
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання Організаційного комітету з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» 

м. Київ                       15 листопада 2021 року 

На засіданні Організаційного комітету з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» (далі ― Організаційний комітет) присутні: 

1) Нос Наталія Миколаївна ― голова Організаційного комітету, заступник 

директора з навчально-виховної роботи; 

2) Овчаренко Ольга Миколаївна ― заступник голови Організаційного комітету, 

викладач циклової комісії образотворчого мистецтва та дизайну;  

3) Репка Марина Василівна ― секретар Організаційного комітету, викладач 

циклової комісії з педагогічної освіти; 

4) Складан Андрій Анатолійович ― викладач циклової комісії суспільних 

дисциплін і правознавства; 

5) Яковенко Анастасія Ігорівна ― студентка ІІ курсу Фахового коледжу 

«Універсум», спеціальності «Дошкільна освіта». 

Присутні 100% членів Організаційного комітету, затвердженого наказом «Про 

організаційний комітет та виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум»» № 660 від 01.10.2021 р. Засідання 

Організаційного комітету є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про написання офіційного запиту до відділу кадрів щодо надання списків 

працівників коледжу за такими категоріями: педагогічні працівники, які працюють у 

Фаховому коледжі «Універсум» за основним місцем роботи; інші категорії працівників, які 

працюють у Фаховому коледжі «Універсум» за основним місцем роботи.   

Доповідач: Н. М. Нос 

2. Затвердження Порядку обрання виборних представників з числа інших категорій 

працівників (непедагогічні працівники), які працюють у Фаховому коледжі «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка для участі у рейтинговому голосуванні на 

посаду директора. 

Доповідач: Н. М. Нос 



3. Затвердження Порядку організації роботи спостерігачів під час рейтингового 

голосування на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Н. М. Нос 

 

Порядок денний схвалений одноголосно 

 

І. СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, щодо потреби звернення до відділу кадрів з проханням надати 

списки працівників коледжу з зазначенням посади станом на 25 листопада 2021 року за 

такими категоріями: 

1) педагогічні працівники, які працюють у Фаховому коледжі «Універсум» за 

основним місцем роботи; 

2) інші категорії працівників, які працюють у Фаховому коледжі «Універсум» за 

основним місцем роботи. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити текст листа та відправити його у електронному вигляді начальнику  

відділ кадрів П.О. Найденовій 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, яка запропонувала затвердити Порядок обрання виборних 

представників числа інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, які 

працюють у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Затвердити Порядок обрання виборних представників числа інших штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, які працюють у Фаховому коледжі 

«Універсум». 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

  

ІII. СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, яка наголосила на необхідності затвердження Порядку 

організації роботи спостерігачів на рейтинговому голосуванні на посаду директора Фахового 

коледжу «Універсум». 



ВИСТУПИЛА: М. В. Репка, викладач циклової комісії з педагогічної освіти, секретар 

Організаційного комітету, підкреслила, що треба також затвердити додатки до Порядку 

організації роботи спостерігачів, а саме:  

– зразок посвідчення спостерігача у рейтинговому голосуванні на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум»; 

– згоду на обробку персональних даних спостерігача. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3. Затвердити Порядок організації роботи спостерігачів під час рейтингового 

голосування на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» та додатки до нього. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

 

Голова Організаційного комітету                                                             Наталія НОС 

Секретар Організаційного комітету                              Марина РЕПКА 


