
Державний вищий навчальний заклад 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

 

 

Протокол № 1 

засідання Організаційного комітету з виборів директора коледжу 

 

19.02.2018 р.         м. Чернівці 

 

ПРИСУТНІ: 7 осіб з 7 членів Організаційного комітету. 

1. Андросова Галина Денисівна –  викладач; 

2. Біла Марія Миколаївна – викладач; 

3. Гапей Алла Василівна – директор коледжу; 

4. Гуцуляк Вікторія Анатоліївна – старший інспектор з кадрів; 

5. Кучінік Руслан Васильович – завідувач відділення; 

6. Навольська Лілія Василівна – заступник директора з навчальної роботи; 

7. Терен Віталій Петрович – студент 3 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит», голова Студентської ради коледжу. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря 

Організаційного комітету. 

2. Про розробку проектів положень та порядків, зазначених у наказі   

№ 10 від 16.02.2018 р. «Про організацію виборів директора Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки». 

 

1.СЛУХАЛИ: Біла М.М., яка запропонувала обрати головою Організаційного 

комітету Гапей А.В., заступником голови – Кучініка Р.В., секретарем – Гуцуляк 

В.А. 

Члени оргкомітету підтримали пропозицію Білої М.М. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати головою Організаційного комітету Гапей А.В., 

заступником голови – Кучініка Р.В., секретарем – Гуцуляк В.А. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 



2.СЛУХАЛИ: Гапей А.В., яка інформувала, що на виконання наказу № 10 від 

16.02.2018 р. «Про організацію виборів директора Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

Організаційному комітету до 23 лютого 2018 року розробити та подати на 

розгляд педагогічній раді коледжу проекти положень та порядків, необхідних 

для здійснення виборчого процесу. 

Члени оргкомітету підтримали пропозицію Гапей А.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Розробити: 

1. проект Положення про порядок проведення виборів директора 

Коледжу; 

2. проект Положення про Організаційний комітет з проведення 

виборів директора Коледжу; 

3. проект Положення про Виборчу комісію з проведення виборів 

директора Коледжу; 

4. проект Положення про порядок обрання представників з числа 

штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у 

виборах директора Коледжу; 

5. проект Положення про порядок обрання представників з числа 

студентів для участі у виборах директора Коледжу; 

6. проект Порядку організації роботи спостерігачів на виборах 

директора Коледжу. 

7. проект Порядку акредитації представників засобів масової 

інформації на виборах директора Коледжу. 

Подати проекти положень та порядків на розгляд педагогічної ради до 23 

лютого 2018 р. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Організаційного комітету       Гапей А.В. 

 

 

Секретар Організаційного комітету     Гуцуляк В.А. 

 


