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ПРОТОКОЛ №4 

Засідання організаційного комітету для проведення конкурсного відбору на заміщення 

посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка» 

 

13.12.2022      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 результати обрання представників з числа штатних непедагогічних працівників 

для участі у рейтинговому голосуванні на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

Університету «Львівська політехніка». 

2. Про результати обрання представників з числа   студентів для участі у рейтинговому 

голосуванні на посаду  директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного Університету «Львівська 

політехніка». 

За затвердження порядку денного проголосували одноголосно. 

По першому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Туркоцьо Оксану Богданівну – секретаря Організаційного комітету, яка 

проінформувала, що відбулися збори штатних непедагогічних працівників, на яких було 

обрано представників для участі у рейтинговому голосуванні на посаду директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного Університету «Львівська політехніка». Під час проведення зборів та 

процедури голосування і підрахунку голосів були присутні представники 

Організаційного комітету у складі: Крот Ольга Михайлівна-заступник голови 

Організаційного комітету, Загорянська Леся Ігорівна- член Організаційного комітету, 

Туркоцьо Оксана Богданівна – секретар Огранізаційного комітету. Лічильною комісією 

наданий протокол щодо результатів таємного голосування з метою обрання 

представників з числа штатних непедагогічних працівників для участі у рейтинговому 



голосуванні на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка». 

Проаналізувавши Протокол №1 від 08.12.2022 (Додаток 1) слід зазначити, що у виборах 

взяли участь 58 осіб, що становить 75 відсотків загального складу штатних 

непедагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка».  

Порушень під час проведення зборів та підрахунку голосів не виявлено.  

УХВАЛИЛИ: Вважати вибори такими, що відбулися, затвердити список представників з 

числа штатних непедагогічних працівників для участі у рейтинговому голосуванні на 

посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка» 

відповідно до Протоколу№1 від 08.12.2022 (Додаток 1) зборів працівників 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» про результати голосування з 

обрання представників із числа штатних, які не є педагогічними працівниками для участі 

у конкурсному відборі на посаду 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. 

По другому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну  – голову Організаційного комітету, яка 

повідомила, що 08.12.2022 відбулися збори студентів з обрання представників із числа 

студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка», для участі 

рейтинговому голосуванні на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка». У зборах взяли участь 407 осіб.  

Відповідно до ПРОТОКОЛ №1 (Додаток 2) засідання зборів студентів Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка» для участі у рейтинговому голосуванні на посаду 

директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка» були вибрані і 

затверджені представники з числа студентів. 

УХВАЛИЛИ: Вважати вибори такими, що відбулися, затвердити список представників з 

числа студентів Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», для 

участі рейтинговому голосуванні на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Додаток 3) 

ГОЛОСУВАЛИ 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 



«утримались» 0 голосів. 

 

 
  



Додаток 1 

Протокол № 1 

зборів працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка» про результати голосування з обрання представників із числа 

штатних, які не є педагогічними працівниками для участі у конкурсному 

відборі на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 

Від 08.12.2022  

 

У зборах працівників з обрання представників із числа штатних працівників 

Відокремленого структурного підрозділу «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» 

 взяли участь 58 осіб. 

 

СЛУХАЛИ: Яськів Ольгу Григорівну - головного бухгалтера, яка 

запропонувала обрати головою зборів заступника директора з АГР 

– Щербу Володимира Франковича 

 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати головою зборів заступника директора з АГР – Щербу 

Володимира Франковича 

 

Подано голосів: 

«за» – 58 (п’ятдесят вісім)                     

«проти» – 0 (нуль) 

«утрималося» –0 (нуль) 

 

СЛУХАЛИ: Віру Василівну - завідувача господарством, яка  запропонувала  

обрати секретарем зборів - бухгалтера – Ковалик Любов 

Мартинівну 

 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем зборів - бухгалтера-Ковалик Любов 

Мартинівну. 

 

Подано голосів: 

«за» – 58 (п’ятдесят вісім)                     

«проти» – 0 (нуль) 

«утрималося» –0 (нуль) 

 



СЛУХАЛИ: Туркоцьо Оксану Богданівну представника Організаційного 

комітету з проведення конкурсного відбору на посаду директора  

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка», яка оголосила що для участі у конкурсному відборі  

на посаду директора Коледжу має бути обрано– 15 осіб. Також 

ПРЕДСТАВНИКОМ Організаційного комітету було зазначено, що 

такі штатні непедагогічні працівники, як Яськів Ольга Григорівна 

– головний бухгалтер, Щерба Володимир Франкович – заступник 

директора з АГР, Туркоцьо Оксана Богданів – юрисконсульт, 

відповідно до «Положення про загальні збори трудового 

колективу Відокремленого структурного підрозділу» Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 

СЛУХАЛИ: Щербу Володимира Франковича - голову зборів, який оголосив 

про необхідність обрання лічильної комісії для голосування  у 

складі трьох осіб та висунув такі  кандидатури: 

1.Баляс Оксана Франківна – Провідний бухгалтер – голова лічильної комісії; 

2. Якимишин Ірина Михайлівна – Інспектор з кадрів- секретар лічильної 

комісії; 

3. Чепіль Христина  Геннадіївна – старший лаборант- член лічильної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб 

1.Баляс Оксана Франківна – Провідний бухгалтер – голова лічильної комісії; 

2. Якимишин Ірина Михайлівна – Інспектор з кадрів- секретар лічильної 

комісії; 

3. Чепіль Христина  Геннадіївна – старший лаборант- член лічильної комісії. 

