно «Положення про обрання виборних представників з числа штатних
працівників до складу Вченої ради Національного університету харчових
технологій» за результатами таємного голосування з висунення кандидатур до
складу
Вченої
ради
Університету
зборами
колективу
________________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

обрані:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________

Голова лічильної комісії

________________

______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар лічильної комісії

________________

______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Члени лічильної комісії

________________

______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________

______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 3

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування із висунення кандидатур до складу Вченої ради
Національного університету харчових технологій
№

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчене звання,
науковий ступінь

1.
2.
3.

Результат
голосування
ЗА
ПРОТИ
ЗА
ПРОТИ
ЗА
ПРОТИ

Примітка. Проти кожного прізвища залишати не закресленою позицію, яка відповідає
волевиявленню того, хто голосує.

Зворотня сторона бюлетеня

Голова лічильної комісії

_________________
(Підпис)

Секретар лічильної комісії

_________________
(Підпис)

Додаток 4
/таємне голосування/
ПРОТОКОЛ
зборів штатних працівників ____________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

Національного університету харчових технологій

«____» ________ 2018 р.

м. Київ

№1

Загальна кількість штатних працівників – ________ осіб.
Кількість присутніх штатних працівників– ________ осіб.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію
керівника
структурного
підрозділу
___________________________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

який оголосив про реєстрацію ____________________________________________
(Загальна кількість зареєстрованих працівників)

штатних працівників

,
(Назва структурного підрозділу)

які беруть участь у зборах.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту
Національного університету харчових технологій, «Положення про Вчену раду
Національного університету харчових технологій», «Положення про порядок
обрання виборних представників до складу Вченої ради Національного університету
харчових
технологій»
загальні
збори
штатних
працівників
__________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

правомочні почати свою роботу.
2. СЛУХАЛИ:
Про обрання голови та секретаря зборів штатних працівників
__________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

Виступив (-ла) ____________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

запропонував (-ла) обрати Головою зборів _________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретарем _______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головою зборів _______________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретарем__________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

3. СЛУХАЛИ:
Про обрання лічильної комісії зборів.
Виступив (-ла): ___________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

запропонував (-ла) обрати склад лічильної комісії зборів в кількості _______ осіб,
персонально:___________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
УХВАЛИЛИ:
Обрати лічильну комісію зборів у кількості ___________ осіб та у складі:
______________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

4. СЛУХАЛИ:
Про затвердження порядку денного зборів.
Виступив: Головуючий на зборах ______________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

оголосив порядок денний:
Висуненню кандидатур до складу Вченої ради Університету відповідно до
визначеної квоти.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний зборів.
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

5. СЛУХАЛИ:
Про порядок голосування: відкрите пряме голосування чи таємне голосування.
Виступили ______________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

запропонували висунення кандидатур до складу Вченої ради Університету провести
таємним голосуванням.
УХВАЛИЛИ:
Провести висунення кандидатур до складу Вченої ради Університету таємним
голосуванням.
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

6. СЛУХАЛИ:
Про висунення, відповідно до визначеної квоти кандидатур до складу Вченої
ради Університету з числа штатних працівників
______________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

Виступили: _______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
запропонували висунути кандидатами до складу Вченої ради Університету
наступних працівників:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________,
а також внести їх до бюлетенів таємного голосування.

УХВАЛИЛИ:
Внести в бюлетені для таємного голосування по висуненню кандидатур до
складу Вченої ради Університету наступні кандидатури:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

Оголошена перерва для виготовлення бюлетенів, підготовки та проведення
таємного голосування.
Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов’язків.

7. СЛУХАЛИ:
7.1.

Голову лічильної комісії _______________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

про затвердження протоколу № 1 лічильної комісії по виборах голови та секретаря
лічильної комісії, а також результатів голосування.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити протокол № 1 лічильної комісії по виборах голови та секретаря
лічильної комісії.
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

7.2.

Голову лічильної комісії _______________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

про затвердження протоколу № 2 лічильної комісії по висуненню кандидатур до
складу Вченої ради з числа штатних працівників
,
(Назва структурного підрозділу)

а також результати голосування.
УХВАЛИЛИ:
1.
Затвердити протокол № 2 лічильної комісії по результатах таємного
голосування по висуненню кандидатур до складу Вченої ради Університету з числа
штатних
працівників
______________________________________________________________________.
(Назва структурного підрозділу)

2.

