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ПРОТОКОЛ №1 
засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

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

технологій та дизайну» 
«29» квітня 2021 р. 

Відповідно до закону України «Про фахову передвищу освіту»  стаття 42 
розділ 4 та Типового положення про конкурсний відбір на посаду керівника 
закладу фахової передвищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 23.02.2021 № 251та зареєстрованим в Міністерсті юстиції 
України від 08.04.2021 № 479/36101 та наказу ректора Університету від 
21.04.2021 № 111 

Порядок денний: 
1 Про створення організаційного комітету та обрання голови, заступника 

голови та секретаря організаційного комітету з проведення виборів директора 
Відокремленого структурного підрозділу «Чернігівський фаховий коледж 
інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та 
дизайну». 

2 Про розгляд ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення виборів 

директора відокремленого структурного підрозділу  фаховий коледж КНУТД; 

ПОЛОЖЕННЯ про організаційний комітет з проведення виборів директора 

відокремленого структурного підрозділу фаховий коледж КНУТД; 

ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію з проведення виборів директора 

відокремленого структурного підрозділу фаховий коледж КНУТД;  

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду директора фахового коледжу 

КНУТД; ПОЛОЖЕННЯ про обрання представників із числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 

директора  Коледжу КНУТД; ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників 

з числа студентів для участі у виборах диркутора Коледжу КНУТД; 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи спостерігачів на виборах проведення 

виборів директора  Коледжу КНУТД; ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації 

представників засобів масової інформації на виборах директора  Коледжу 

КНУТД. 
3 Про оприлюднення інформації про хід підготовки виборів (веб-сайт, 

дошка оголошень, інформаційний стенд, соціальні мережі тощо). 
4 Інше.  

Порядок денний затверджений одноголосно. 

Засідання відкрив директор Гайдей О.О. та проінформував, що відповідно 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», Типового положення про конкурсний відбір на посаду 

керівника закладу фахової передвищої освіти, Статуту КНУТД, Положення про 

наглядову раду КНУТД та інших нормативно-правових актів України та на 
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виконання наказу ректора КНУТД від 21.04.2021 р. №11 «Про оголошення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну 

Київського національного університету технологій та дизайну» та створення 

організаційного комітету. 
Гайдей О.О. відмітив, що основним завданням організаційного комітету є 

підготовка та проведення виборів директора Відокремленого структурного 
підрозділу «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського 
національного університету технологій та дизайну», забезпечення їх 
демократичності, прозорості, відкритості, гласності, вільного волевиявлення та 
добровільної участі у виборах директора Коледжу. 

Організаційний комітет в своїй роботі повинен дотримуватись положень 
Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Типового 
положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової 
передвищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 23.02.2021 № 251та зареєстрованим в Міністерсті юстиції України від 
08.04.2021 № 479/36101, Статуту КНУТД, Положення про наглядову раду 
КНУТД та інших нормативно-правових актів України та діяти відповідно до 
Положення про коледж. 

Гайдей О.О. вніс пропозицію, що для забезпечення ефективної роботи 
необхідно визначити персональний склад організаційного комітету, необхідно 
обрати голову, заступника голови та секретаря та вирішити інші організаційні 
питання з проведення виборів директора Відокремленого структурного 
підрозділу «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського 
національного університету технологій та дизайну» та внести пропозиції 
ректору КНУТД на затвердження. 
 

1 Про створення організаційного комітету та обрання голови, 
заступника голови та секретаря організаційного комітету з проведення 
виборів директора 

ВИСТУПИЛА: Рославець Л.М., яка запропонувала персональний склад 
організаційного комітету у кількості 13 осіб: 

Рославець Л.М., заступник директора з навчальної роботи; 
Алійник Ю.В., завідувач практики; 
Багмут Т.В., викладач; 
Бешун Л.В., завідувач навчально-методичним кабінетом; 
Богдан Д.А., інженер комп’ютерних систем; 
Дрозд О.Г., голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін, викладач; 
Мороз Л.А., методист відділення; 
Олійник В.В., голова циклової спеціальних електротехнічних дисциплін, 

викладач; 
Підлісна Н.І., секретар-друкарка; 
Ковальова Л.В., студентка; 
Мехеденко М.М., студентка; 
Хижняк Б.А., студент. 
УХВАЛИЛИ: одноголосно. 
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ВИСТУПИЛИ: Олійник В.В., Дрозд О.Г., Бешун Л.В. - запропонували 
обрати головою організаційного комітету Рославець Л.М. 

УХВАЛИЛИ: Обрати головою організаційного комітету  Рославець Л.М. 
(прийнято одноголосно) 

ВИСТУПИЛИ: Рославець Л.М. запропонувала обрати заступником голови 
організаційного комітету Алійник Ю.В. 

УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови організаційного комітету 
Алійник Ю.В. (прийнято одноголосно) 

ВИСТУПИЛИ: Багмут Т.В. з пропозицією обрати секретарем 
організаційного комітету Сосіпатрову В.В. 

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем організаційного комітету Сосіпатрову 
В.В. (прийнято одноголосно) 

РІШЕННЯ: подати склад організаційного комітету з проведення виборів 
ректору Університету на затвердження. 

 
2 Про розгляд ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення виборів 

директора відокремленого структурного підрозділу  фаховий коледж КНУТД; 

ПОЛОЖЕННЯ про організаційний комітет з проведення виборів директора 

відокремленого структурного підрозділу фаховий коледж КНУТД; 

ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію з проведення виборів директора 

відокремленого структурного підрозділу фаховий коледж КНУТД;  

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду директора фахового коледжу 

КНУТД; ПОЛОЖЕННЯ про обрання представників із числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 

директора  Коледжу КНУТД; ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників 

з числа студентів для участі у виборах диркутора Коледжу КНУТД; 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи спостерігачів на виборах проведення 

виборів директора  Коледжу КНУТД; ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації 

представників засобів масової інформації на виборах директора  Коледжу 

КНУТД. 

 

СЛУХАЛИ:  

РОСЛАВЕЦЬ Л.М. ознайомила членів організаційного комітету з 

положеннями,  які були ухвалені Вченою Радою КНУТД від 28.04.2021 № 9. 
УХВАЛИЛИ: Чітко дотримуватися даних Положень у роботі 

організаційного комітету з виборів директора (прийнято одноголосно). 

 
3 Про оприлюднення інформації про хід підготовки виборів (веб-сайт, 

дошка оголошень, інформаційний стенд, соціальні мережі тощо). 
ВИСТУПИЛИ: голова організаційного комітету Рославець Л.М. 

повідомила, що хід підготовки виборів директора повинен висвітлюватися 
на веб-сайті коледжу, університету, дошці оголошень, інформаційних  
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