
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

ПРОТОКОЛ №3 

засідання Організаційного комітету з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» 

м. Київ                       25 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 визначення квот представництва з числа інших штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, які працюють у Фаховому коледжі «Універсум» і студентів 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка  для 

обрання представників для участі у рейтинговому голосуванні на посаду директора Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Н. М. Нос 

2. Про інформування голови Ради студентського самоврядування щодо визначення 

квоти виборних представників з числа студентів для участі у рейтинговому голосуванні на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Доповідач: Н. М. Нос 



3. Затвердження дати і часу проведення зборів інших категорій працівників 

(непедагогічних працівників) Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка, щодо обрання представників для участі у рейтинговому голосуванні на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум». 

Доповідач: Н. М. Нос 

4. Затвердження форми бюлетеня для проведення іншими категоріями працівників 

(непедагогічними працівниками), які працюють у Фаховому коледжі «Універсум», обрання 

представників для участі у рейтинговому голосуванні 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 визначення квот представництва з числа інших категорій 

працівників (непедагогічних працівників), які працюють у Фаховому коледжі «Універсум» і 

студентів Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка у 

рейтинговому голосуванні на посаду директора Фахового коледжу «Універсум». 

Відповідно до Положення про рейтингове голосування на посаду директора Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка брати участь у 

конкурсному відборі на посаду директора мають право: усі штатні педагогічні працівники 

Коледжу (не менше 75% від кількості осіб, котрі братимуть участь у відборі); представники з 

числа інших категорій працівників (непедагогічних працівників), котрі обираються 

відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів (не більше 10%); 

виборні представники з числа студентів Фахового коледжу «Універсум», які обираються 

студентами шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%). 

Наталія Миколаївна ознайомила присутніх із наданими П.О.Найденовою, 

начальником відділу кадрів, списками штатних співробітників Фахового коледжу 

«Універсум», згідно з якими кількість педагогічних працівників станом на 25.11.2021 р. 

становить 114 осіб. Запропонувала встановити їх представництво як 77,55% від загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні на посаду 

директора Коледжу. Відповідно: студенті – 17% (25 осіб), а інших працівників 

(непедагогічних працівників) – 5,45% (8 осіб). 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити інформацію про кількість виборців у рейтинговому голосуванні на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум»: 



 

 

 

Інформація про кількість виборців у рейтинговому голосуванні на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

22 грудня 2021 р. 

 

Всього 

штатних 

працівників, 

осіб 

Мають право брати участь у виборах 

педагогічні 

працівники 

інші працівників 

(непедагогічні 

працівники) 
Студенти 

Всього  

голосують 

осіб % осіб % Осіб % осіб % 

114 114 77,55 8 5,45 25 17 147 100 

1.2. Висвітлити на сайті Фахового коледжу «Універсум» інформацію щодо загальної 

квоти виборців. 

1.3. Затвердити списки інших працівників, які не є педагогічними працівниками, для 

обрання представників, які братимуть участь у конкурсному відборі на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум»: 22 грудня 2021 р.: 

