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Тульчинський коледж культури 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання виборчої комісії з виборів директора коледжу 

28.03.2019                                                                             м. Тульчин 

Присутні 5 осіб з 5: 

1. Бочтейн Каріна Олександрівна – секретар навчальної частини; 

2. Булєєва Наталія Анатоліївна – викладач; 

3. Побережник Людмила Володимирівна – викладач; 

4. Фолюшняк Євгенія Василівна – методист денного відділення; 

5. Шкута Тетяна Андріївна – студентка 3-ХРГ курсу; 

Засідання комісії є правомірним 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про ознайомлення з наказом від 22.03.2019 року № 71-0 «Про організацію та  

проведення виборів директора» у Тульчинському коледжі культури. 

2. Про обрання голови виборчої комісії. 

3. Про обрання заступника голови виборчої  комісії. 

4. Про обрання  секретаря виборчої комісії. 

5. Про визначення підстав проведення виборів директора Тульчинського 

коледжу культури. 

6. Розподіл обов’язків між членами виборчої комісії та підписання 

протокольних рішень оргкомітету. 

7. Про розробку «Положення про виборчу комісію» з виборів директора 

Тульчинського коледжу культури. 

1.СЛУХАЛИ:  Борболюка Василя Афанасійовича – провідного юриста 

коледжу, який ознайомив присутніх з наказом від  22.03.2019р. № 71-0 «Про 

організацію та проведення виборів директора» у Тульчинському коледжі 

культури та ознайомив присутніх із комплексом заходів щодо організації  та 

проведення виборів. 

 

УХВАЛИЛИ: Зміст наказу по Тульчинському коледжу культури від 

22.03.2019р. № 71-0 «Про організацію та проведення виборів директора» 

взяти до виконання. 

        Голосували «за» одноголосно 

2. СЛУХАЛИ: Борболюка  Василя Афанасійовича – провідного юриста 

коледжу, який запропонував обрати головою виборчої комісії Фолюшняк 

Євгенію Василівну – методиста денного відділення. 
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УХВАЛИЛИ: 

Головою виборчої комісії обрати Фолюшняк Євгенію Василівну – методиста 

денного відділення. 

       Голосували «за» одноголосно. 

3.СЛУХАЛИ: Фолюшняк Євгенію Василівну - голову  виборчої комісії, 

методиста денного відділення, яка запропонувала обрати заступником 

голови комісії Побережник Людмилу Володимирівну – викладача коледжу. 

УХВАЛИЛИ: 

     Заступником голови виборчої комісії обрати Побережник Людмилу 

Володимирівну - викладача коледжу. 

     Голосували «за» одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Фолюшняк Євгенію Василівну – голову виборчої комісії, 

методиста денного відділення, яка запропонувала обрати секретарем 

виборчої комісії Бочтейн Каріну Олександрівну – секретаря навчальної 

частини коледжу. 

УХВАЛИЛИ: 

Секретарем виборчої комісії обрати Бочтейн Каріну Олександрівну – 

секретаря навчальної частини коледжу. 

     Голосували «за» одноголосно. 

 

5.СЛУХАЛИ: Борболюка Василя Афанасійовича – провідного юриста 

коледжу, який доповів, що правовими підставами проведення виборів 

директора коледжу є наступні законодавчі акти та підстави: 

  - стаття 42 Закону України «Про вищу освіту»; 

  - постанова Кабінету Міністрів України від 05. 12.2014р. № 726 «Деякі 

питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; 

  -  Статут Тульчинського коледжу культури; 

 - Рішення Вінницької обласної Ради від 05 березня 2019 року «про 

оголошення конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу 

«Тульчинський коледж культури» Вінницької обласної Ради; 

 - Публікація про проведення конкурсу в газеті «Освіта України» від 18 

березня 2019 року № 11 (1601/3); 

  - Положення щодо організації  виборчої системи та порядку обрання 

директора Тульчинського коледжу культури. 

УХВАЛИЛИ:  

При проведенні виборів директора Тульчинського коледжу культури 

керуватися зазначеними в п.5 протоколу правовими підставами: 

  - стаття 42 Закону України «Про вищу освіту»; 

  - постанова Кабінету Міністрів України від 05. 12.2014р. № 726 «Деякі 

питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; 
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  -  Статут Тульчинського коледжу культури; 

 - Рішення Вінницької обласної Ради від 05 березня 2019 року «про 

оголошення конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу 

«Тульчинський коледж культури» Вінницької обласної Ради; 

 - Публікація про проведення конкурсу в газеті «Освіта України» від 18 

березня 2019 року № 11 (1601/3); 

  - Положення щодо організації  виборчої системи та порядку обрання 

директора Тульчинського коледжу культури. 

