
ПРОТОКОЛ № З
засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора 

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

21 вересня 2021 р. м. Луцьк

Всього членів організаційного комітету - 7
Присутні - 7

Відсутні - 0 
Присутні:

- АНДРОЩУК Інна Ігорівна, заступник директора з навчально- 
виробничої роботи;

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

роботи та партнерства ЛНТУ;
- КШАНОВСЬКИИ Роман Олександрович, завідувач відділення;
- МИХАИЛЕВСЬКА 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 затвердження форми бюлетеня і протоколу засідання штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками.
2. Про затвердження форми бюлетеня і протоколу засідання студентів та 

учнів денної форми навчання, що досягай 18 років.
3. Про затвердження переліку документів, що посвідчують особу для участі 

у рейтинговому голосуванні для обрання директора коледжу.
4. Про затвердження списків працівників та здобувачів освіти для участі у 

виборах представників.

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

ї. Слухали:
КШАНОВСЬКОГО Р.О., який представив на розгляд та затвердження 

організаційного комітету форму бюлетеня для обрання виборних представників 
з числа штатних працівників коледжу, які не є педагогічними та зразок 
протоколу засідання штатних працівників, які не є педагогічними 
працівниками.

Організаційний комітет ухвалив:



Затвердити форму бюлетеня для голосування за виборних представників з 
числа штатних працівників коледжу, які не є педагогічними (додаток 1) та 
зразок протоколу засідання штатних працівників, які не є педагогічними 
працівниками (додаток 2).

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

II. Слухали:
ПРОКОПЧУКА В.С., який представив на розгляд та затвердження 

організаційного комітету форму бюлетеня для обрання виборних представників 
з числа студентів та учнів коледжу та зразок протоколу засідання студентів та 
учнів денної форми навчання, що досягай 18 років.

Організаційний комітет ухвалив:
Затвердити форму бюлетеня для голосування за виборних представників з 

числа студентів та учнів коледжу (додаток 1) та зразок протоколу засідання 
студентів та учнів денної форми навчання, що досягай 18 років (додаток 2).

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

III. Слухали:
АНДРОЩУК 1.1., яка запропонувала затвердити перелік документів, що 

посвідчують особу для участі у рейтинговому голосуванні для обрання 
директора коледжу.

Організаційний комітет ухвалив:
Затвердити перелік документів, що посвідчують особу для участі у 

рейтинговому голосуванні для обрання директора коледжу (додаток 3).

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

IV. Слухали:
АНДРОЩУК 1.1., яка винесла пропозицію затвердити списки працівників 

та здобувачів освіти для участі у виборах представників станом на 
22.09.2021 року.

Організаційний комітет ухвалив:
Затвердити списки працівників та здобувачів освіти для участі у виборах 

представників станом на 22.09.2021 року.

Результати голосування: «За» - 7; «Прогну- О^Утримались» - 0.

Голова організаційного комітету: Інна АНДРОЩУК

Секретар організаційного комітету: Анна ВОЙТОВИЧ



Додаток 1

БЮЛЕТЕНЬ

таємного голосування для обрання виборних представників з числа інших 
штатних працівників, які не є педагогічними працівниками ТФК Луцького 
НТУ, що мають право брати участь у рейтинговому голосуванні на посаду 
директора Відокремленого структурного підрозділу «Технічного фахового 

коледжу Луцького національного технічного університету»
12 жовтня 2021 року

Примітка: для здійснення волевиявлення у стовпчику «ЗА» навпроти представника особи, 
яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її 
волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного представника.

№ Прізвище, ім’я по батькові Посада «ЗА»
1
2
3



БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання виборних представників з числа студентів та 
учнів ТФК Луцького НТУ для участі у рейтинговому голосуванні на посаду 
директора Відокремленого структурного підрозділу «Технічного фахового 

коледжу Луцького національного технічного університету» 
12 жовтня 2021 року

Примітка: для здійснення волевиявлення у стовпчику «ЗА» навпроти представника особи, 
яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її 
волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного представника.

