
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання загальних зборів штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

8 грудня 2021 року                                                                                              м. Київ 

 

На засіданні загальних зборів штатних працівників коледжу, які не з 

педагогічними працівниками (далі – Збори), присутні 23 особи. 

Порядок денний 

1. Виступ представника організаційного комітету. 

2. Про обрання голови та секретаря зборів. 

3. Про затвердження кількісного та особового складу лічильної комісії. 

4. Про визначення списку делегатів до числа кандидатів в представники з 

числа штатних непедагогічних працівників коледжу, які матимуть 

право брати участь у виборах директора коледжу. 

 

За затвердження порядку денного голосували одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

               Нос Н.М., голову Організаційного комітету, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, яка зазначила, що відповідно до статі 42 Закону 

України «Про фахову передвищу освіту», п. 90 Статуту Київського університету 

імені Бориса Грінченка,  Положенням про Фаховий коледж «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка, Положенням про конкурсний 

відбір на посаду директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Інформувала, що для проведення виборів створено: Організаційний 

кoмітeт з проведення конкурсного відбору, Виборчу комісію з проведення 

конкурсного відбору, розроблено відповідні положення для забезпечення 

проведення виборів директора, розміщені на офіційному сайті коледжу.  

Зазначила, що: 

1) кожен педагогічний штатний працівник коледжу (всього 114 осіб, 

це 77,55% від загальної чисельності виборців); 

2) представники з числа інших штатних працівників коледжу, які не є 

педагогічними працівниками коледжу, які обираються відповідними 

працівниками шляхом проведення таємних виборів (всього 8 осіб, це 5,45 %): 

Акцентувала, що відповідно до Положення про порядок обрання 

представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками для участі у рейтинговому голосуванні директора Фахового 



коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка на 

конкурсному відборі необхідно: 

1. обрати голову та секретаря Зборів; 

2. створити лічильну комісію, яка забезпечує процедуру обрання 

представників; 

3. обрати представників шляхом таємного голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до уваги та діяти відповідно до Порядку 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. 

Результати голосування: 

«ЗА» —  одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Нос Н.М., представника організаційного комітету, яка виступила з 

пропозицією обрати голову та секретаря конкурсного відбору. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Прудка В.М., з пропозицією обрати головою зборів —Бєльченко Наталію 

Іванівну, обрати  секретарем  зборів — Прибитько Марію Миколаївну. 

Бєльченко Н. І., підтримала вищезазначенні пропозиції. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Обрати  головою Зборів — Бєльченко Наталію Іванівну, секретарем          — 

Прибитько Марію Миколаївну. 

Результати голосування: 

«ЗА» —  одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

  Бєльченко Н. І., голову Зборів, яка повідомила, що Збори вважається 

правомочними у разі присутності на них не менше 50 % від їх загальної кількості 

учасників. Відповідно до списку, наданого Організаційними комітетом, 

кількість працівників, які не є педагогічними працівниками, складає 28 осіб. На 

загальних зборах присутні 23 особи, а це більше ніж 50%, отже кворум Зборів є 

і всі прийняті рішення вважатимуться правомочними. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

        Андрощук  К.Г., запропонувала включити до складу лічильної комiciї 2  

       осіб, а саме: 

1.Опанасенко Д.С., 

2.Дяченко Н.С. 

Коломієць К.М., запропонувала включити до складу лічильної комiciї 1 

особу, а саме: 

1.Борозенець Н.М. 

Бєльченко Н. І., підтримала вищезазначенні пропозиції. 

 

УХВАЛИЛИ: створити лічильну комісію в складі 3 осіб: 

1. Дяченко Наталія Сергіївна, секретар-друкарка, 

2. Борозенець Наталія Миколаївна, бібліотекар I категорії, 

3. Опанасенко Дарина Степанівна, секретар-друкарка. 

Результати голосування: 

«ЗА» — одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

           Бєльченко Н. І., повідомила, що відповідно до Порядку 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 на Зборах необхідно: 

1) висунути за квотою шляхом відкритого прямого голосування кандидатів для 

обрання їх представниками для участі у рейтинговому голосуванні на посаду 

директора коледжу (8 осіб); 

2) за рішенням зборів доручити лічильній комісії внести кандидатів для 

обрання їх представниками у бюлетені для таємного голосування;  

3) провести таємне голосування та оголосити його результати.  

 

УХВАЛИЛИ:  

          Внести 8 кандидатур до бюлетеня для таємного голосування з 

висунення виборних представників, які не є педагогічними працівниками та 

мають право брати участь у виборах директора коледжу. 

Персонально: 

1. Андрощук Катерина Григорівна, 

2. Бєльченко Наталія Іванівна, 

3. Ільїна Валентина Вікторівна, 

4. Казюліна Ольга Михайлівна, 



5. Квасницька Галина Миколаївна, 

6. Кононенко Наталія Андріївна, 

7. Мартинко Світлана Петрівна, 

8. Прудка Валентина Михайлівна. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» — одноголосно. 

 

5.СЛУХАЛИ: 

            Бєльченко Н. І., закликала лічильну комісію забезпечити процедуру 

голосування та подати необхідні документи (протоколи лічильної комісії) 

до Організаційного комітету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

             Прибитько М.М., секретар Зборів, оголосила зміст протоколу 

засідання лічильної комісії, згідно з яким головою лічильної комісії обрано 

Дяченко Наталію Сергіївну, секретарем Борозенець Наталію Миколаївну. 

             Дяченко Н. С., повідомила про результати голосування (протокол 

лічильної комісії) з висунення виборних представників, які не є 

педагогічними працівниками та мають право брати участь у виборах 

директора коледжу: 

 

«ЗА» — 21 

«ПРОТИ» — 0 

«НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ» —2 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити результати таємного голосування. 

Результати голосування: 

«ЗА» — одноголосно. 
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