
ПРОТОКОЛ №1 

06.10.2021                                                                                                       м. Київ 

 

 

засідання виборчої комісії  

з проведення конкурсного відбору на посаду директора  

Фахового коледжу «Універсум»  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

ПРИСУТНІ: Нос Н.М. – голова організаційного комітету з проведення 

конкурсного відбору на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка, Головчанська О.В., 

голова циклової комісії економіко-математичних дисциплін та 

менеджменту; Кірюшина К.К., викладач циклової комісії іноземних мов; 

Курбанова П.А., студентка ІІІ курсу Фахового коледжу «Універсум»; 

Плугатар Л.О., завідувач дошкільного відділення, викладач циклової 

комісії економіко-математичних дисциплін та менеджменту; Сензерліхт 

М.В., методист навчально-методичного відділу. 

 

ВІДСУТНІ:  

 

На засіданні присутні 100% складу Виборчої комісії, затвердженої 

наказом «Про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення 

конкурсного відбору на посаду директора Фахового коледжу «Універсум»»  

№ 660 від 01.10.2021 р. Засідання Виборчої комісії є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про нормативно-правову базу виборів директора Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Нос Н.М., голова  

Організаційного комітету 

2. Про обрання голови Виборчої комісії 

 

Нос Н.М., голова  

Організаційного комітету 

3. Про обрання заступника голови Виборчої комісії 

Плугатар Л.О., голова  

Виборчої комісії 

4. Про обрання секретаря Виборчої комісії 

Головчанська О.В., заступник  

голови  Виборчої комісії 

 



І. СЛУХАЛИ: 

Нос Н.М. представила членів Виборчої комісії з проведення виборів 

директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Ознайомила зі змістом документів, згідно з якими 

відбуватимуться вибори директора, а саме: 

- Закону України «Про фахову передвищу освіту» (стаття 42); 

- Наказу по Київському університету імені Бориса Грінченка» від 

01.10.2021 р. №659-к; 

- Положення про порядок проведення виборів директора Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка», 

затвердженого на засіданні Педагогічної ради Коледжу (протокол №2 від 

29.09.2021 р.) та введеного в дію наказом №660 від 01.10.2021 р.; 

- Положення про Організаційний  комітет з проведення конкурсного 

відбору на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка, затвердженого на засіданні 

Педагогічної ради Коледжу (протокол №2 від 29.09.2021 р.) та введеного 

в дію наказом №660 від 01.10.2021 р.; 

- Положення про Виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на 

посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка затвердженого на засіданні 

Педагогічної ради Коледжу (протокол №2 від 29.09.2021 р.) та введеного 

в наказом №660 від 01.10.2021 р.; 

- Статуту Київського університету імені Бориса Грінченка (п.90) 

- Положення про Фаховий коледж «Універсум» Київського університету 

імені Бориса Грінченка, затвердженого на засідання Вченої Ради 

Університету (протокол №2 від 27.02.2020 р.) та введеного в дію наказом 

№150 від 27.02.2020 р (пп.5.12, 5.2.5).  

УХВАЛИЛИ: 

 Узяти до уваги зазначені документи та керуватися ними під час 

проведення виборів директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

      Нос Н.М. наголосила на необхідності обрати голову Виборчої комісії з 
проведення виборів директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка, запропонувала кандидатуру 
Плугатар Л.О. 
УХВАЛИЛИ: 

Обрати головою Виборчої комісії з проведення виборів директора  
Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка Плугатар Людмилу Олександрівну, завідувача дошкільного 
відділення, викладача циклової комісії економіко-математичних 
дисциплін та менеджменту. 

  Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0. 



 
ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Плугатар Л.О., наголосила на необхідності обрати заступника голови 

Виборчої комісії з проведення виборів директора  Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, 

запропонувала кандидатуру Головчанської О.В. 
УХВАЛИЛИ: 

Обрати заступником голови Виборчої комісії з проведення виборів 
директора Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка Головчанську Оксану Василівну, голову циклової комісії 
економіко-математичних дисциплін та менеджменту. 
Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

IV. СЛУХАЛИ: 

Головчанська О.В., наголосила на необхідності обрати секретаря 

Виборчої комісії з проведення виборів директора  Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, 

запропонувала кандидатуру Кірюшиної К.К. 
УХВАЛИЛИ: 

Обрати секретарем Виборчої комісії з проведення виборів директора 
Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка Кірюшину Катерину Костянтинівну, викладача циклової 
комісії іноземних мов. 
Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Виборчої комісії    _____ _______  Людмила ПЛУГАТАР 

    (підпис) 

 

 

Секретар                              ___ _________ Катерина КІРЮШИНА 

    (підпис) 


