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Тульчинський коледж культури 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

Тульчинського коледжу культури 

 

23 травня 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, голова 

оргкомітету; 

2) Борболюк Василь Афанасійович – провідний юрист, заступник голови 

оргкомітету; 

3) Кавун Наталія Арсеніївна – методист коледжу, секретар оргкомітету; 

4) Почтар Ірина Олександрівна – викладач, член оргкомітету; 

5) Присяжнюк Станіслава Федорівна – старший інспектор з кадрів, член 

оргкомітету; 

6) Балюк Надія Володимирівна – завідувач складу, член оргкомітету; 

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

член оргкомітету. 

Присутні 7 з 7 членів оргкомітету (100%). Засідання оргкомітету є правомірним. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про акредитацію спостерігачів на виборах директора Тульчинського коледжу 

культури від кандидата на посаду директора Трачука Л.Д. 

2. Про закінчення строку подання клопотань від громадських організацій про 

дозвіл мати спостерігачів під час виборів директора Тульчинського коледжу 

культури. 

3. Розміщення інформації щодо завершального етапу виборів директора 

Тульчинського коледжу культури та вжиття вичерпних організаційних заходів 

на завершальному етапі виборів директора Тульчинського коледжу культури. 

 
За порядок денний голосували «за» одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Омельченко С.В. – голову оргкомітету, заступника директора 

з навчальної роботи, яка доповіла про подання кандидата на посаду директора 

Тульчинського коледжу культури Трачука Л.Д. з клопотанням акредитувати 

спостерігачами на виборах директора Тульчинського коледжу культури таких осіб: 

 Кожем’яку Олену Вікторівну – діловода Тульчинського коледжу культури, 

29.09.1966 р.н., проживає за адресою: Тульчинський р-н, с. Мазурівка, 

вул. В. Чорновола, буд. 73, контактний тел. 0679851404. 

 Рябчук Тетяну Іванівну – завідувача господарством Тульчинського коледжу 

культури, 27.04.1959 р.н., проживає за адресою: м. Тульчин, вул. Незалежності, 

буд. 3, контактний тел. 0635743628. 

Заяви осіб про згоду бути спостерігачами та згоди на обробку персональних 

даних додаються. 
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ЗАПРОПОНУВАЛА:  

Акредитувати спостерігачами на виборах директора Тульчинського коледжу 

культури від кандидата на посаду директора Трачука Л.Д. вищезазначених осіб. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ:  

Акредитувати спостерігачами на виборах директора Тульчинського коледжу 

культури від кандидата на посаду директора Трачука Л.Д. таких осіб: 

 Кожем’яку Олену Вікторівну – діловода Тульчинського коледжу культури, 

29.09.1966 р.н., проживає за адресою: Тульчинський р-н, с. Мазурівка, 

вул. В. Чорновола, буд. 73, контактний тел. 0679851404. 

 Рябчук Тетяну Іванівну – завідувача господарством Тульчинського коледжу 

культури, 27.04.1959 р.н., проживає за адресою: м. Тульчин, вул. Незалежності, 

буд. 3, контактний тел. 0635743628. 
 

2. СЛУХАЛИ: Омельченко С.В. – голову оргкомітету, заступника директора 

з навчальної роботи, яка доповіла, що згідно з порядком організації роботи 

спостерігачів під час проведення виборів директора Тульчинського коледжу 

культури, закінчився строк подання клопотань від громадських організацій про 

дозвіл мати спостерігачів під час виборів директора Тульчинського коледжу 

культури. 

 

ЗАПРОПОНУВАЛА:  

Припинити приймання клопотань від громадських організацій про дозвіл 

мати спостерігачів під час виборів директора Тульчинського коледжу культури. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Припинити приймання клопотань від громадських організацій про дозвіл 

мати спостерігачів під час виборів директора Тульчинського коледжу культури. 
 

3. СЛУХАЛИ: Омельченко С.В. – голову оргкомітету, заступника директора 

з навчальної роботи, яка доповіла, що згідно з методичними рекомендаціями щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 

«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»», положення 

щодо організації виборчої системи та порядку обрання директора Тульчинського 

коледжу культури, положення про організаційний комітет з проведення виборів 

директора, оргкомітету необхідно розмістити на інформаційних ресурсах 

Тульчинського коледжу культури оголошення про дату, час, місце проведення 

голосування, передвиборчу програму кандидата на посаду директора коледжу, інші 

інформаційні матеріали щодо завершального етапу виборів директора коледжу та 

вжити вичерпних організаційних заходів на завершальному етапі виборів 

директора коледжу: проконтролювати оприлюднення вищезазначеної інформації, 

забезпечити виборчу комісію коледжу сейфом, прозорими скриньками для 

голосування, кабінками для голосування тощо. 
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