
Державний вищий навчальний заклад 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

 

 

Протокол № 5 

засідання Організаційного комітету з виборів директора коледжу 

 

27.04.2018 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 – виконуюча обов’язки директора 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». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження квот всіх категорій виборців для участі у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки». 

2. Про організацію Конференцiї студентів та обрання представників з 

числа студентів денної форми навчання для участі у виборах директора 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки». 

3. Про організацію Загальних зборів та обрання представників з інших 

штатних працівників, які не є педагогічними, для участі у виборах директора 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки». 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Затвердження квот всіх категорій виборців для участі у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки». 



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

до рішення Організаційного комітету від 01.03.2018 р.: 

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

комітету інформацію про чисельний склад станом на 27.04.2018 р. та алфавітні 

списки штатних педагогічних 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 27.04.2018 р. 

Кількість педагогічних працівників становить 46 осіб, тобто 75 %. 

Отже: 

- загальна кількість виборців становить – (75×100)/46=61 осіб; 

- кількість виборців з числа студентів  денної форми навчання– 

(61×15)/100=10 осіб; 

- кількість інших штатних працівників, які не є педагогічними, - 

(61×10)/100=5 осіб. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити загальну кількість осіб, які мають право брати участь у 

виборах директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

коледж дизайну та економіки» - 61 особа. 

2. Затвердити наступні квоти представництва для участі у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки»: 

- кількість штатних педагогічних працівників – 46 осіб; 

- кількість виборців з числа студентів денної форми навчання –10 осіб; 

- кількість інших штатних працівників, які не є педагогічними, –5 осіб. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про організацію Конференцiї студентів та обрання 

представників з числа студентів денної форми навчання для участі у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки». 

Заступник голови Організаційного комітету Кучінік Р.В. наголосив, що 

вибори представників з числа студентів денної форми регламентує Положення 

про порядок обрання представникiв з числа студентів для участі у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки».  



Відповідно до зазначеного Положення органiзацiю та пiдготовку виборiв 

представникiв студентiв для участi у виборах директора здiйснює Студентська 

рада коледжу на підставі визначених Організаційним комітетом квот.  

Разом з тим, відповідно до Положення Організаційний комітет має надати 

списки студентів, які мають право голосувати з метою обрання представників 

до участі у виборах, а також скріплену печаткою Коледжу скриньку для 

голосування. 

По завершенню виборів Перший примірник протоколу про результати 

голосування подається лічильною комісією до Організаційного комітету, а 

інший – Студентській раді коледжу. Вся виборча документація даних виборів 

має зберігатися в Організаційному комітеті. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визначити датою проведення Конференцiї студентів та обрання 

представників з числа студентів денної форми навчання для участі у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки» 03 травня 2018 р. Відповідне оголошення розмістити на 

офіційному веб-сайті та інфомаційних дошках. 

2. Організаційному комітету надати списки студентів, які мають право 

голосувати з метою обрання представників до участі у виборах, а також 

скріплену печаткою Коледжу скриньку для голосування Студентській раді 

Коледжу до 01 травня 2018 р.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.СЛУХАЛИ: Про організацію Загальних зборів та обрання представників з 

числа інших штатних працівників, які не є педагогічними, для участі у виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки». 

Голова Організаційного комітету Гапей А.В. проінформувала, що вибори 

представників з числа інших штатних працівників, які не є педагогічними,  

регламентує Положення про порядок обрання представників з числа інших 

працівників, які не є педагогічними, Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки».  

Відповідно до зазначеного Положення Організаційний комітет забезпечує 

здійснення заходів щодо організації виборів представників, а саме:  

– формує списки працівників, які мають право голосувати, з метою 

обрання Представників для участі у виборах директора Коледжу; 



– визначає дату проведення загальних зборів працівників, які не є 

педагогічними; 

– затверджує форму виборчого бюлетеня та виготовлення бюлетенів; 

– забезпечує прозорими скриньками для голосування;   

– затверджує форму протоколу лічильної комісії. 

На етапі підготовки до проведення виборів Організаційний комітет 

забезпечує:  

– повідомлення працівників про час та місце проведення загальних 

зборів; 

– забезпечення  у приміщенні, де будуть проводитися збори, умов для 

таємного голосування;  

– надання списків працівників, які мають право голосувати з метою 

обрання представників для участі у виборах директора коледжу;  

– надання зразка бюлетеня для таємного голосування;  

– надання скріпленої печаткою скриньки для голосування.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Сформувати списки працівників, які мають право голосувати, з 

метою обрання Представників для участі у виборах директора Коледжу; 

2. Визначати датою проведення загальних зборів працівників, які не є 

педагогічними, 04 травня 2018 р. Відповідне оголошення розмістити на 

офіційному веб-сайті та інфомаційних дошках. 

3. Забезпечити прозорою скринькою для голосування виборчий 

процес представників. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Організаційного комітету       Гапей А.В. 

 

 

Секретар Організаційного комітету     Гуцуляк В.А. 

 