№ ПІП Посада 

1.  Андрійчук Вікторія Віталіївна  секретар-друкарка 

2.  Андрощук Катерина Григорівна завідувач  

3.  Бєльченко Наталія Іванівна  інспектор з обліку студентів 

4.  Бігун Надія Михайлівна прибиральник службових приміщень 

5.  Борозенець Наталія Миколаївна  бібліотекар І категорії 

6.  Борщевська Світлана Василівна кур'єр 

7.  Денисенко Тетяна Володимирівна прибиральник службових приміщень 

8.  Дідченко Катерина Петрівна прибиральник службових приміщень 

9.  Дяченко Наталія Сергіївна секретар-друкарка 

10.  Ільїна Валентина Вікторівна завідувач  

11.  Казюліна Ольга Михайлівна прибиральник службових приміщень 

12.  Капорін Віктор Іванович Двірник 

13.  Касіч Ольга Петрівна робітник з обслуговування 

14.  Квасницька Галина Миколаївна  Бібліограф 

15.  Коломієць Катерина Миколаївна секретар-друкарка 

16.  Кононенко Наталія Андріївна робітник з обслуговування 

17.  Літвін Володимир Антонович робітник з обслуговування 

18.  Мартинко Світлана Петрівна  завідувач господарством 

19.  Опанасенко Дарина Степанівна секретар-друкарка 

20.  Прибитько Марія Миколаївна секретар-друкарка 

21.  Прудка Валентина  Михайлівна  заступник директора 



22.  Сенчук Галина Кирилівна прибиральник службових приміщень 

23.  Симініченко Любов Євгенівна прибиральник службових приміщень 

24.  Ущапівська Ірина Валентинівна провідний бухгалтер 

25.  Федоренко Любов Іванівна гардеробник 

26.  Чумаченко Аліса Андріївна секретар-друкарка 

27.  Шиманський Михайло Васильович  робітник з обслуговування (електрик) 

28.  Якушко Світлана Борисівна прибиральник службових приміщень 

 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

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

навчально-виховної роботи, яка повідомила про необхідність інформування голови Ради 

студентського самоврядування щодо визначеної квоти – 17% (25 осіб) виборних 

представників з числа студентів для участі у рейтинговому голосуванні на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформувати голову Ради студентського самоврядування щодо визначеної квоти – 

17% (25 осіб) виборних представників з числа студентів для участі у рейтинговому 

голосуванні на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

2.2 Просити голову Ради студентського самоврядування до 10 грудня 2021 року 

надати списки виборних представників з числа студентів для участі у рейтинговому 

голосуванні на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Н. М. Нос, голову Організаційного комітету, заступницю директора з 

навчально-виховної роботи, яка запропонувала визначити дату і час проведення зборів 

штатних працівників, які не є педагогічними працівниками Фахового коледжу «Універсум», 

щодо обрання представників для участі у конкурсному відборі на посаду директора, а саме: 

№ Дата та час проведення зборів Місце 

1.  08 грудня 2021 р., об 11:00 пр. Ю. Гагаріна, 16, актова зала 

 

ВИСТУПИЛА: О. М. Овчаренко, голова циклової комісії образотворчого мистецтва 

та дизайну, заступник голови Організаційного комітету, зауважила, що оскільки на зборах 

має бути присутній член Організаційного комітету (на виконання п. 2.8. Порядку обрання 

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



участі у рейтинговому голосуванні на посаду директора Фахового коледжу «Універсум»), 

потрібно визначити членів Організаційного комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Затвердити дату і час проведення зборів штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка, щодо обрання представників для участі у конкурсі: 

№ Дата та час 

проведення зборів 

Місце ПІП члена Організаційного комітету, 

який буде присутній на зборах 

1.  08 грудня 2021 р. 

об 11:00 

пр. Ю. Гагаріна, 16, 

актова зала 

Нос Н. М. 

Овчаренко О. М. 

Репка М. В. 

 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

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

навчально-виховної роботи, яка наголосила на необхідності затвердження форми бюлетеня 

для проведення іншими штатними працівниками, які не є педагогічними працівниками 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, обрання 

представників для участі у конкурсному відборі на посаду директора Фахового коледжу 

«Універсум». 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання представників з числа штатних працівників, які не 

є педагогічними працівниками, для участі у рейтинговому голосуванні на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка  

«22» грудня 2021 р. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата  Рік народження, посада кандидата ЗА 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.     

8.     

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА  

 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

4. 1. Затвердити форму бюлетенів для таємного голосування з обрання співробітників, 

які не є педагогічними працівниками, для участі у конкурсному відборі 22 грудня 2021 р. 



 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання представників з числа штатних працівників, 

які не є педагогічними працівниками, для участі у рейтинговому голосуванні на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка  

«22» грудня 2021 р. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата  Рік народження, посада кандидата ЗА 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.     

8.     

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА  

 

 

 

4.2. Згідно з пунктом 3.7 Порядку обрання представників з числа інших штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у рейтинговому голосуванні на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум», на звороті кожний бюлетень необхідно 

завірити підписом голови та секретаря лічильної комісії. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

Голова Організаційного комітету                                                             Наталія НОС 

Секретар Організаційного комітету                                  Марина РЕПКА 


