
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання організаційного комітету з проведення конкурсного відбору  на 

заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 

 

м. Чернівці                                                                          04.02.2022 р. 

 

ПРИСУТНІ: (члени організаційного комітету) 

1. Поцілуйко-Григоряк Галина Володимирівна – завідувач відділенням 

2. Медведєва Олеся Вікторівна – завідувач навчально-методичним 

кабінетом 

3. Тирон Ірина Ігорівна – методист коледжу 

4. Колотило Яна Василівна – психолог  

5. Гаврилюк Олексій Володимирович – завідувач відділенням 

6. Габор Дмитро Іванович – завідувач господарством 

7. Шупарська Єлизавета – член студради. 

СЛУХАЛИ: 

Члена організаційного комітету Тирон І.І. 

Відповідно до положень Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

щодо особливостей конкурсного відбору на посаду керівника закладу фахової 

передвищої освіти та Типового положення про конкурсний відбір на посаду 

керівника закладу фахової передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 23.02.2021 року №251 зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 08 квітня 2021 року №479/36101 «Деякі питання реалізації статті 

42 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Статуту Коледжу, необхідно 

обрати голову, заступника та секретаря організаційного комітету. 

 Запропонувала обрати президію засідання та провела її вибори. 

 

ПРЕЗИДІЯ ЗАСІДАННЯ: 

Медведєва О.В. – головуюча, Гаврилюк О.В. – секретар 

(обрані одноголосно)  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови організаційного комітету з проведення конкурсного 

відбору  на заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 

2. Обрання заступника голови організаційного комітету з проведення 

конкурсного відбору на заміщення посади директора Чернівецького 

індустріального фахового коледжу 

3. Обрання секретаря організаційного комітету з проведення конкурсного 

відбору  на заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 

4. Затвердження плану заходів з підготовки та проведення конкурсного 

відбору  на заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 

 (затверджений одноголосно) 

 



1. Обрання голови організаційного комітету з проведення конкурсного 

відбору  на заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 

СЛУХАЛИ: 

1. Члена організаційного комітету Тирон І.І., з пропозицією обрати 

головою організаційного комітету з проведення конкурсного відбору  на 

заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового коледжу 

Поцілуйко-Григоряк Г.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати Поцілуйко-Григоряк Г.В. головою організаційного комітету з 

проведення конкурсного відбору  на заміщення посади директора Чернівецького 

індустріального фахового коледжу 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання 

«за» - 7 (сім) осіб; 

«проти» - немає; 

«утримався» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Обрання заступника голови організаційного комітету з проведення 

конкурсного відбору  на заміщення посади директора Чернівецького 

індустріального фахового коледжу 

СЛУХАЛИ: 

2. Члена організаційного комітету Шупарську Є., з пропозицією обрати 

заступником голови організаційного комітету з проведення конкурсного відбору  

на заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового 

коледжу Тирон І.І.. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Обрати Тирон І.І. заступником голови організаційного комітету з 

проведення конкурсного відбору  на заміщення посади директора Чернівецького 

індустріального фахового коледжу 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання 

«за» - 7 (сім) осіб; 

«проти» - немає; 

«утримався» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Обрання секретаря організаційного комітету з проведення конкурсного 

відбору  на заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 

СЛУХАЛИ: 

3. Члена організаційного комітету Медведєва О.В., з пропозицією обрати 

секретарем організаційного комітету з проведення конкурсного відбору  на 

заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового коледжу 

Колотоло Я.В. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Обрати Колотило Я.В. секретарем організаційного комітету з проведення 

конкурсного відбору на заміщення посади директора Чернівецького 

індустріального фахового коледжу 



Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання 

«за» - 7 (сім) осіб; 

«проти» - немає; 

«утримався» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Затвердження плану заходів з підготовки та проведення конкурсного 

відбору  на заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового 

коледжу 

СЛУХАЛИ: 

4. Голову організаційного комітету Поцілуйко-Григоряк Г.В., щодо 

затвердження плану заходів з підготовки та проведення конкурсного відбору на 

заміщення посади директора Чернівецького індустріального фахового коледжу. 

Примірники плану заходів роздані всім членам організаційного комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

4.Затвердити план заходів з підготовки та проведення з проведення 

конкурсного відбору  на заміщення посади директора Чернівецького 

індустріального фахового коледжу. 

 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання 

«за» - 7 (сім) осіб; 

«проти» - немає; 

«утримався» - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 


