Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови ТК 103,
від ___.____.201_ р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ
Про голосування електронною поштою з питань діяльності ТК-103
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1. Загальні положення
1.1
Це Положення визначає порядок прийняття рішень голосуванням за
допомогою електронної пошти з питань діяльності комітету.
1.2
Це положення регламентує технічні аспекти реалізації процесу
прийняття рішень в ТК 103 за допомогою електронної пошти.
1.3
У процедурі голосування з будь-якого питання щодо діяльності
ТК 103 беруть участь тільки члени ТК 103.
1.4
Під час голосування враховується один голос від однієї організації –
колективного члена (незалежно від кількості уповноважених представників)
та один голос від кожного індивідуального члена.

2 Повідомлення про початок голосування питання
2.1 Уповноважені особи від організацій – колективних членів ТК 103, та
індивідуальні члени ТК 103 отримують повідомлення електронною поштою
про початок голосування питання.
2.2 Секретаріат розповсюджує бланки бюлетенів для голосування у
форматі .pdf. Форма бюлетенів наведена у додатку 1.

3 Процес голосування
3.1 Члени ТК 103 надають голоси протягом встановленого терміну.
3.2 Голосування здійснюється через електронну пошту шляхом надсилання
на адресу ТК 103 (smile@gki.com.ua) бюлетеня (додаток 1) з зазначеною
позицією стосовно питання, що поставлене на голосування.
3.3 Бюлетень для голосування зберігається та пересилається членами
ТК 103 у форматі .pdf і містить печатки та підписи голови ТК 103,
відповідального секретаря ТК 103, та члена ТК 103.
3.4 Бюлетені організацій – колективних членів ТК 103 підписуються
керівником організації.
3.5 Бюлетень для голосування визнається недійсним за таких умов:
наявність на бюлетені більш ніж одного варіанту голосування;
якщо питання містить більш ніж одне формулювання, та варіант
відповіді “за” залишений більш ніж у одного із запропонованих
формулювань, такий бюлетень вважається недійсним;
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відсутність на бюлетені підпису або можливості ідентифікації члена
ТК 103;
наявність двох або більше бюлетенів члена ТК з одного питання,
поставленого на голосування, з різними варіантами голосування.

4 Закінчення голосування
4.1 Приймання повідомлень з зазначеною позицією закінчується в термін
встановлений секретаріатом ТК 103.
4.2 Голосування вважається завершеним при обробці усіх голосів.
4.3 Про результати голосування секретаріат складає звіт та повідомляє
членів ТК 103. Форма звіту наведена у додатку 2.

5 Оприлюднення результатів голосування
5.1 Згідно «Положення про ТК 103» рішення вважається прийнятим при
ухваленні його 2/3 голосів членів ТК 103.
5.2 Результати голосування у вигляді звіту надсилаються кожному члену
ТК 103 на електронну адресу в тижневий термін.

Відповідальний секретар ТК 103

М.

Трюхан

3

Додаток 1
ТК 103 «Географічна інформація / геоматика»
вул. Червоноармійська, 69, м. Київ, 03150
tk_103@ukr.net

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
Форма голосування електронною поштою
Дата розповсюдження
бюлетеня

Дата закінчення голосування

1. Питання, яке поставлено для голосування

2. Додаткова інформація

Голова ТК 103

(Підпис, дата)

___________________

Відповідальний секретар ТК 103

(Підпис, дата)

___________________

(Ініціали, прізвище)
(Ініціали, прізвище)

________________________________________________________________________________
Заповнює секретаріат ТК 103

ПОЗИЦІЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
1. “ – ڤза”
2. “ – ڤпроти”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. “ – ڤутримуюсь”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Член ТК 103

(Підпис, дата)

___________________

(Ініціали, прізвище)

Заповнює член ТК 103
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Додаток 2
ТК 103 «Географічна інформація / геоматика»
вул. Червоноармійська, 69, м. Київ, 03150
tk_103@ukr.net
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

1. Питання, яке було поставлено для голосування

2. Додаткова інформація

3. Дата розповсюдження бюлетеня для
голосування

4. Дата закінчення голосування

5. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Члени ТК 103, які
Члени ТК 103, які не
підтримали питання,
підтримали питання,
винесене на голосування
винесене на голосування

Члени ТК 103, які
утрималися від голосування

РАЗОМ

РАЗОМ

РАЗОМ

6. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ

Голова ТК 103

(Підпис, дата)

___________________

Відповідальний секретар ТК 103

(Підпис, дата)

___________________

(Ініціали, прізвище)

(Ініціали, прізвище)
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