
ПРОТОКОЛ № 2
засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж 
Луцького національного технічного університету»

15 вересня 2021 р. м. Луцьк

Всього членів організаційного комітету - 7 
Присутні - 7 
Відсутні - 0

Присутні:
- АНДРОЩУК Інна Ігорівна, заступник директора з навчально-виробничої 

роботи;
- ВОЙТОВИЧ Анна Василівна, старший інспектор з кадрів;
- КОВАЛЬЧУК Надія Віталіївна, проректор з науково-педагогічної роботи 

та партнерства ЛНТУ;
- КШАНОВСЬКИЙ Роман Олександрович, завідувач відділення;
- МИХАЙЛЕВСЬКА Ірина Петрівна, секретар керівника, юрисконсульт за 

сумісництвом;
- ФІЛЮК Любов Панасівна, викладач фізики та астрономії.
- ПРОКОПЧУК Василь Сергійович, в.о. голови студентської ради, студент 

4 курсу спеціальності «Менеджмент».

Відсутні: немає.

Порядок денний:
1. Про визначення квот та чисельності осіб, які беруть участь у рейтинговому 

голосуванні.
2. Про розподіл обов’язків між членами організаційного комітету ;а 

визначення дати проведення загальних зборів працівників, які не є 
педагогічними та зборів здобувачів освіти денної форми навчання, що 
досягли 18 років для обрання представників для участі у виборах директора.

3. Про затвердження положення про порядок подання та розгляду скарг.

Результати голосування: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

І. СЛУХАЛИ:
АНДРОЩУК інну Ігорівну, голову Організаційного комітету, про 

визначення квот та чисельності осіб, які беруть участь у рейтинговому 
голосуванні.

Виступили:
КШАНОВСЬКИЙ Роман Олександрович, заступник голови організаційнего 

комітету, який наголосив, що відповідно до Закону України «Про фахову 
передвищу освіту» квоти представників для участі у виборах директора ЇФК 
Луцького НТУ наступні:
- з числа штатних працівників, які є педагогічними працівниками, не менше 75%, 
- з числа штатних працівників Коледжу, які не є педагогічними працівниками, о 
10%;



- з числа студентів та учнів Коледжу, які досягай 18 років, не менше 15%.

Організаційний комітет ухвалив:
Затвердити квоти представників для участі у виборах директора ГФК 

Луцького НТУ:
- з числа штатних працівників, які є педагогічними працівниками, не менше 75О/
- з числа штатних працівників Коледжу, які не є педагогічними працівниками до 
10%;
- з числа студентів та учнів Коледжу, які досягай 18 років, не менше 15%. 
Всього виборців: 100 %.

Результати голосування: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

II. СЛУХАЛИ:
МИХАЙЛЕВСЬКУ Ірину Петрівну, секретаря керівника, юрисконсульта за 

сумісництвом, яка запропонувала встановити дату проведення виборів з з іс 'а 
штатних працівників коледжу 27.09.2021 року, дату проведення виборів серед 
студентів та учнів денної форми навчання, що досягай 18 років 28.09.2021 року.

ФІЛЮК Любов Панасівну, викладача фізики та астрономії, яка внесла 
пропозицію розробити та виготовити бюлетені для визначення виборних 
представників із числа штатних працівників коледжу, які не є педагогічни ■ л 
працівниками та з числа студентів та учнів денної форми навчання, що досягл». З 
років до 24.99.2021 року.

Виступили:
АНДРОЩУК їнну Ігорівну, голова Організаційного комітету, яка 

запропонувала призначити відповідальних за виконання плану роооти 
Організаційного комітету.

Організаційний комітет ухвалив:
2.1. Організувати та провести вибори з числа штатних працівників коле/ ’ . , 

які не є педагогічними працівниками. Встановити дату проведення виборів 
27.09.2021 року. Початок загальних зборів о 12:00 год.

Подати до кінця робочого дня голові Організаційного комітету АНДРОШ' К 
1.1, результати голосування та оприлюднити дану інформацію з використанням 
інформаційних ресурсів, дошки оголошень коледжу. (ВОЙТОВИЧ ./, 
КШАНОВСЬКИЙ Р.О.)

2.2. Організувати та провести збори здобувачів освіти денної форми 
навчання, що досягай 18 років. Встановити дату проведення зі... з 
28.09.2021 року для обрання представників з числа студентів та учнів, які б; м 
брати участь у рейтинговому голосуванні за кандидата на посаду директора 
коледжу. Початок зборів о 11:20 год.

Подати до кінця робочого дня голові Організаційного кок': егу 
АНДРОЩУК 1.1, результати голосування та оприлюднити дану інформа . з 
використанням інформаційних ресурсів, дошки, оголошень коле 
(ВОЙТОВИЧ А.В., КШАНОВСЬКИЙ Р.О.).

2.3. Розробити та виготовити бюлетені та зразок протоколу лічильної комісії 
для визначення виборних представників із числа штатних працівників колед?



які не є педагогічними працівниками та з числа студентів та учнів, що досягти 8 
років до 24.09.2021 року. (КШАНОВСЬКИЙ Р.О.).

2.4. Забезпечити підготовку приміщення для проведення виборів з числа 
непедагогічних працівників та здобувачів освіти.
Обладнати актову залу двома кабінами для таємного голосування з нале, м 
освітленням та із засобами для заповнення бюлетеня; прозорими у: і 
(КШАНОВСЬКИЙ Р.О., ФІЛЮК Л.П.).

2.5. Призначити відповідальною за повідомлення непедагогіщи к 
працівників, які перебувають у щорічній чи декретній відпустці про загальні 
збори працівників, які не є педагогічними працівниками (ВОЙТОВИЧ А.В.).

2.6. Призначити відповідальним за повідомлення студентів та учнів д. ї 
форми навчання, які досягай 18 років, про засідання студентської ради з обрання 
представників з числа студентів та учнів для участі у виборах директора кс.с, / 
(ПРОКОПЧУК В.С.).

Результати голосування: «За» - 7; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Ш. СЛУХАЛИ:
АНДРОЩУК Інну Ігорівну, голову Організаційного комітету, яка 

запропонувала затвердити положення про порядок подання та розгляду скарг

Організаційний комітет ухвалив:
Затвердити положення про порядок подання та розгляду скарг.

Голова організаційного комітету:

Секретар організаційного комітету

Інна АНДРОЩУК

Анна ВОИТОВИЧ


