
засiдання

м. Береяtани

1. Ковальська А.В, -

2. Куча C.I. -

3. Михайлишин М.С. -

4. Михайлишин о.В. -

5. Тернова I.B. -

б. Якимович о.М. -

ВIДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПЦРОЗДIЛ (БЕРЕЖДНСЬКИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУБIП УКРАIНИ>

На засiданнi Виборчоi KoMicii з проведення виборiв директора (далi -
Виборча комiсiя) присутнi :

протокол }tbl

виборчоi koMicii з проведення виборiв директора

0б.09.2021 р.

студентка З року навчання вiддiлення комп'ютерноi
iнженерii та електротехнiки
голова методичного об'еднання' KypaTopiB коледжу,

викJIадачка iноземноТ мови цикловоi KoMicii

ryманiтарних дисциплiн
завiдувачка вiддiлення комп'ютерноi iнженерii та
електротехнiки, викладачка математики,

7. Яцикiв М.М. -

iнформатики та iнформацiйних технологiй
завiдувачка бiблiотеки копеджу
завiдувачка вiддiлення економiки та прикладноi
екологii, викJIадачка спецiальних економiчних

дисциплiн
голова цикловоi koMiciT фiзико-математичних
дисциплiн та iнформацiйних технологiй, викJIадачка

математики та iнформатики
викJIадач iнженерних та аграрних дисциплiн

присутнi 7 iз 7 членiв Виборчоi koMicii, затвердженi наказом всп
<Бережанський фаховий коледж нуБiп УкраiЪи> вiд 06.09.202| року J\b 27,

засiдання е провомочним.

ПОРЩОК ДЕННИИ
1. Про обрання голови Виборчоi KoMicii.
2. Про обрання заступника голови Виборчоi koMicii,
3. Про обрання секретаря Виборчоi KoMicii.
а. Про розподiл обов'язкiв мiж членами виборчоi koMicii.

5. Про порядок затвердження протоколiв Виборчоi KoMicii.

6. Про режим та мiсце роботи Виборчоi KoMicii.

за затвердження порядку денного голосувчrли одноголосною.

1. слуХАЛИ: Про обрання голови Виборчоi KoMicii
вистуПилд Терно.а I.B.: Про потребу обрання голови Виборчоi KoMicii

доповiла завiдувачка вiддiлення економiки та прикладноi екологii I.B. Тернова та

запропонувала обрати головою Виборчоi koMicii голову методичного об'еднання

*урЪrорi" коледжу, викладачку iноземноi мови цикловоi KoMicii ryманiтарних
дисциплiн C.I. КУцУ.



ПосТАНоВиЛИ: Обрати головою Виборчоi KoMici'i C.I. Куцу.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За-7.
Проти - нема€.
Утримались - немае.
Рiшення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови Виборчоi KoMicii
вистуПилА Якимович о.М.: Про потребу обрання заступника голови

виборчоi koMicii доповiла голова цикловоi koMicii фiзико-математичних
дисциплiн та iнформацiйних технологiй, викладачка математики та iнформатики
Якимович о.М. та запропонув€UIа обрати заступницею голови Виборчоi KoMicii
завiдувачку бiблiотеки коледжу О.В. Михайлишин.

постАновиЛИ: Обрати заступницею голови Виборчоi KoMicii о.в.
михайлишин.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За-7.
Проти - немас.
Утримались - немае.
Рiшення прийнято одноголосно.

3. СлУхАЛИ: Про обрання секретаря Виборчоi *ori.ii
вистуПИВ Яцикiв М.М.: Про необхiднiсть обрання секретаря ВиборчqТ

KoMicii доповiв викJIадач iнженерних та аграрних дисциплiн М.М. Яцикiв та
запропонував обрати секретарем Виборчоi. KoMicii завiдувачку вiддiлення
комп'ютерноi iнженерii та електротехнiки, викJIадачку математики, iнформатики
та iнформацiйних технологiй М.С. Михайлишин.

