
 

Тульчинський коледж культури 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

Тульчинського коледжу культури 

 

27 березня 2019 року        м. Тульчин 

 

На засіданні організаційного комітету з проведення виборів директора 

Тульчинського коледжу культури присутні: 

1) Омельченко Світлана В’ячеславівна – заступник директора з НР; 

2) Кавун Наталія Арсеніївна – методист коледжу; 

3) Почтар Ірина Олександрівна – викладач; 

4) Борболюк Василь Афанасійович – провідний юрист; 

5) Присяжнюк Станіслава Федорівна – старший інспектор з кадрів; 

6) Балюк Надія Володимирівна – завідувач складу; 

7) Борта Юрій Валентинович – студент 4-А курсу, голова студентського комітету. 

Присутні 7 з 7 членів оргкомітету (100%). Запрошений для зачитання наказу 

Трачук Л.Д. – директор коледжу. Засідання оргкомітету є правомірним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про ознайомлення з наказом від 22.03.2019 № 71-о «Про організацію та 

проведення виборів директора коледжу». 

2. Про обрання голови оргкомітету. 

3. Про обрання заступника голови оргкомітету. 

4. Про обрання секретаря оргкомітету. 

5. Розподіл обов’язків між членами оргкомітету та підписання протокольних 

рішень оргкомітету. 

6. Про розробку положень з організації та проведення виборів директора 

коледжу. 

7. Про визначення правових підстав проведення виборів директора 

комунального закладу Вінницької обласної ради «Тульчинський коледж 

культури». 

8. Про графік роботи оргкомітету. 

 
За порядок денний голосували «за» одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Трачука Л.Д., який ознайомив присутніх з наказом директора 

коледжу від 22.03.2019 № 71-о «Про організацію та проведення виборів директора 

коледжу» та комплексом заходів щодо організації та проведення виборів 

директора коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Зміст наказу директора коледжу від 22.03.2019 № 71-о «Про організацію та 

проведення виборів директора коледжу» взяти до виконання. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Омельченко С.В. – заступника директора з НР, яка запропонувала обрати 

головою оргкомітету Кавун Н.А, методиста коледжу. 

Почтар І.О. – викладача коледжу, яка запропонувала обрати головою 

оргкомітету Омельченко С.В. – заступника директора з навчальної роботи. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру Кавун Н.А.: «за» – 2; «проти» – -; утримались – 5. 

За кандидатуру Омельченко С.В.: «за» – 5; «проти» – -; утримались – 2. 

УХВАЛИЛИ: 

Головою оргкомітету обрати Омельченко С.В. – заступника директора з 

навчальної роботи. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Кавун Н.А. – методиста коледжу, яка запропонувала обрати заступником 

голови оргкомітету Борболюка В.А. – провідного юриста коледжу. 

Омельченко С.В. – заступника директора з НР, яка запропонувала обрати 

заступником голови оргкомітету Кавун Н.А, методиста коледжу. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За кандидатуру Кавун Н.А.: «за» – 2; «проти» – -; утримались – 5. 

За кандидатуру Борболюка В.А.: «за» – 5; «проти» – -; утримались – 2. 

УХВАЛИЛИ: 

Заступником голови оргкомітету обрати Борболюка В.А. – провідного 

юриста коледжу. 
 

4. СЛУХАЛИ: Почтар І.О. – викладача коледжу, яка запропонувала обрати 

секретарем оргкомітету Кавун Н.А. – методиста коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

Секретарем оргкомітету обрати Кавун Н.А. – методиста коледжу. 
 

5. СЛУХАЛИ: Омельченко С.В. – заступника директора з навчальної 

роботи, яка запропонувала розподілити обов’язки між членами оргкомітету таким 

чином: 

Омельченко С.В. – голова 

оргкомітету, заступник 

директора з навчальної 

роботи  

відповідає за організацію роботи організаційного 

комітету з проведення виборів директора 

коледжу та координує своєчасне виконання 

членами оргкомітету покладених на них завдань, 

забезпечує комунікацію та проводить органі-

заційну роботу, пов’язану з проведенням виборів 

Борболюк В.А. – заступник 

голови оргкомітету, 

провідний юрист  

за дорученням голови оргкомітету виконує 

завдання, пов’язані із організаційною роботою 

оргкомітету та забезпечує комунікацію 

Кавун Н.А. – методист 

коледжу, секретар 

оргкомітету 

відповідає за діловодство оргкомітету, оформляє 

протоколи засідань оргкомітету, за дорученням 

голови оргкомітету виконує інші завдання, 

пов’язані з організаційною роботою оргкомітету, 

забезпечує вчасне розміщення інформації на веб-

сайті коледжу 
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Почтар І.О. – викладач 

коледжу, 

Борта Ю.В. – голова 

студентського комітету 

коледжу 

забезпечують комунікацію та проводять 

організаційну роботу, пов’язану з проведенням 

виборів представників з числа студентів, 

виконують інші завдання, пов’язані із 

організаційною роботою оргкомітету 

Присяжнюк С.Ф. – старший 

інспектор з кадрів, 

Балюк Н.В. – завідувач 

складу 

забезпечують комунікацію та проводять 

організаційну роботу, пов’язану з проведенням 

виборів представників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними 

працівниками, виконують інші завдання, 

пов’язані із організаційною роботою оргкомітету 
 

Омельченко С.В. запропонувала протокольні рішення оргкомітету 

скріплювати підписами голови і секретаря оргкомітету та за необхідності 

залучати до роботи з організації проведення виборів директора інших 

співробітників коледжу. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Розподілити обов’язки між членами оргкомітету у запропонованому варіанті. 

2. Протокольні рішення скріплювати підписами голови та секретаря оргкомітету.  

3. За виробничої необхідності члени оргкомітету мають право долучати до 

роботи з організації проведення виборів директора коледжу інших 

співробітників коледжу. 

 

6. СЛУХАЛИ: Омельченко С.В. – заступника директора з НР з інформацією 

щодо розробки таких документів з організації та проведення виборів директора 

коледжу: 

1. Положення про організацію виборчої системи та порядку обрання директора 

Тульчинського коледжу культури. 

2. Положення про організаційний комітет із проведення виборів директора 

Тульчинського коледжу культури. 

3. Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників, 

які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора 

Тульчинського коледжу культури. 

4. Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у 

виборах директора Тульчинського коледжу культури. 

5. Порядок організації роботи офіційних спостерігачів на виборах директора 

Тульчинського коледжу культури. 

6. Порядок акредитації представників засобів масової інформації та громадських 

організацій на виборах директора Тульчинського коледжу культури. 

7. Порядок проведення міжтурового голосування виборів директора 

Тульчинського коледжу культури. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно. 
УХВАЛИЛИ: 

Розробити вищенаведені документи з організації та проведення виборів 

директора коледжу. 
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