
ПРОТОКОЛ № 8 
засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

Відокремленого структурного підрозділу 
«Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну 

Київського національного університету технологій та дизайну» 
01 липня 2021 року 

 

Голова:  Л. РОСЛАВЕЦЬ  

Секретар: В.СОСІПАТРОВА  

Присутні члени організаційного комітету: 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 отримання від виборчої комісії з проведення виборів директора 
Коледжу двох примірників підсумкового протоколу про результати 
голосування. 

2 Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів директора 
Коледжу заяв та скарг, поданих кандидатами на посаду директора Коледжу. 

3  Про визнання виборів директора Коледжу такими, що відбулися. 
4  Про оприлюднення результатів виборів директора Коледжу на        

веб-сайті Коледжу. 
5 Про передачу документації пов’язаної з проведенням виборів 

директора Коледжу. 
 
Порядок денний затверджено одноголосно. 

 

ХІД ЗАСІДАННЯ: 
1 Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів директора 

Коледжу двох  примірників підсумкового протоколу про результати 
голосування. 

СЛУХАЛИ: РОСЛАВЕЦЬ Л.М., яка доповіла, що виборчою комісією 

складено і передано до організаційного комітету у двох оригінальних 

примірниках підсумковий протокол про результати голосування.  Перший 

примірник підсумкового протоколу  передається до Університету, а другий 

залишається в Коледжі. 
 УХВАЛИЛИ:  Прийняти від виборчої комісії з проведення виборів 

директора Коледжу два оригінальних примірника підсумкового протоколу 
про результати голосування та один з примірників підсумкового протоколу  
передати до Університету. 

   Рішення прийнято одноголосно. 



2 Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів директора 
Коледжу заяв та скарг, поданих кандидатами на посаду директора Коледжу.  

СЛУХАЛИ: РОСЛАВЕЦЬ Л.М., яка доповіла, що до виборчої комісії з 

проведення виборів директора Коледжу від кандидатів на посаду директора 

Коледжу заяви та скарги не надходили.  
 УХВАЛИЛИ: Вибори директора Коледжу пройшли без порушень. 
  Рішення прийнято одноголосно. 
 
 3  Про визнання виборів директора Коледжу такими, що відбулися. 
СЛУХАЛИ: РОСЛАВЕЦЬ Л.М., яка доповіла, що  у рейтинговому 

голосуванні взяли участь 100%  від загальної кількості осіб, що мають право 

брати участь у виборах директора Коледжу.  

Відповідно до даних підсумкового протоколу з виборів директора 

Коледжу кандидат ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович набрав 94,23% від 

загальної кількості осіб, що мають право брати участь у виборах директора 

Коледжу.  
 УХВАЛИЛИ: Вважати вибори директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського 
національного університету технологій та дизайну» 30 червня 2021 року 
такими, що відбулися. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
4  Про оприлюднення результатів виборів директора Коледжу на        

веб-сайті Коледжу. 
СЛУХАЛИ: РОСЛАВЕЦЬ Л.М., яка доповіла, що відповідно до п.3.6.4 

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Коледжу, організаційний комітет оприлюднює результати виборів на         

веб-сайті Коледжу протягом 24 годин після складання підсумкового 

протоколу про результати голосування. 
 УХВАЛИЛИ:  оприлюднити результати виборів директора Коледжу на 

веб-сайті Коледжу. 
Рішення прийнято одноголосно. 

5 Про передачу документації пов’язаної з проведенням виборів 
директора Коледжу. 

СЛУХАЛИ: РОСЛАВЕЦЬ Л.М., яка доповіла, що виборчою комісією 
передано до організаційного комітету оригінальні примірники протоколів 
засідань виборчої комісії та іншу документацію, пов’язану з проведенням 
виборів директора Коледжу. Відповідно до п.3.6.5 Положення про 
організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу, 
організаційний комітет передає в установленому порядку до архіву 
Київського національного університету технологій та дизайну всю 
документацію, пов’язану з проведенням виборів директора Коледжу, яка 
зберігається протягом п’яти років.  

 
 
 
 



 


