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Тульчинський коледж культури 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

Тульчинського коледжу культури 

 

30 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, член оргкомітету. 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про оголошення результатів виборів директора Тульчинського коледжу 

культури. 

2. Про передачу першого примірника протоколу № 6 (підсумковий) виборчої 

комісії з виборів директора Тульчинського коледжу культури від 30.05.2019 до 

Вінницької обласної Ради. 

3. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів директора 

Тульчинського коледжу культури, до архіву коледжу. 

 

За порядок денний голосували «за» одноголосно. 

 

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

з навчальної роботи, яка доповіла про передачу виборчою комісією з проведення 

виборів директора Тульчинського коледжу культури двох примірників протоколу 

№ 6 (підсумковий) виборчої комісії з виборів директора коледжу від 30.05.2019 

щодо результатів таємного голосування на виборах директора коледжу 30.05.2019. 
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Згідно з протоколом виборчої комісії у голосуванні взяли участь 154 виборці, 

що складає 96,8 % від загальної кількості виборців (159 осіб). Із врахуванням вимог 

Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 

05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу 

освіту» вибори вважаються такими, що відбулися. 

Кандидат на посаду директора, Трачук Л.Д., отримав 123 голоси виборців, 

що складає 79,9 % від кількості виборців, які проголосували (154 особи). Таким 

чином, із урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 

42 Закону України «Про вищу освіту» директором Тульчинського коледжу 

культури обрано Трачука Л.Д. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 

№ 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», 

результати виборів необхідно оприлюднити на веб-сайті та інформаційному стенді 

коледжу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Інформацію про результати таємного голосування на виборах директора 

Тульчинського коледжу культури 30.05.2019 взяти до відома. 

2) Оприлюднити результати голосування на виборах директора Тульчинського 

коледжу культури на веб-сайті та інформаційному стенді закладу освіти. 
 

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

з навчальної роботи, яка доповіла, що відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону 

України «Про вищу освіту», перший примірник протоколу № 6 (підсумковий) 

виборчої комісії з виборів директора Тульчинського коледжу культури від 

30.05.2019 щодо підрахунку голосів за результатами таємного голосування на 

виборах директора Тульчинського коледжу культури подати до Вінницької 

обласної Ради до 03.06.2019. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Подати перший примірник протоколу № 6 (підсумковий) виборчої комісії з 

виборів директора Тульчинського коледжу культури від 30.05.2019 щодо 

підрахунку голосів за результатами таємного голосування на виборах директора 

Тульчинського коледжу культури до Вінницької обласної Ради до 03.06.2019 
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