Обрати секретарем Виборчоi KoMicii М.С.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За-7.
Проти - немае.
Утрима-пись - немае.
Рiшення прийнято одноголосно

4. слуХАЛИ: Про розподiл обов'язкiв мiж членами ВиборчоТ KoMicii
вистуПилА КУцu C.I.: доповiла про змiст нак€ву всП <Бережанський

фаховий коледж нуБiП Украiни> <Про органiзацiю та проведення виборiв
директора ВСП <<Бережанський фаховий коледж нуБiп }'::paiЪ;r>l вiд 0б.09 .2о21
року J\! 27, якиN{ було затверджено скJIад Виборчоi KoMiciI та запропонув€UIа
розподiлити обов'язки мiж if членами таким чином:

ПОСТАНОВИЛИ:
михайлишин.



Гопо* Вйфrоi KoMiciI. Органiзацiя роботи
Виборчоi KoMiciT, пiдготовка, проведення

голосування та встановлення результатlв
голосування виборiв директора коJIеджу,

координацiя вчасного виконання членами
RибопчоТ KoMicii покладених на них завданъ

1 Куча C.I.

2. Михайлишин о.В. Заступниця голови Виборчоi KoMicti, Uрганtзацtя

роботи ВиборчоТ KoMiciT, пiдготовка, проведення

голосування та встановлення результатlв
голосування виборiв директора коледжу,

координацiя вчасного виконання членами

Rибопчот koMiciT покладених на них завдань

з. Михайлишин М.С. Секретар Виборчоi KoMicii. L)рганtзацtйно-

,.""i"". забезпечення засiдань Виборчоi KoMicii,

пiдготовка необхiдних матерiалiв i оформлення
ппотокопiв засiдань

4.

5.

Тернова I.B. Забезпечус комунiкацiю та бере участь в

органiзацii, пiдготовцi, проведеннi голосування

,u 
".ruповленнi 

результатiв голосування виборiв

Якимович о.М. Забезпечуе комунiкацiю
форми навчання та бере
пiдготовцi, проведеннi
встановленнi резулътатiв
директора коледжу

зi студентами денноi
участь в органiзацii,

голосування та

. голосування виборiв

6. Яцикiв М.М. Забезпечуе комунiкачiю та бере участь в

органiзацii, пiдготовцi, проведеннi голосування

,u 
".rurовленнi результатiв голосування виборiв

директора коледжу

7. Ковальська А.В. Забезпечуе комунlкацlю
форми навчання та бере
пiдготовцi, проведеннi
встановленнi результатiв
директора коледжу_

з1 студентами денно1

участь в органiзацiТ,
голосування та

голосування виборiв

постАновиЛlьатr"рп"r" "аведений 
вище розподiл обов'язкiв

мiж членами Виборчоi KoMicii.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За-7.
Проти - немае.
Утриматtись - немае.
Рiшення прийнято одноголосно.



5. СЛУХАЛИ: Про порядок затвердження протоколiв Виборчоi KoMicii.
ВИСТУПИЛА Куча C.I.: Запропонувала наступниЙ порядок затвердження

протоколiв Виборчоi KoMiciT: протоколи пiдписують Голова та Секретар
Виборчоi KoMicii, KpiM протоколiв iз встановленнrI результатiв голосування, якi
пiдписують yci присутнi члени ВиборчоI KoMicii.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити запропонованиЙ порядок затвердження
протоколiв Виборчоi KoMicii'.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За-7.
Проти - нема€.
Утрима"ltись - немае.
Рiшення прийнято одноголосно

6. СЛУХАЛИ: Про режшм та мiсце роботи Виборчоi KoMicii'.
ВИСТУПИЛА Куча C.I.: Запропонувала встановити наступнi режим та

мiсце роботи Виборчоi KoMicii:
понедiлок - п'ятниця - 1 0:00-1 6:30;
перерва - 13:00-14:00.
Вважати примiщенням роботи Виборчоi KoMicii аудиторiю NЬ |7 л

лабораторного коргtусу JЮ 3.
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити запропонований режим та мiсце роботи

Виборчоi KoMicii.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За-7.
Проти - немае.
Утримались - немае.
Рiшення прийнято одноголосно.

Голова Виборчоi KoMicii

Секретар Виборчоi' KoMicii

Свiтлана КУЦА

MapiaHHa МИХАЙЛИШИН
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