Вважати обраними кандидатами до складу Вченої ради Університету з
числа
штатних
працівників
______________________________________________________________________,
(Назва структурного підрозділу)

наступних осіб:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

Голова зборів

)
(Прописом)

________________

)
(Прописом)

_______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар зборів ________________

_______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 5
/відкрите пряме голосування/
ПРОТОКОЛ
зборів штатних працівників ____________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

Національного університету харчових технологій

«____» ________ 2018 р.

м. Київ

№1

Загальна кількість штатних працівників – ________ осіб.
Кількість присутніх штатних працівників– ________ осіб.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію
керівника
структурного
підрозділу
__________________________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

який оголосив про реєстрацію ____________________________________________
(Загальна кількість зареєстрованих працівників)

штатних працівників ____________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

які беруть участь у зборах.
Відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту
Національного університету харчових технологій, «Положення про Вчену раду
Національного університету харчових технологій», «Положення про порядок
обрання виборних представників до складу Вченої ради Національного університету
харчових
технологій»,
загальні
збори
штатних
працівників
__________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

правомочні почати свою роботу.
2. СЛУХАЛИ:
Про обрання голови та секретаря зборів штатних працівників
__________________________________________________________________.
(Назва структурного підрозділу)

Виступив (-ла) ____________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

запропонував (-ла) обрати Головою зборів _________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретарем _______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

УХВАЛИЛИ:
Обрати головою зборів _______________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретарем__________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

«Проти» -

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

«Утримались» -

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

3. СЛУХАЛИ:
Про обрання лічильної комісії зборів.
Виступив (-ла): ___________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

запропонував (-ла) обрати склад лічильної комісії зборів в кількості _______ осіб,
персонально:___________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
УХВАЛИЛИ:
Обрати лічильну комісію зборів у кількості ___________ осіб та у складі:
______________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

4. СЛУХАЛИ:
Про затвердження порядку денного зборів.
Виступив: Головуючий на зборах ______________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

оголосив порядок денний:

Висунення кандидатур до складу Вченої ради Університету, відповідно до
визначеної квоти.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний зборів.
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

5. СЛУХАЛИ:
Про порядок голосування: відкрите пряме голосування чи таємне голосування.
Виступили ______________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові)

запропонували висунення кандидатур до складу Вченої ради Університету провести
відкритим прямим голосуванням.
УХВАЛИЛИ:
Провести висунення кандидатур до складу Вченої ради Університету
відкритим прямим голосуванням.

Результати голосування:
«За» -

(

)

(Цифрою)

(Прописом)

(Цифрою)

(Прописом)

(Цифрою)

(Прописом)

«Проти» -

(

«Утримались» -

(

)
)

6. СЛУХАЛИ:
Про висунення, відповідно до визначеної квоти, кандидатур до складу Вченої
ради з числа штатних працівників
______________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

Виступили: _______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

запропонували висунути кандидатами до складу Вченої ради Університету
наступних працівників:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________.

УХВАЛИЛИ:
Провести вибори запропонованих кандидатур до складу Вченої ради
Університету відкритим прямим голосуванням.
Голова зборів оголосив про початок голосування.

7. СЛУХАЛИ:
7.1.

Голову лічильної комісії _______________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

про затвердження протоколу № 1 лічильної комісії по виборах голови та секретаря
лічильної комісії, а також результатів голосування.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити протокол № 1 лічильної комісії по виборах голови та секретаря
лічильної комісії.
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

)
(Прописом)

7.2. Голову лічильної комісії _______________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

про затвердження протоколу № 2 лічильної комісії по висуненню кандидатур до
складу Вченої ради Університету з числа штатних працівників
,
(Назва структурного підрозділу)

а також результати голосування.

УХВАЛИЛИ:
1.
Затвердити протокол № 2 лічильної комісії по результатах відкритого
прямого голосування по висуненню кандидатур до складу Вченої ради Університету
з
числа
штатних
працівників____________________________________________________________.
(Назва структурного підрозділу)

2.

Вважати обраними кандидатами до складу Вченої ради Університету з
числа
штатних
працівників
______________________________________________________________________,
(Назва структурного підрозділу)

наступних осіб:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
Результати голосування:
«За» -

(
(Цифрою)

«Проти» -

(
(Цифрою)

«Утримались» -

)
(Прописом)

(
(Цифрою)

Голова зборів

)
(Прописом)

________________

)
(Прописом)

_______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар зборів ________________

_______________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

