
укрАiнА
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

дЕржАвний вищий ндвчАльний здклАд
(чЕршвшцькиЙ колЕдж ллздfoту тА ЕкономIки)

нАкАз
м. Чернiвцi

25.01.20l9 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноt
ради .Щержавного вищого навч€tльного закладу
<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 25.01.2019 (протокол JФ 0l*09/1)

НАкАЗУЮ:

l. Увести в дiю рiшення ПедагогiчноТ ради .Щержавного вищого
навч€шьного заклалу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>> вiд 25
сiчня 2019 року (протокол Ns 01*09ll), що додаеться.

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

3. Контроль за виконанням цього накЕву з€tлишаю за собою.

,Щиректор коледжу М. I. Пекарський

Проект накЕву вносить:
Секретар ПедагогiчноI ради

М. С. Семенюк



рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого навчального закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

25.0I.2019 р.

Про виготовлення документiв про вищу
ocBiTy для випускникiв

Заслухавши та обговоривши iнформацiю
Кисилицi Н. М. щодо виготовлення документiв
випускникiв, педагогiчна рада

Протокол Jф 01-09/l

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кисилицi Н. М. взяти до вiдома.
2. .Щипломи молодшого спецiалiста державного зрЕвка та додатки до них

для випускникiв 201'9 року виготовляти:
диlтлом молодшого спецiалiста - в ПрАТ кНауково-дослiдний iнститут
прикладних iнформацiйних технологiй>>;

щiльнiстю не менше 150 г/м2.
3. Головному бухгалтеру Чобану Н. О. здiйснити розрахунок в€tлових

витрат, пов'язаних iз наданням платних послуг з виготовлення дипломiв
молодшого спецiалiста випускникам 2019 року.

4. Контроль за виконанням рiшення зztлишаю за собою.

Голова ради М. I. Пекарський

Секретар М. С. Семенюк

методиста вlддшення
про вищу ocBiry для

ý,ffi9



рIшЕння
Шедагогiчно[ ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

25.01.2019 р. Протокол j\Ъ 01-09/1

Про пiдготовку та проведення акредитацii
освlтньо1 програми

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
навчальноi роботи Навольськоi Л. В. про пiдготовку та проведення
акредитацii ocBiTHboT програми, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Навольськоi Л. В. взяти до вiдома.
2. Подати з€uIву про проведення акредитацiйноi експертизи та

матерiалiв аIФедитацiйного самоаналiзу до MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни 0 1.04.20 1 9 року.

3. Контроль за виконанням рiшення зuLпишаю за собою.

Голова ради М. I. Пекарський

Секретар ради М. С. Семенюк



рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого

<<Чернiвецький коледж дизайну

25.01.2019 р.

Про проект кошторису доходiв i витрат,
штатний розпис на 2019 piK

навчального закпаду
та економiки>>

Протокол Jф 01-09/1

Заслухавши та обговоривши iнформацiю головного бухгалтера
коледжу Чобану Н. О. про проект кошторису доходiв i витрат, штатний
розпис на201-9 piK, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Чобану Н. О. взяти до вiдома.
2. Подати Кошторис доходiв та витрат на 2019 piK в cyMi 12905800,00 грн.

та Штатний розпис на 201-9 piK на затвердження директору
.Щепартаменту освiти i науки облдержадмiнiстрацii.

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

Голова ради М. I. Пекарський

Секретар ради М. С. Семенюкtr



навчального закладу
та економiки>>

iнформацiю
про створення
запобiгання та

Протокол Jф 01-09/1

заступника директора з
, безпечного оовiтнього
протидii проявам булiнry

по створенню безпечного освiтнього
протидiТ проявам булiнгу (цькування)

рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого

<<Чернiвецький коледж дизайну

25.01.2019 р.

Про створення безпечного освiтнього середовища
в закладi освiти у сферi запобiгання та протидii
проявам булiнгу (цькування)

Заслухавши та обговоривши
BtocoBHoT роботи Зиковоi К. О,
середовища в закладi освiти у сферi
(цькування), педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю ЗиковоТК. О. взяти до вiдома.
2. З метою реалiзацii завдання

середовища у сферi запобiгання та
вжити наступнi заходи:

2.1. Заступнику директора з виховноi роботи Зиковiй К. О., практичному
психолоry Горожанськiй I. е., вихователю ryртожитку Бiлецькiй Д. В.:

Голова ради М. I. Пекарський

Секретар ради М. С. Семенюк


