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ПРОТОКОЛ №2 

Засідання організаційного комітету для проведення конкурсного відбору на заміщення 

посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка» 

 

15.11.2022 р.                            м. Львів    

 

 

На засіданні      організаційного комітету для проведення конкурсного відбору на 

заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка»   (надалі – 

Організаційний комітет) присутні: 

1. Остап ЮНАК- завідувач відділення; 

2. Ольга ЗАЛОГА – завідувач навчальної лабораторії; 

3. Ольга КРОТ- завідувач навчально-методичного комітету; 

4. Олександра ЗАГОРЯНСЬКА – методист першої категорії; 

5. Оксана ТУРКОЦЬО – юрисконсульт. 

 

Присутніми є всі члени Організаційного комітету, що затверджений  № 125 від  24.10.2022, 

засідання є правомочним. 

Порядок денний 

1. Про затвердження Положень, необхідних для проведення конкурсного відбору на 

заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного Університету «Львівська 

політехніка». 

- Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників 

Відокремленого структурного «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» які не є  педагогічними 

працівниками для участі у конкурсному відборі  на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка»; 

- Положення про організаційний комітет з проведення конкурсного відбору  на посаду 

директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету  «Львівська політехніка» 

- Положення про виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» 

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у 

конкурсному  відборі  директора Відокремленого структурного підрозділу « Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»; 



За затвердження порядку денного проголосували одноголосно. 

По першому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету, Залогу Ольгу Володимирівну, яка 

повідомила, що відповідно до наказу Міністерства освіти та науки «Деякі питання 

реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 23.02.2021 № 251, 

задля належної організації та проведення  конкурсного відбору на заміщення посади 

директора Відокремленого структурного «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка», Організаційний комітет має 

розглянути і подати на затвердження Педагогічної раді коледжу положення : 

- Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників 

Відокремленого структурного «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» які не є  педагогічними 

працівниками для участі у конкурсному відборі  на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка»; 

- Положення про організаційний комітет з проведення конкурсного відбору  на посаду 

директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету  «Львівська політехніка» 

- Положення про виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка»; 

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у 

конкурсному  відборі  директора Відокремленого структурного підрозділу « Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 

ВИСТУПИЛА: Секретар Організаційного комітету, Туркоцьо Оксана Богданівна, яка  

повідомило, що розглянуті Організаційним комітетом, вище згадані  проєкти Положень 

необхідні для належної організації конкурсного відбору на заміщення посади директора 

Відокремленого структурного «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка», відповідають нормам  наказу 

Міністерства освіти та науки «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» від 23.02.2021 № 251. Оксана Туркоцьо запропонувала  

передати  дані проєкти Положень на затвердження Педагогічною радою Коледжу. 

УХВАЛИЛИ: Схвалити та передати на затвердження Педагогічною радою коледжу 

поєкти Положень необхідних  для належної організації конкурсного відбору на 

заміщення посади директора Відокремленого структурного «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», а саме; 

- Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників 

Відокремленого структурного «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» які не є  педагогічними 

працівниками для участі у конкурсному відборі  на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка»; 



- Положення про організаційний комітет з проведення конкурсного відбору  на посаду 

директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету  «Львівська політехніка» 

- Положення про виборчу комісію з проведення конкурсного відбору на посаду директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка»; 

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у 

конкурсному  відборі  директора Відокремленого структурного підрозділу « Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

 


