
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

ПРОТОКОЛ №3 

Засідання організаційного комітету для проведення конкурсного відбору на заміщення 

посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка» 

 

22.11.2022                                          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 наказом №125 від 

24.10.2022,  засідання є правомочним. 

Порядок денний 

 

1. Про розрахунок квот штатних непедагогічних працівників  та представників з 

числа студентів Коледжу для участі у рейтинговому голосуванні на заміщення 

посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка». 

2. Про визначення дати, часу місця зборів штатних працівників Відокремленого 

структурного «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка» які не є  педагогічними працівниками з 

метою обрання представників  із їх числа,  для участі у рейтинговому голосуванні  

на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 

3. Про визначення способу проведення загальних зборів студентів в умовах воєнного 

стану. 

4. Про затвердження форми бюлетеня зборів штатних непедагогічних працівників 

Коледжу та форми протоколу лічильної комісії зборів. 

5. Про затвердження списків непедагогічних працівників та студентів Коледжу для 

участі у виборах представників. 

 

За затвердження порядку денного проголосували одноголосно. 

 

По першому питанню порядку денного. 



СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну- голову  Організаційного комітету, 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 та закону 

України «Про фахову передвищу освіту», Положення «Про організаційний комітет з 

проведення конкурсного відбору  на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету  

«Львівська політехніка» Організаційний комітет визначає співвідношення педагогічних 

працівників, штатних непедагогічних працівників, а також представників з числа студентів з 

метою визначення квоти представництва всіх категорій виборців для участі у рейтинговому 

відборі. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про фахову передвищу освіту»  для участі у 

рейтинговому відборі мають бути представлені не менш як 75 відсотків  педагогічні 

працівники, які працюють у Коледжі за основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків - 

виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються вищим органом 

студентського самоврядування, та 15 відсотків інші непедагогічні працівникм, що працюють 

в коледжі за основним місцем роботи. Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність у 

визначені квот представників. 

СЛУХАЛИ: Туркоцьо Оксану Богданівну – секретаря Організаційного комітету, яка 

проінформувала, що у Коледжі на момент організації конкурсного відбору на заміщення 

посади директора працюють за основним місцем роботи 90 педагогічних працівників. 

Відповідно до запропонованої Законом формули склад представників буде визначений у 

розмірі: 

- 90 осіб із складу педагогічних представників Коледжу; 

- 18 осіб із складу непедагогічних працівників Коледжу; 

- 12 осіб з числа студентів Коледжу. 

Секретарем організаційного комітету було зауважено, що відповідно до Положення «Про 

загальні здори трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» 

делегатами Зборів за посадами є директор Коледжу, заступники директора, завідувачі 

відділень, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, юрисконсульт, старший інспектор  

відділу кадрів, голова профспілкового комітету. Непедагогічними з  даних посад є посада 

головного бухгалтера, юрисконсульта та заступника директора з АГР. Враховуючи 

вищезазначене обрані представника з числа непедагогічних штатних працівників мають бути 

представлені у кількості 15 осіб. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну- голову Організаційного комітету, яка 

запропонувала підтримати та затвердити визначені квоти, необхідні для подальшої участі 

представників Коледжу у рейтинговому голосуванні. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити визначені квоти представників у кількості  

- 90 осіб, штатних непедагогічних працівників; 

- 3 особи за посадами  (юрисконсульт – Оксана Туркоцьо, головний бухгалтер – Ольга 

Яськів, заступник директора з АГР – Володимир ЩЕРБА) та 15 осіб виборних представників 

з числа непедагогічних працівників Коледжу; 

- 12 виборних представників з числа студентів Коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  



«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По другому порядку денному. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну- голову Організаційного комітету, яка зазначила 

про необхідність визначення дати, місця, часу проведення зборів штатних непедагогічних 

працівників, з метою визначення шляхом прямого таємного голосування складу 

представників для участі у рейтинговому відборі на посаду директора Коледжу. 

Ольгою Залогою було запропоновано проведення зборів за таким графіком: 

Категорія учасників 

освітнього процесу 

Дата проведення 

зборів 

Час проведення 

зборів 

Місце проведення 

зборів 

Штатні непедагогічні 

працівники Коледжу 

08 грудня 2022 року 10.00 год. Читальна зала 

Коледжу 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити графік проведення зборів штатних непедагогічних працівників з 

метою визначення шляхом прямого таємного голосування складу представників для участі у 

рейтинговому відборі на посаду директора Коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

 

По третьому порядку денному. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну- голову Організаційного комітету, яка повідомила, 

що у разі надзвичайної ситуації (введення воєнного стану, Карантину) Студентська рада 

коледжу своїм рішенням висуває кандидатів у представники для участі у конкурсному 

відборі на посаду директора коледжу, вибирає голову, секретаря та склад лічильної комісії 

Зборі. Голосування за кандидатів у представники для участі у конкурсному відборі на посаду 

директора коледжу відбувається у дистанційному режимі (online, offline), дозволяється 

використовувати платформу  Google Workspace for Education, Google Classroom, Google 

Forms. Вибори представників для участі у конкурсному відборі по посаду директора коледжу 

проводяться шляхом таємного голосування. Доступ до голосування для учасників може бути 

організований через студентські корпоративні електронні пошти коледжу. 

