
ПРОТОКОЛ
загальних збор!в трудового колективу навчально- наукового шституту

х1м1чних технолопй та шженерй НТУ «ХШ»

СЛУХАЛИ: заступника голови ППО НТУ «ХШ» Сахненко М.Д. щодо
вщкриття збор!в.

На виборш загальн! збори трудового колективу обрано 270 делегат!в.
1з них присутн! 245 делегате.
Вщсутн! з поважних причин (вцщустки, хвороба, вщрядження) 25

делегате.
Результати голосування: За 245 . Проти немае . Утрималися немае .
ПОСТАНОВИЛИ: Загальн! збори трудового колективу вважати

правомочними, тому що в IX робот! бере участь 245 делегат!в, що складае -
90,74 %. Почати роботу збор!в.

ВИСТУПИЛИ: Черкашина А.М. запропонувала обрати президпо у
склад! трьох ос!б та секретаря:

Ректор НТУ «ХШ»Сокол С.1., заступника голови ППО НТУ «ХШ»
Сахненко М.Д., голова профсшлкового бюро НШ ХТ1 Багрова 1.В., секретар
доц. кафедри ЗНХ Школьшкова Т.В.

Результати голосування: За 245 . Проти немае .Утрималися немае .
ПОСТАНОВИЛИ: обрати президпо у склад!: Сокол С Д., Сахненко

М.Д., Багрова 1.В., секретар Школьшкова Т.В..
СЛУХАЛИ: 1нформац!ю щодо вибору л!чильно! ком!си.
ВИСТУПИЛИ: Ларинцева Н.В. запропонувала обрати л!чильну

ком!с!ю у склад! 3 ос!б: Авша Св!тлана 1ван!вна - ст. викл. кафедри ХТНР, К
та Е; Степанова Грина Ггор!вна - доц. каф. ЗНХ; Бшецький Володимир
Степанович - проф. каф. видобування нафти, газу та конденсату.

Результати голосування: За 245 . Проти немае .Утрималися немае .
ПОСТАНОВИЛИ: Обрати ком!с!ю у склад!: Авша Св!тлана

1ван!вна,Степанова Грина 1гор!вна, Бшецький Володимир Степанович .
СЛУХАЛИ: Тнформащю щодо порядку та регламенту проведения

збор!в.
ВИСТУПИЛИ: Сахненко М.Д. запропонував наступний порядок

проведения збор!в:
1. Представления кандидата на посаду директора шституту НН1ХТ1.
2. Презентащя передвиборноТ програми кандидата на посаду директора

шституту НН1ХТ1 та Тх обговорення.
3. Обрання на посаду, директора шституту НН1ХТ1.
4. Р!зне, шдбиття п!дсумк!в ! закриття збор!в.
Результати голосування: За 245 . Проти немае .Утрималися немае .

ПОСТАНОВИЛИ: Порядок та регламент затвердити.
СЛУХАЛИ: 1нформац!ю щодо представления кандидата на посаду директора
шституту НН1ХТ1.
ВИСТУПИЛИ: Сокол С.1. представив Рищенко 1.М. у якост! кандидата на
посаду директора шституту НН1ХТ1. В!н охарактеризував 1.М.Рищенко

як порядного, над!йного, комун!кабельного кер!вника, здатного



професшно виконувати будь-як! задач! що ставить перед ним кер1вництво
НТУ «ХП1»

ВИСТУПИЛИ: 1.М.Рищенко з передвиборною програмою.

ВИСТУПИЛИ: завщувач кафедри видобування нафти 1 газу Фик 1.М.,
завщувач кафедри технологи переробки нафти, газу 1 твердого палива
М1рошшченко Д.В., професор кафедри х1м1чно'Г технологи неоргашчних
речовин, катал!зу та екологи Савенков А.С., професор кафедри ф1зично'1
х1ми Некрасов А.П. у шдтримку кандидата на посаду директора НШ ХТ1
Рищенко 1.М.

СЛУХА ЛИ: 1нформащю щодо процедури таемного голосування
ВИСТУПИЛИ: Авша С.1., яка ознайомила з процедурою таемного
голосування:

1. Оголошення головою л!чильноТ комюи порядку проведения таемного
голосування.

2. Видача бюлетешв л1чильною комкпею.
3. Проведения таемного голосування.
4. Шдрахунок голос!в.
5. Повщомлення голови л!чильно1 ком!сп про шдсумки таемного

голосування (оголошення протоколу).
6. Затвердження протоколу, прийняття постанови про обрання на посаду

директора шституту НН1ХТ1.
СЛУХАЛИ: 1нформац!ю про результати таемного голосування.
ВИСТУПИЛИ: Авша С.1., яка ознайомила з результатами голосування

вибор!в директора шституту НН1ХТ1.
Результати голосування: За 230 (93,9 %) . Проти 11 .Недшсш 4_ .

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити протокол №2 засщання л1чильно1 ком!сп
щодо вибор!в директора 1нституту НН1ХТ1 та порушити клопотання перед
ректором Нацюнального техтчного ун!верситету «Харювський пол1техн!чний
шститут» про призначення директором Навчально-наукового шституту
х1м1чних технолог1й та 1нженерп Нацюнального техтчного ушверситету
«Харк1вський пол1техн1чний шститут» Рищенко 1.М.

Голова збор!в /^У2#/^ I.В.Багрова
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Секретар /^7^//} Т.В.Школьнжова


