
ПРОТОКОЛ № 3  
засідання організаційного комітету з проведення виборів 

директора Відокремленого структурного підрозділу «Чернігівський 
фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного 

університету технологій та дизайну» 
«12» травня 2021 р. 

 

Голова:  Л.Рославець 

Секретар: Сосіпатрова В. 

Присутні члени оргкомітету: Алійник Ю.В., Багмут Т.В., Бешун Л.В., Богдан 
Д.А., Дрозд О.Г., Ковальова Л.В., Мехеденко М.М., Мороз Л.А., Олійник 
В.В., Підлісна Н.І., Хижняк Б.А. 

 
Порядок денний: 

1 Про розрахунок квот інших штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками та студентів, які мають право брати участь у 

виборах директора ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та 

дизайну Київського національного університету технологій та дизайну». 

2 Визначення дати, часу, місця зборів  штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками та студентів, які мають право брати участь у 

виборах директора 

Порядок денний затверджено одноголосно. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ: 

1 Про розрахунок квот інших штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками та студентів, які мають право брати участь у 

виборах директора ВСП «Чернігівський фаховий коледж інженерії та 

дизайну Київського національного університету технологій та дизайну». 
 
СЛУХАЛИ: Рославець Л.М., яка доповіла, що відповідно пункту 3 

ПОЛОЖЕННЯ про обрання представників із числа штатних працівників, які 
не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора  Коледжу 
КНУТД та пункту 2 ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з 
числа студентів для участі у виборах директора Коледжу КНУТД та, 
організаційний комітет має визначити квоти і довести квоти представництва 
штатних працівників, що не належать до педагогічних представників й 
студентів коледжу для організації прямих таємних виборів з обрання 
представників для участі у виборах директора коледжу. Виходячи з норм 
законодавства та спискового складу штатних працівників коледжу, 
організаційний комітет запропонував для визначення квот, взяти за основу 
такий середній відсоток категорій виборців від загальної кількості осіб, які 
мають право брати участь у виборах: 



- Педагогічні штатні працівники – 75%; 
- Штатні працівники, які не є педагогічними працівниками – 10%; 
- Студенти коледжу – 15%. 
 
УХВАЛИЛИ: Встановити квоти представництва штатних працівників, 

що не належать до педагогічних працівників й студентів коледжу для 
організації прямих таємних виборів з обрання представників для участі у 
виборах директора коледжу (таблиця 1) 

 
Таблиця 1 – Встановлені квоти представництва працівників й студентів 

коледжу 
Педагогічні штатні 

працівники 
Штатні працівники, що 

не належать до 
педагогічних 
працівників 

Студенти коледжу 

% Кількість 
осіб 

% Кількість 
осіб 

% Кількість 
осіб 

75 39 10 5 15 8 
  
Довести встановлені квоти представництва до керівників структурних 

підрозділів коледжу для організації прямих таємних виборів з обрання 
представників для участі у виборах директора коледжу. 

Прийнято одноголосно. 
 

2 СЛУХАЛИ: Рославець Л.М., яка доповіла про необхідність визначення 

дати, місця, часу проведення зборів штатних працівників, що не належать до 

педагогічних працівників та студентів коледжу для організації прямих 

таємних виборів з обрання представників для участі у виборах директора 

коледжу. Запропонувала проведення зборів за таким графіком (таблиця 2) 
 
Таблиця 2 – Графік проведення зборів штатних працівників, що не 

належать до педагогічних працівників та студентів коледжу 
 
Категорії 
учасників 
освітнього 

процесу 

Дата проведення 
зборів 

Час проведення 
зборів 

Місце 
проведення 

Студенти 
коледжу 

03.06.2021 900-1500 Актова зала 

Штатні 
працівники, що 
не належать до 
педагогічних 
працівників 

02.06.2021 1100 Актова зала 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити графік проведення зборів штатних 

працівників, що не належать до педагогічних працівників та студентів  



 