УХВАЛИЛИ: Дозволити використовувати платформу  Google Workspace for Education, 

Google Classroom, Google Forms для виборів представників з числа студентів для участі у 

конкурсному відборі директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 

Провести збори за затвердженим графіком. 

Категорія учасників 

освітнього процесу 

Дата проведення 

зборів 

Час проведення 

зборів 

Місце проведення 

зборів 

Збори студентів 

Коледжу 

08 грудня 2022 року  Google Workspace for 

Education, Google 



Classroom, Google 

Forms 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну - голову Організаційного комітету, яка 

представила  на розгляд та затвердження Організаційного комітету форму бюлетеня для 

таємного голосування з метою обрання виборних представників з числа штатних 

непедагогічних працівників   Коледжу (Додаток №1) та зразок протоколу лічильної комісії  

проведення виборів представників з числа штатних непедагогічних працівників 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» (Додаток №2). 

УХВАЛИЛИ: Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування з метою обрання 

виборних представників з числа штатних непедагогічних працівників   Коледжу (Додаток 

№1) та зразок протоколу лічильної комісії  проведення виборів представників з числа 

штатних непедагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» 

(Додаток №2). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

По п’ятому порядку денному. 

СЛУХАЛИ: Туркоцьо Оксану Богданівну – секретаря Організаційного комітету яка винесла 

пропозицію затвердити списки штатних непедагогічних працівників та здобувачів освіти для 

участі у виборах представників станом на 01.11.2022 (Додаток №3) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити списки штатних непедагогічних працівників та здобувачів освіти 

для участі у виборах представників станом на 01.11.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 



Додаток №1 

БЮЛЕТЕНЬ  

таємного голосування для обрання представників із числа штатних 

працівників Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка», 

які не є педагогічними працівниками  

 

« 08 » грудня 2022 р. 

 

Чисельність представників, які обираються 15 (п’ятнадцять) осіб. 

 

Поставте, будь ласка. Позначку «+» навпроти прізвищ обраних Вами 

кандидатів у представники для участі у зборах трудового колективу коледжу 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

кандидата у представники 
посада За 

1.     
2.     
3.     
4.     

 

(*Кількість кандидатів у представники  визначається за результатами 

висунутих кандидатур та їх обговорення на Зборах штатних працівників 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка», які не є 

педагогічними працівниками) 

 

 

Голова Організаційного комітету                      Ольга ЗАЛОГА 

 

Секретар Організаційного комітету                  Оксана ТУРКОЦЬО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  

«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання лічильної комісії проведення виборів представників з числа штатних 

непедагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» від 

________________ 

Лічильна комісії обрана та  затвердженої рішенням загальних зборів штатних 

непедагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»  у складі: 

1. Голова Лічильної комісії – ___________________________ 

2. Секретар Лічильної комісії –__________________________; 

3. Член Лічильної комісії – _____________________________. 

Всього членів Лічильної комісії - 3 особи. 

1. На зборах були присутні______ 

2. Для включення у бюлетені для таємного голосування з метою обрання 

представників із штатних непедагогічних працівників було висунуто та 

затверджено шляхом відкритого голосування __________ осіб :  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата 

у представники 
Посада 

5.    
6.    
7.    

 

3. Лічильна комісія встановила: 

3.1.Кількість виборчих  бюлетенів: 

1 Виготовлених для голосування  

2 Виданих виборцям  

3 Невикористаних  

4 Виявлених в скринці для голосування  

5 Визнаних недійсними  

 

3.2 Кількість голосів відданих кандидатам: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

кандидата у представники 
Посада 

Кількість 

голосів. 
1    
2    
3    

 



 

Голова Лічильної комісії          ________________          

Секретар Лічильної комісії       ________________          

Член Лічильної комісії              ________________           

 

 

  



Додаток №3 

Список непедагогічних працівників 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

 

1.  Андрухів Ірина Андріївна сторож  

2.  Баляс Оксана Франківна Провідний бухгалтер  

3.  Бардила Олег Володимирович  Інженер комп’ютерних 

систем 

 

4.  Блажкевич Ольга Андріївна   Економіст    

5.  Боденко Ганна Михайлівна Прибиральник службових 

приміщень 

 

