
Державний вищий навчальний заклад 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

 

 

Протокол № 3 

засідання Організаційного комітету з виборів директора коледжу 

 

01.03.2018 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 розрахунок квот студентів денної форми навчання, які мають 

право брати участь у виборах директора Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки». 

2. Про розрахунок квот інших штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, які мають право брати участь у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки». 

 

1.СЛУХАЛИ: Про розрахунок квот студентів денної форми навчання, які 

мають право брати участь у виборах директора Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки». 

Голова Організаційного комітету Гапей А.В. інформувала, що на 

виконання наказу № 10 від 16.02.2018 р. «Про організацію виборів директора 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки» 27 лютого 2018 року: 

- старший інспектор з кадрів Гуцуляк В. А. подала до Організаційного 

комітету інформацію про чисельний склад станом на 01.03.2018 р. та алфавітні 



списки штатних працівників коледжу за підрозділами, штатних працівників, які 

не є педагогічними, за підрозділами, в яких вони працють;  

- методист відділення Кисилиця Н.М. подала інформацію про чисельний 

склад студентів денної форми навчання станом на 01.03.2018 р.  

Беручи до уваги вищезазначену інформацію, керуючись пуктом 3.3. 

Положення про Організаційний комітет з проведення виборів директора 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки», що регламентують виборчий процес директора коледжу, варто 

здійснити попередні розрахунки квоти студентів денної форми навчання для 

участі у виборах директора. 

Таким чином, від загальної кількості виборців число студентів повинно 

становити не менше 15 % осіб, які мають браво брати участь у виборах. 

Кількість педагогічних працівників становить 45 осіб, тобто 75 %. 

Отже: 

- загальна кількість виборців становить – (75×100)/45=60 осіб; 

- кількість виборців з числа студентів – (60×15)/100=9 осіб. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Отаточний розрахунок квоти студентів денної форми навчання 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки» для участі у виборах директора коледжу здійснити 27.04.2018 р. 

станом на 01.05.2018 р. з урахуванням кадрових змін. 

2. Методисту відділення Кисилиці Н.М. подати інформацію про 

чисельний склад студентів денної форми навчання до 27.04.2018 р. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про розрахунок квот інших штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, які мають право брати участь у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки». 

Керуючись пуктом 3.3. Положення про Організаційний комітет з 

проведення виборів директора Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки», секретар Організаційного 

комітету Гуцуляк В.А. наголосила на необхідності розрахунку квоти 

працівників, виходячи з того, що кількість виборців з числа інших штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, має у відсотковій частині не 

перевищувати  10 % - 60×10/100=6 осіб. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Отаточний розрахунок інших штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками Державного вищого навчального закладу 



«Чернівецький коледж дизайну та економіки» для участі у виборах директора 

коледжу здійснити 27.04.2018 р. станом на 01.05.2018 р. з урахуванням 

кадрових змін. 

2. Старшому інпектору з кадрів Гуцуляк В.А. до 27.04.2018 р. подати 

уточненні списки за всіма категоріями працівників Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки». 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова Організаційного комітету       Гапей А.В. 

 

 

Секретар Організаційного комітету     Гуцуляк В.А. 

 