№ Прізвище, ім’я по батькові Академічна група «ЗА»
1
2
3



Додаток 2 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання штатних працівників, які не є педагогічними працівниками ТФК Луцького НТУ, 

які беруть участь у зборах з обрання виборних представників із числа непедагогічних 

працівників для таємного голосування за кандидатуру на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету» 

12 жовтня 2021 року 

 

від _______________ р.                                     Луцьк                                        №___________ 

 

Згідно з реєстрацією непедагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу 

«Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» для участі у 

зборах присутні ____ 

Є пропозиція розпочати: 

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

Запрошені:_________________________________________________________ 

На зборах обрано голову та секретаря зборів непедагогічних представників ТФК Луцького 

НТУ у складі: 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові   

1  Голова зборів 

2  Секретар зборів 

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

Обрано лічильну комісію: 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові  Посада  

1   

2   

3   

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

Балотувалися кандидати: 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові  Посада  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

щодо включення до виборних представників із числа штатних представників, які не є  

педагогічними працівниками, що мають право брати участь у рейтинговому голосуванні за 

кандидата на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Технічного 

фахового коледжу Луцького національного технічного університету», що відбудеться 12 

жовтня 2021 року. 

 

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 



Одержано бюлетенів  

Роздано бюлетенів   

Виявилось в урні бюлетенів  

Зіпсовано бюлетенів  

Залишилось бюлетенів  

Результати таємного голосування щодо виборних представників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, що мають право брати участь у 

рейтинговому голосуванні за кандидата на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного 

університету», що відбудеться 12 жовтня 2021 року. 

№ з/п Прізвище, ім’я по 

батькові  

Волевиявлення  Кількість 

бюлетенів 

«ЗА» 
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМ.» 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

Затвердити список з числа непедагогічних працівників коледжу для участі у рейтинговому 

голосуванні за кандидата на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу 

«Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету», що 

відбудеться 12 жовтня 2021 року. 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові  Посада  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

 

Голова зборів                                                          _______                 _________________ 

Секретар зборів                                                       _______                 _________________ 

Члени лічильної комісії                                          _______                 _________________ 

                                                                                  _______                 _________________ 

 

                                                                                  _______                 _________________ 



ПРОТОКОЛ 

засідання студентів та учнів денної форми навчання ТФК Луцького НТУ, що досягли 18 

років, які беруть участь у зборах із обрання виборних представників серед студентів та учнів 

для таємного голосування за кандидатуру на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» 

12 жовтня 2021 року 

 

від _______________ р.                                  Луцьк                                            №___________ 

 

Згідно з реєстрацією студентів та учнів Відокремленого структурного підрозділу 

«Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету» для участі 

у зборах присутні ____ 

Є пропозиція розпочати: 

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

Запрошені:_________________________________________________________ 

На зборах обрано голову та секретаря зборів студентів та учнів ТФК Луцького НТУ у складі: 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові   

1  Голова зборів 

2  Секретар зборів 

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

Обрано лічильну комісію: 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові  Академічна група 

1   

2   

3   

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

Балотувалися кандидати: 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові  Академічна група 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

щодо включення до виборних представників із числа студентів та учнів, які досягли 18 років, 

що мають право брати участь у рейтинговому голосуванні за кандидата на посаду директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету», що відбудеться 12 жовтня 2021 року. 

 

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

Одержано бюлетенів  

Роздано бюлетенів   

Виявилось в урні бюлетенів  

Зіпсовано бюлетенів  

Залишилось бюлетенів  

 



Результати таємного голосування щодо виборних представників з числа студентів та учнів 

коледжу, які досягли 18 років, що мають право брати участь у рейтинговому голосуванні за 

кандидата на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Технічного 

фахового коледжу Луцького національного технічного університету», що відбудеться            

12 жовтня 2021 року. 

№ з/п Прізвище, ім’я по 

батькові  

Волевиявлення  Кількість 

бюлетенів 

«ЗА» 
«ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМ.» 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Затвердити списки з числа студентів та учнів коледжу, які досягли 18 років, що мають право 

брати участь у рейтинговому голосуванні за кандидата на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету», що відбудеться 12 жовтня 2021 року. 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові  Академічна група 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

Результати голосування: «за» - ____; «проти» - _____; «утримались»- _____; 

 

Голова зборів  студентів та учнів                          _______                 _________________ 

Секретар зборів   студентів та учнів                     _______                 _________________ 

Члени лічильної комісії                                          _______                 _________________ 

                                                                                  _______                 _________________ 

                                                                                   _______                 _________________ 

                                                                                  _______                 _________________ 

                                                                                  _______                 _________________ 



Додаток З

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
що посвідчують особу для участі у рейтинговому голосуванні 

для обрання директора ТФК Луцького НТУ

Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт України;
- службовий паспорт України;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну;

- тимчасове посвідчення громадянина України.

Документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
- посвідчення водія;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідка на тимчасове проживання;
- картка мігранта;
- посвідчення біженця;
- проїзний документ біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
- студентський або учнівський квиток ТФК Луцького НТУ (для здобувачів освіти ТФК 
Луцького НТУ).