6.  Бундз Віра Василівна Завідувач господарства  

7.  Ватаманюк Світлана Федорівна Комірник   

8.  Вовк Данута Іванівна Сторож  

9.  Возний Руслан Ігорович  Cтарший лаборант  

10.  Волкова Йоанна Василівна Сторож  

11.  Гавдьо Оксана Богданівна Cтарший лаборант   

12.  Гавчак Марія Іванівна Сторож  

13.  Гамула Оксана Зіновіївна  Бухгалтер    

14.  Гарапа Ірина Володимирівна Секретар- друкарка  

15.  Голець Євгенія Федорівна Прибиральник службових 

приміщень 

 

16.  Голець Марія Романівна Архіваріус   

17.  Гринішак Галина Василівна Cтарший лаборант  

18.  Грицак Петро Михайлович Двірник  

19.  Громик Михайло Якович Столяр   

20.  Денека Зеновія Корнелівна Прибиральник службових 

приміщень 

 

21.  Дещиська Тетяна Миколаїна  Інженер   

22.  Дилин Василь Васильович Сторож  

23.  Дитюк Тетяна Костянтинівна Секретар- друкарка  

24.  Добрянська Галина Ярославівна Двірник  

25.  Завалій Людмила Миколаївна Сторож  

26.  Запотічна Оксана Петрівна Завідувач гуртожитку  

27.  Йосифів Лідія Богданівна Інженер   

28.  Кащук Дмитро Васильович Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

 

29.  Кісіль Марія Григорівна Прибиральник службових 

приміщень 

 

30.  Ковалик Любов Мартинівна Бухгалтер    



31.  Ковтко Антін Несторович Сторож  

32.  Королишин Євген Миколайович   Лаборант   

33.  Коцур  Мирослава Василівна Сторож  

34.  Кремпа Людмила Станіславівна Бухгалтер    

35.  Крупей Надія Іванівна Сторож  

36.  Кулачко Галина Іванівна Секретар- друкарка  

37.  Кулик Ольга Андріївна Каштелян  

38.  Лаврів Юлія Тарасівна Секретар- друкарка  

39.  Лань Степан Петрович Електромонтер з 

обслуговування та ремонту 

електроустаткування 

 

40.  Лугвіщик Наталія Ігорівна  Секретар- друкарка   

41.  Луців Галина Володимирівна Завідувач гуртожитку  

42.  Луців Ярослав Андрійович Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

 

43.  Луць Світлана Анатоліївна  Лаборант   

44.  Манчур Надія Миколаївна Двірник  

45.  Надала Роман Петрович  Слюсар-сантехнік  

46.  Наливайко Степан Богданович Сторож  

47.  Новицька Ірина Миронівна Бібліотекар   

48.  Овчар Леся Михайлівна  Прибиральник службових 

приміщень 

 

49.  Огоновська Стефанія Михайлівна Сторож  

50.  Отажонова Ганна Іванівна Сторож  

51.  Падус Орися Михайлівна   Завідувач бібліотеки  

52.  Петрів Софія Ільківна Прибиральник службових 

приміщень 

 

53.  Підставська Любов Валеріївна Каштелян  

54.  Плашовецька Олена Андріївна  Агент з постачання   

55.  Покотило Анатолій Олександрович Інженер з ремонту   

56.  Порада Ірина Василівна Секретар- друкарка  

57.  Проців Богдан Ігорович Інженер-електронік   

58.  Пуківська Богдана Михайлівна Прибиральник службових 

приміщень 

 

59.  Рахманова Марія Іванівна Адміністратор бази даних 

(обслуговування ЄДЕБО)   

 

60.  Семянистий Костянтин Сергійович Інженер   

61.  Сидорів Оксана Євгенівна Заступник головного 

бухгалтера 

 

62.  Скиданенко Людмила Василівна  Секретар- друкарка   

63.  Стасишин Оксана Василівна Інженер з охорони праці   

64.  Стецик Богдан Ярославович Сторож  



65.  Туркоцьо Оксана Богданівна Юрисконсульт   

66.  Харченко Ігор Юрійович Лаборант  

67.  Чайковська Дарія Олексіївна Прибиральник службових 

приміщень 

 

68.  Чапран Любов Миколаївна Завідувач канцелярії  

69.  Чепіль Христина Геннадіївна Cтарший лаборант    

70.  Шиманська Світлана Григорівна Прибиральник службових 

приміщень 

 

71.  Шніцар Григорій Романович             Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

 

72.  Штангрет Марія Дмитрівна Прибиральник службових 

приміщень 

 

73.  Щерба Володимир Франкович Заступник директора з 

адміністративно-

господарської роботи  

 

74.  Юнак Оксана Петрівна  Інженер комп’ютерних 

систем 

 

75.  Якимишин Ірина Михайлівна Інспектор з кадрів (з обліку 

студентів) 

 

76.  Януш Теодозій Романович Сторож  

77.  Яськів Ольга Григорівна Головний бухгалтер    
 

  



 


