
ПРОТОКОЛ № 7
засідання Організаційного комітету 

з проведення виборів директора Педагогічного коледжу 
Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича

м.Чернівці «05» лютого 2020 р.

Присутні:

Члени Організаційного комітету:
• Бачинський Дмитро Володимирович -  викладач суспільних дисциплін;
• Вілянська Ніна Олександрівна -  юрисконсульт;
• Злотнікова-Сливка Інна Аркадіївна - в.о. завідувача музичного відділення;
• Кошурба Леся Олексіївна -  викладач педагогіки;
• Паньків Іван Миколайович -  викладач фізичного виховання;
• Пальчевич Олеся Степанівна -  секретар-друкарка шкільного відділення;
• Руснак Валерій Володимирович -  голова первинної профспілкової 

організації співробітників коледжу, викладач іноземної мови;
• Сичова Мирослава Іванівна -  заступник директора з навчальної роботи;
• Сава Іван Аурелович -  робітник по ремонту і обслуговуванню обладнання;
• Гарабажіу Ірина Василівна -голова Студентської ради коледжу, студентка 

33 групи.
Всього -  10 осіб.
Запрошені: члени Виборчої комісії:

• Коптюк Лідія Андріївна -  завідувач навчально-виробничої практики,
• Курко Галина Андріївна -  викладач суспільних дисциплін,
• Ватаманюк Юрій Філаретович -  завідувач господарством,
• Гошовський Микола Володимирович -  викладач природних дисциплін,
• Одажій Ауріка Іллівна -  провідний спеціаліст бухгалтерії,
• Руснак Олександр Васильович -  викладач фізвиховання,
• Савіцький Юрій Володимирович -  лаборант.

Порядок денний:

1. Про результати виборів директора Педагогічного коледжу Чернівецького 
національного університету ім.Ю.Федьковича у другому турі 
05 лютого 2020 року.

Слухали:
Голову Виборчої комісії Коптюк Лідію Андріївну про результати виборів 

директора Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету 
ім.Ю.Федьковича у другому турі 05 лютого 2020 року.

Вона довела до відома протокол № 8 Виборчої комісії про результати 
підрахунку голосів на виборах директора Педагогічного коледжу Чернівецького



національного університету ім.Ю.Федьковича у другому турі, що відбувся 
05 лютого 2020 року.

У голосуванні взяли участь 109 виборців, які включені в список.
Результати голосування: за Грицюка Сергія Богдановича подали голоси 35 

виборців, що склало 32,11%, за Палій Наталію Теодорівну - 71 голос, що склало
65,14%.

Заяв, скарг, окремих думок членів комісії та спостерігачів не надходило

Виступили: Руснак В.В., Злотнікова-Сливка I.A., Сичова М.І., які зауважили, що 
вибори проходили з дотриманням вимог нормативно-правових документів. Всі 
виборці, члени Організаційного комітету та Виборчої комісії з розумінням та 
відповідальністю, розуміючи важливість виборів, поставились до підготовки і 
голосування.

Голова Організаційного комітету Бачинський Дмитро Володимирович 
запропонував вважати вибори такими, що відбулися і прийняти до відома 
протокол Виборчої комісії з результатами голосування.

Ухвалили:
1. Вважати вибори директора 05 лютого 2020 року такими, що відбулися.
2. Визнати переможцем виборів у другому турі Палій Наталію Теодорівну, яка 

отримала 65,14% голосів виборців.
3. Протягом 24 годин оприлюднити результати голосування.
4. Передати перший примірник протоколу про результати другого туру виборів 

05.02.2020 року Чернівецькій обласній раді.
Голосували одноголосно.

Голова Організаційного комітету

Секретар Організаційного комітету

Д.В.Бачинський

О.С.Пальчевич


