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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

дЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд
(ЧЕРНIВПЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ШЗДЙНУ ТА ЕКОНОМIКИ)

нАкАз
м. Чернiвцi

21,.02.201-7 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,Щержавного вищого навчального закJIаду
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 2I.02.2017 (протокол J\b 01-09/З)

Ns 14

На виконання Закону Украiни <Про вищу ocBiTy> вiд l липня 2014 року
J\9 155б-VII, Статуту та Положення про Педагогiчну раду .Щержавного
вищого навч€Lльного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>

нАкАЗУЮ:

l. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради .Щержавного вищого
навчЕLльного закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>> вiд 21
лютого 2017 року (протокол ЛЬ 01-0913), що додаються.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконання рiшень
ПедагогiчноТ ради згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанням цього нак€}зу зaлишаю за собою.

Щиректор коледжу А. В. Гапей

едагогiчноi ради

13.02.2017 р.



рIшЕння
Педагогiчллоi ради Щержавного вищого

<Лернiвецький коледж дизайну

2|.Q2.20l7 р.

Про результати фiнансовоТ дiяльностi
коледжу у 201-6 роцi та перспективи
фiнансового забезпечення на 2017 piK.
Затвердження Кошторису доходiв i видаткiв
на 2017 piK

навчального закладу
та економiки>>

Протокол Jф 01-09/3

Заслухавши та обговоривши iнформачiю директора коледжу Гапей А.
В. та головного бухгалтера Чобану Н. О. щодо результатiв фiнансовоТ
дiяльностi коледжу у 2016 роцi та перспективи фiнансового забезпечення на
2017 piк, затвердження Кошторису доходiв i видаткiв на 2017 piK,
педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Ухвалити результати фiнансовоl дlяльност1 коледжу у 2016 роцi.
2. Ухва.гrити перспективи фiнансового забезбечення на2017 piK.
3. Ухвалити кошторис доходiв i видаткiв на 2017 piK.
4. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. с. Семенюк
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рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчальцого закладу

<<Чернiвецький коледж лизайшу та економiки>>

21.02.201,7 р. Протокол Ng 01-09/3

Про профорiентацiйну роботу педагогiчного
колективу щодо забезпечення якiсного набору
вступникiв у 2017 роцi

Заслухавши та обговоривши iнформачiю методиста вiддiлення
Кисилицi Н. М. та голiв предметних (циклових) комiсiй АндросовоТ Г. .Щ.,
Буркут Б. Д., BixpoBoT О. О., Махнiй Т. М., Молофiй А. I., Смутняк М. М. про
ПРОфОРiентацiйну роботу педагогiчного колективу щодо забезпечення
якiсного набору вступникiв у 2017 рочi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Профорiентацiйну роботу працiвникiв коледжу визнати як
задовiльну.

2. Продовжити даний напрям роботи. Посилити вiдвiдування шкiл
MicTa i сiл областi з метою iнформування учнiвськоТ молодi про умови вступу
та навчання у Щвнз кчернiвецький коледж дизайну та економiки>.

3. Контроль за виконанням рiшення з€tлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк

tr,



рIшЕння
ПедагогiчноТ ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайшу та економiки>>

2|.02.20|7 р.

Про стан та органiзацiю технiки безпеки
та охорони здоров'я у коледжi

Протокол Jф 01-09/3

Заслухавши та обговоривши iнформацiю завiдувача навчально-
виробничоi практики, керiвника служби охорони працi, безпеки
життедiяльностi,Щовганюк О. Г. про стан та органiзацiю технiки безпеки та
охорони здоров'я у коледжi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

навчальноi дисциплiни кОхорона прачi> Пекарському М. I. оформити
iнформацiйнi стенди з охорони працi у аудиторii Nэ lб кКабiнет охорони
працi та безпеки життсдiяльностi.

З. Заступнику директора з адмiнiстративно-господарськоI роботи
Катринець I. М. та керiвнику служби охорони працi,
життедiяльностi .Щовганюк О. Г. переглянути та за необхiдностi
робочi iнструкцiТ з питань охорони працi.

4. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк

1. Iнформацiю ,,Щовганюк О. Г.
2. Щоручити керiвнику

житгедiяльностi ,Щовганюк О. Г.

прийняти до вiдома.
служби охорони працi, безпеки
та помiчнику директора, викладачу

безпеки
оновити
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рIшЕння
Педа гогiчноi ради .Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

2| .02.20Т7 р.

Пiдсумки спортивно-масовоI та фiзкуJIьтурно-

Протокол Jф 01*09/3

викладача фiзичного
спортивно-масовоi та

оздоровчоi роботи зi студентами у 201б рочi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю
виховання Головачука С. М. про пiдсумки
фiзкультурно-оздоровчоi роботи зi студентами у 2016 роцi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

[. Спортивно-масову та фiзкультурно-оздоровчу роботу протягом 201-6

року визнати задовiльною.
2. Розробити проект Програми розвитку фiзичного виховання i спорту в

коледжi на перiод до 2020 року.
3. Контроль за виконанням рiшення зЕLлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк


