
 

Педагогічний коледж Чернівецького національного університету                                          
(найменування закладу вищої освіти) 

ім. Ю. Федьковича 

«21» січня 2020 року 

 

ПРОТОКОЛ № 2  
Виборчої комісії з виборів директора 

Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 
(найменування закладу вищої освіти) 

 

 

Усього членів комісії: _7 (сім)  осіб. 
                 (кількість) 
 

Присутні члени комісії: 
1. Ватаманюк Юрій Філаретович – завідувач господарством; 
2. Гошовський Микола Володимирович – викладач природничих дисциплін; 
3. Коптюк Лідія Андріївна -  завідувач навчально-виробничої практики; 
4. Курко Галина Андріївна – викладач суспільних дисциплін; 
5. Одажій Ауріка Іллівна – провідний спеціаліст бухгалтерії; 
6. Руснак Олександр Васильович - викладач фізвиховання; 
7. Савіцький Юрій Володимирович – лаборант. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Інформація про хід та підготовку процедури виборів директора 

Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 

які відбудуться 28 січня 2020 року. 
2. Про ознайомлення членів Виборчої комісії із загальними списками виборців 

директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. 

Федьковича. 
3. Про текст оголошення щодо виборів директора Педагогічного коледжу 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
4. Про порядок розміщення кандидатів на посаду директора у виборчих 

бюлетнях. 

5. Про виготовлення бюлетенів для голосування. 
6. Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії у день голосування 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Виборчої комісії Коптюк Л.А. про хід та 

підготовку процедури виборів директора Педагогічного коледжу Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича, які відбудуться 28 січня 2020 року. 
Вона проінформувала про хід виборчого процесу в коледжі. Акцентувала увагу, що 

всі заходи проходять відповідно до Плану роботи з дотримання вимог ЗУ «Про вищу 

освіту», Положень,  що регламентують процес виборів директора Педагогічного коледжу 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
Особливу увагу було звернуто на проведення засідання перед початком 

проведення виборів директора. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1) Інформацію взяти до відома. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: Про ознайомлення членів Виборчої комісії із загальними 

списками виборців директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича. 
Голова Виборчої комісії Коптюк Л.А. проінформувала, що 21.01.2020 року 

Організаційний комітет подав до Виборчої комісії остаточний список виборців для участі 

у виборах директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича. Списки сформовані відповідно до встановлених квот всіх категорій 

виборців у кількості 114 осіб: 
- кількість штатних педагогічних працівників – 86 осіб – 75%; 
- кількість виборців з числа студентів денної форми навчання – 17 осіб – 15%; 
- кількість інших штатних працівників, які є не педагогічними – 11 осіб – 10%. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1) інформацію взяти до відома. 
2) Керуватися поданими списками виборців для участі у виборах директора 

Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

при виготовленні бюлетенів. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про текст оголошення про вибори директора 

Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
Секретар Виборчої комісії Савіцький Ю.В. запропонував текст оголошення про 

вибори директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. 

Ю. Федьковича, зазначаючи дату, час та місце проведення виборів директора, відповідно 

до рішень Організаційного комітету. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити текст оголошення про вибори директора Педагогічного коледжу 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича для розміщення на сайті та 

в структурних підрозділах Коледжу: 

ОГОЛОШЕННЯ! 

У вівторок, 28.01.2020 р., з 9.00 до 15.00 год. у приміщенні залу хореографії і 

ритміки (каб. 8, 1-й корпус коледжу) відбудуться вибори директора Педагогічного 

коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. 

Видача бюлетеня здійснюватиметься за умови пред’явлення виборцем документа, який 

посвідчує особу. 

Виборча комісія 
 

4. СЛУХАЛИ: Про порядок розміщення кандидатів на посаду директора у 

виборчих бюлетенях. 

Секретар Виборчої комісії Савіцький Ю.В. запропонував розмістити кандидатів на 

посаду диретора Педагогічного коледжу в алфавітному порядку. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1) В бюлетенях для голосування розмістити кандидатів на посаду директора 

Педагогічного коледжу в алфавітному порядку. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
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