      Голосували «за» одноголосно 

 

6.СЛУХАЛИ: Фолюшняк Євгенію Василівну  - голову виборчої комісії, 

методиста денного відділення, яка запропонувала розподілити обов’язки між 

членами комісії таким чином: 

Фолюшняк Євгенія Василівна 

– голова комісії, методист 

денного відділення 

Відповідає за організацію роботи виборчої 

комісії з проведення виборів директора 

Тульчинського коледжу культури та 

координує своєчасне виконання членами  

виборчої комісії покладених на них завдань. 

Як голова виборчої комісії підписує 

бюлетені, опломбовує скриньки для 

голосування, здійснює інші функції, 

визначені Положенням про Виборчу комісію 

з проведенням виборів директора 

Тульчинського коледжу культури. 

Відповідає за правильність проведення 

процедури голосування. 

Побережник Людмила 

Володимирівна – заступник 

голови комісії, викладач 

коледжу. 

Відповідає за дотримання норм виборчого 

законодавства у Тульчинському коледжі 

культури, оформлює акти, що стосуються 

діяльності виборчої комісії. Відповідає за 

отримання необхідних документів від 

організаційного комітету. Вирішує інші 

питання за дорученням голови виборчої 

комісії.   Із секретарем  виборчої комісії 

підписує акти виготовлення бюлетенів, 

опломбування і роз пломбування скриньки, 

опечатування та розпечатування сейфу, 

знищення невикористаних бюлетенів тощо. 

За необхідності та за дорученням голови 

оргкомітету заступник голови виборчої 

комісії виконує обов’язки голови виборчої 

комісії. 
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Бочтейн Каріна  

Олександрівна – секретар 

комісії, секретар навчальної 

частини. 

Веде протоколи засідання виборчої комісії, 

оформлює акти, що стосуються діяльності 

виборчої комісії. Як секретар  виборчої 

комісії, підписує бюлетені, опломбовує 

скриньки для голосування, здійснює інші 

функції, визначені Положенням про виборчу 

комісію з проведення виборів директора 

Тульчинського коледжу культури. Із 

заступником голови виборчої комісії 

підписує акти виготовлення бюлетенів, 

здійснює опломбування і розпломбування 

скриньки, опечатування та розпечатування 

сейфу, знищення невикористаних бюлетенів, 

тощо. Відповідає за технічне забезпечення 

роботи Виборчої комісії. Вирішує інші 

питання за дорученням голови Виборчої 

комісії. 

Булєєва Наталія Анатоліївна –   

член комісії, викладач 

коледжу 

В співпраці з організаційним  комітетом 

організовує інших працівників, які не є 

педагогічними працівниками для участі у 

виборах директора Тульчинського коледжу 

культури. Відповідає за дотримання прав 

трудового колективу. 

Шкута Тетяна Андріївна – 

студентка 3-ХРГ курсу 

В співпраці з організаційним комітетом, 

організовує студентський актив для участі у 

виборах директора Тульчинського коледжу 

культури. Відповідає за дотримання прав 

студентського самоврядування. Вирішує 

інші питання за дорученням голови виборчої 

комісії. 

 

Побережник Людмила Володимирівна – заступник голови виборчої комісії, 

викладач коледжу культури, запропонувала протокольні рішення виборчої 

комісії скріплювати підписами голови та секретаря виборчої комісії. 

УХВАЛИЛИ: Розподілити обов’язки між членами виборчої комісії в 

запропонованому варіанті. Протокольні рішення скріплювати підписами 

голови та секретаря виборчої комісії. 

    Голосували «за» одноголосно. 

7.СЛУХАЛИ:     Фолюшняк Євгенію Василівну – голову виборчої комісії, 

методиста денного відділення, яка запропонувала ухвалити розроблені 

«Положення про виборчу комісію», відповідно до норм діючого законодавства. 

УХВАЛИЛИ: Запропоновані  «Положення про виборчу комісію» затвердити. 

       Голосували «за» одноголосно. 
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