
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

ПРОТОКОЛ №7 

засідання Організаційного комітету з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Фахового коледжу «Універсум» 

м. Київ                             14 грудня 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 затвердження дати зустрічі кандидата на посаду директора Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка з виборцями. 

Доповідач: Н. М. Нос 

2. Про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду директора Фахового 

коледжу «Універсум», громадських організацій та засобів масової інформації під час 

рейтингового голосування на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Н. М. Нос 

3. Затвердження форми письмового запрошення на участь у рейтинговому 

голосуванні на посаду директора Фахового коледжу «Універсум». 

Доповідач: Н. М. Нос 

Порядок денний схвалений одноголосно 



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

навчально-виховної роботи, щодо затвердження дати зустрічі кандидата на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка з 

виборцями. 

Наталія Миколаївна повідомила, що згідно з п. 3.2.9 Положення про конкурсний 

відбір на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка кандидат для обрання на посаду директора Фахового коледжу 

«Універсум» має право проводити зустрічі з працівниками та здобувачами освіти Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Пропонується така дата проведення зустрічі кандидата на посаду директора Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка Братко Марії 

Василівни, доктора педагогічних наук, доцента.  

Дата Час Місце проведення 

17 грудня 2021 р. 12:50 онлайн зустріч у сервісі Google Meet 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити дату зустрічі кандидата на посаду директора Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка Братко Марії Василівни, 

доктора педагогічних наук, доцента з виборцями. 

Дата Час Місце проведення 

17 грудня 2021 р. 12:50 онлайн зустріч у сервісі Google Meet 

. 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

  

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

навчально-виховної роботи, яка доповіла, що до Організаційного комітету надійшло подання 

про акредитацію спостерігача від кандидата на посаду директора Фахового коледжу 

«Універсум»  Київського університету імені Бориса Грінченка доктора педагогічних наук, 

доцента Братко Марії Василівни: 

ПІБ спостерігача: Тарасюк Алла Юріївна. 

До подання додані заява та згода на обробку персональних даних.  

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Прийняти подання про акредитацію спостерігача від кандидата на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка доктора 

педагогічних наук, доцента Братко Марії Василівни та акредитувати Тарасюк Аллу Юріївну 

як спостерігача і видати відповідне посвідчення. 

 



Результати голосування: «За» - одноголосно 

  

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

навчально-виховної роботи, щодо форми письмового запрошення на участь у рейтинговому 

голосуванні на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» та повідомлення про 

включення до списку виборців. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Затвердити наступну форму письмового запрошення на участь у рейтинговому 

голосуванні на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» та повідомлення про 

включення до списку виборців. 

РЕЙТИНГОВЕ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ «УНІВЕРСУМ» 

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 

Шановний(а)______________________________________________________! 

Інформуємо, що Вас включено до списку осіб, які мають право брати участь 

у рейтинговому голосуванні на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Рейтингове голосування відбудеться 22 грудня 2021 р. з 9:00 до 15:00 за 

адресою: м. Київ, пр. Ю. Гагаріна,16, коридор 1-го поверху. 

Для голосування при собі обов’язково мати документ, який посвідчує 

особу (паспорт громадянина України або посвідчення водія – для співробітників, 

паспорт громадянина України або студентський квиток – для студентів). 

 

Організаційний комітет з проведення конкурсного 

відбору на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» 

 

Результати голосування: «За» - одноголосно 

 

Голова Організаційного комітету                                                             Наталія НОС 

Секретар Організаційного комітету                                     Марина РЕПКА 


