
ПРОТОКОЛ № 4
Засідання організаційного комітету із проведення виборів директора 

Державного вищого навчального закладу «Лисичанський нафтохімічний
технікум»

20.11.2018 р. м. Лисичанськ

На засіданні організаційного комітету з проведення виборів присутні:
1. Горбоконь Ю.В. заступник директора з навчально-виховної роботи;
2. Ярославцева І.В. заступник директора з адміністративно-господарської

роботи;
3. Ісаєнко О.А. голова профспілкового комітету;
4. Щербакова Л.В. інспектор з кадрів.

ПОРЯДОК ДЕННИМ:
1. Погодження списку штатних педагогічних працівників ДВНЗ «Лисичанський 
нафтохімічний технікум» для участі у виборах директора технікуму.
2. Одержання списків представників штатних працівників, що не належать до 
педагогічних працівників ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний технікум» для 
участі у виборах директора технікуму.
3. Одержання списків представників з числа студентів ДВНЗ «Лисичанський 
нафтохімічний технікум» для участі у виборах директора технікуму.

І Про погодження списку штатних педагогічних працівників ДВНЗ 
«Лисичанський нафтохімічний технікум» для участі у виборах директора 
технікуму.
СЛУХАЛИ:
Горбоконь Ю.В., секретар організаційного комітету яка доповіла про формування 
інспектором з кадрів списку штатних педагогічних працівників технікуму для участі у 
виборах директора. Віднесення штатних працівників до зазначеної категорії 
здійснювалося відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (стаття 55) та 
«Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963. 
УХВАЛИЛИ:
Погодити список штатних педагогічних працівників технікуму станом на 
19.11.2018р. (Додаток 1).
Голосували «ЗА» одноголосно.

II Про одержання списків представників штатних працівників, що не належать
до педагогічних працівників технікуму
СЛУХАЛИ:
Ісаєнко О.А., голову організаційного комітету, який доповів про одержання 
списків представників штатних працівників, що не належать до педагогічних 
працівників технікуму для формування списку виборців для участі у виборах 
директора технікуму. Представників було обрано шляхом прямих таємних 
виборів, список сформовано згідно з протоколом зборів.



УХВАЛИЛИ:
Погодити список представників з числа штатних працівників, що не належать 
до педагогічних працівників для формування списку виборців для участі у 
виборах директора технікуму:

1. Сергєєнков Олег Васильович
2. Груздан Євгенія Карлівна
3. Понамарьова Ірина Василівна 

Голосували «ЗА» одноголосно.

II Про одержання списків представників з числа студентів ДВНЗ 
«Лисичанський нафтохімічний технікум» для участі у виборах директора 
технікуму 
СЛУХАЛИ:
Ісаєнко О.А., голову організаційного комітету, який доповів про одержання 
списків представників з числа студентів ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний 
технікум» для участі у виборах директора технікуму. Список представників з 
числа студентів обраних на прямих таємних виборах ДВНЗ «Лисичанський 
нафтохімічний технікум» сформовано згідно з поданнями органів 
студентського самоврядування.
УХВАЛИЛИ:
Погодити список представників з числа студентів ДВНЗ «Лисичанський 
нафтохімічний технікум» для формування списку виборців для участі у виборах 
директора технікуму:

1. Курінний Олександр Вікторович
2. Курилова Катерина Ігорівна
3. Ткачов Костянтин Олегович
4. Рудніченко Валерія Денисівна
5. Христенко Дмитро Андрійович 

Голосували «ЗА» одноголосно.

Голова організаційного 
комітету з проведення виборів

Секретар

О.А. Ісаєнко 

Ю.В. Горбоконь



список
викладачів для участі в виборах директора 

ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний технікум»

1. Алексеева Галина В ’ячеславівна
2. Бочкарьова Людмила А натоліївна
3. Горбоконь Ю лія Вікторівна
4. Ж елтухіна Любов Анатоліївна
5. Ісаєнко Олександр Анатолійович
6 . Кириченко Світлана Володимирівна
7. Ковальова Наталія Олексіївна
8. Кравцова Вікторія М иколаївна
9. Куш ніренко Оксана Борисівна
10. Лейбич Наталія Іванівна
11. М орозова Ольга Ігорівна
12. Петренко Тетяна М ихайлівна
13. Руденок Валентина Василівна
14. Сергєєнкова Ірина Станіславівна
15. Сергієнко Ірина Віталіївна
16. Скиба Наталія М ихайлівна
17. Сліпецькая Ірина Петрівна
18. Старикова Ольга Вікторівна
19. Ф едоренко Анжела Володимирівна
20. Ш естопалова Людмила Валентинівна
21. Ш евченко Любов Геннадіївна
22. Ш куропій Лариса Володимирівна
23. Ш уміліна Анна Вікторівна

Інспектор з кадрів Л.В. Щ ербакова