 

Подано голосів: 

«за» – 58 (п’ятдесят вісім)                     

«проти» – 0 (нуль) 

«утрималося» –0 (нуль) 

 

СЛУХАЛИ: Щербу Володимира Франковича - голову зборів, який оголосив 

про необхідність висунення керівниками структурних підрозділів кандидатів із 

числа штатних  працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у 

конкурсному відборі на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка» 

  

 

ВИСТУПИЛА: Яськів Ольга Григорівна - головний  бухгалтер, яка висунула 

кандидатури із числа працівників підрозділу бухгалтерської 

служби, а саме: 

1. Сидорів Оксана Євгенівна - Заступник головного бухгалтера; 

2. Ковалик Любов Мартинівна- Бухгалтер; 

3. Кремпа Людмила Станіславівна –Бухгалтер. 



 

УХВАЛИЛИ: Внести кандидатури із числа  працівників підрозділу 

бухгалтерської служби у бюлетень для таємного голосування: 

1.Сидорів Оксана Євгенівна - Заступник головного бухгалтера; 

2.Ковалик Любов Мартинівна- Бухгалтер; 

3.Кремпа Людмила Станіславівна –Бухгалтер; 

 

 

Подано голосів: 

«за» – 58 (п’ятдесят вісім)                     

«проти» – 0 (нуль) 

«утрималося» –0 (нуль) 

 

СЛУХАЛИ: Щербу Володимира Франковича - голову зборів, який висунув 

кандидатури із числа працівників господарського відділу, а саме: 

1.Бундз Віра Василівна- Завідувач господарства; 

2.Запотічна Оксана Петрівна- Завідувач гуртожитку; 

3.Кащук Дмитро Васильович- Робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту          будинків; 

4.Кісіль Марія Григорівна- Прибиральник службових приміщень: 

5.Ковтко Антін Несторович- Сторож; 

6. Луців Галина Володимирівна- Завідувач гуртожитку. 

 

УХВАЛИЛИ: Внести кандидатури із числа працівників господарського відділу 

у бюлетень для таємного голосування. 

1.Бундз Віра Василівна- Завідувач господарства; 

2.Запотічна Оксана Петрівна- Завідувач гуртожитку; 

3.Кащук Дмитро Васильович- Робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту          будинків; 

4.Кісіль Марія Григорівна- Прибиральник службових приміщень: 

5.Ковтко Антін Несторович- Сторож; 

6. Луців Галина Володимирівна- Завідувач гуртожитку. 

 

Подано голосів: 

«за» – 58 (п’ятдесят вісім)                     

«проти» – 0 (нуль) 

«утрималося» –0 (нуль) 

 

ВИСТУПИЛА: Голець Марія Романівна – архіваріус, яка висунула кандидатури 

працівників з числа інших підрозділів, а саме: 

1.Гарапа Ірина Володимирівна- Секретар- друкарка; 

2.Дитюк Тетяна Костянтинівна- Секретар- друкарка; 

3.Порада Ірина Василівна- Секретар- друкарка; 

4. Скиданенко Людмила Василівна- Секретар навчальної частини. 

 

 

УХВАЛИЛИ: Внести кандидатури працівників з числа інших підрозділів у 

бюлетень для таємного голосування. 



1.Гарапа Ірина Володимирівна- Секретар- друкарка; 

2.Дитюк Тетяна Костянтинівна- Секретар- друкарка; 

3.Порада Ірина Василівна- Секретар- друкарка; 

4. Скиданенко Людмила Василівна- Секретар навчальної частини. 

 

 

 

Подано голосів: 

«за» – 58 (п’ятдесят вісім)                     

«проти» – 0 (нуль) 

«утрималося» –0 (нуль) 

 

ВИСТУПИВ: Семянистий Костянтин Сергійович:– інженер, який висунув 

кандидатури  представників із числа працівників навчальних 

лабораторій, а саме: 

1. Гавдьо Оксана Богданівна- Cтарший лаборант; 

2. Йосифів Лідія Богданівна - інженер 

3. Стасишин Оксана Василівна – інженер з охорони праці. 

4. Новицька Ірина Миронівна - бібліотекар 

 

УХВАЛИЛИ: Внести кандидатури представників із числа працівників 

навчальних лабораторій у бюлетень для таємного голосування. 

1. Гавдьо Оксана Богданівна- Cтарший лаборант; 

2. Йосифів Лідія Богданівна - інженер 

3. Стасишин Оксана Василівна – інженер з охорони праці 

4. Новицька Ірина Миронівна - бібліотекар 

 

Подано голосів: 

«за» – 58 (п’ятдесят вісім)                     

«проти» – 0 (нуль) 

«утрималося» –0 (нуль) 

 

 

СЛУХАЛИ: Баляс Оксану Франківну, голову лічильної комісії, яка повідомила, 

що для проведення виборів представників непедагогічних штатних працівників  

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка» для  участі у 

зборах трудового колективу було видано «58» бюлетенів, кількість  яких 

відповідає  кількості зареєстрованих учасників на зборах та  відомості 

реєстрації отриманих бюлетенів для голосування непедагогічних працівників. 

Кількість невикористаних бюлетенів склала 19 штук, які були погашені шляхом 

відрізання правого нижнього кута, були поміщені у підписаний  та засвідчений 

підписами голови та секретаря комісії конверт. Лічильною комісією було 

виявлено 5 бюлетенів, які за рішенням більшості голосів членів Лічильної 

комісії віднесені до категорії недійсних. Відомості з 53 (п’ятдесяти трьох) 

бюлетеня взяті за основу  для формування рейтингового списку кандидатів. 



 

УХВАЛИЛИ: затвердити результати голосування та вважати обраними 

представниками  із числа штатних непедагогічних працівників для участі у 

конкурсному відборі на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

кандидата у представники 
посада 

За 

кількість 

голосів 

1.  Бундз Віра Василівна Завідувач господарства 51 

2.  Гавдьо Оксана Богданівна Cтарший лаборант  48 

3.  Гарапа Ірина Володимирівна Секретар- друкарка 30 

4.  Дитюк Тетяна Костянтинівна Секретар- друкарка 46 

5.  Запотічна Оксана Петрівна Завідувач гуртожитку 50 

6.  Йосифів Лідія Богданівна Інженер  52 

7.  Кащук Дмитро Васильович Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

48 

8.  Кісіль Марія Григорівна Прибиральник службових 

приміщень 

50 

9.  Ковалик Любов Мартинівна Бухгалтер   32 

10.  Ковтко Антін Несторович Сторож 48 

11.  Кремпа Людмила Станіславівна Бухгалтер  51 

12.  Луців Галина Володимирівна Завідувач гуртожитку 48 

13.  Новицька Ірина Миронівна Бібліотекар 50 

14.  Порада Ірина Василівна Секретар- друкарка 48 

15.  Сидорів Оксана Євгенівна  Заступник головного 

бухгалтера 

51 

16.  Скиданенко Людмила Василівна Секретар навчальної 

частини 

45 

17.  Стасишин Оксана Василівна Інженер з охорони праці  49 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

кандидата у представники 
посада 

За 

кількість 

голосів 

1.  Йосифів Лідія Богданівна Інженер  52 

2.  Бундз Віра Василівна Завідувач господарства 51 

3.  Кремпа Людмила Станіславівна Бухгалтер  51 

4.  Сидорів Оксана Євгенівна  Заступник головного 

бухгалтера 

51 

5.  Запотічна Оксана Петрівна Завідувач гуртожитку 50 

6.  Кісіль Марія Григорівна Прибиральник службових 

приміщень 

50 

7.  Новицька Ірина Миронівна Бібліотекар 50 

8.  Стасишин Оксана Василівна Інженер з охорони праці  49 



 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові обраних представників 

1.  Бундз Віра Василівна 

2.  Гавдьо Оксана Богданівна 

3.  Дитюк Тетяна Костянтинівна 

4.  Запотічна Оксана Петрівна 

5.  Йосифів Лідія Богданівна 

6.  Кащук Дмитро Васильович 

7.  Кісіль Марія Григорівна 

8.  Ковтко Антін Несторович 

9.  Кремпа Людмила Станіславівна 

10.  Луців Галина Володимирівна 

11.  Новицька Ірина Миронівна 

12.  Порада Ірина Василівна 

13.  Сидорів Оксана Євгенівна  

14.  Скиданенко Людмила Василівна 

15.  Стасишин Оксана Василівна 

 

  

9.  Гавдьо Оксана Богданівна Cтарший лаборант  48 

10.  Кащук Дмитро Васильович Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

48 

11.  Ковтко Антін Несторович Сторож 48 

12.  Луців Галина Володимирівна Завідувач гуртожитку 48 

13.  Порада Ірина Василівна Секретар- друкарка 48 

14.  Дитюк Тетяна Костянтинівна Секретар- друкарка 46 

15.  Скиданенко Людмила Василівна Секретар навчальної 

частини 

45 

16.  Ковалик Любов Мартинівна Бухгалтер   32 

17.  Гарапа Ірина Володимирівна Секретар- друкарка 30 



Додаток 2 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Лічильної комісії про результати голосування з обрання 

представників із числа студентів Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка» для участі у рейтинговому голосуванні на посаду 

директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка» 

  

«08» грудня  2022 р. 

 

У зборах студентів з обрання представників із числа студентів 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка», для участі у 

рейтинговому голосуванні на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка», взяли зареєструвались 747 осіб.  

Взяли участь у голосуванні    407 осіб. 

 

За результатами голосування голоси розподілилися таким чином: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

кандидата у представники 

Група За 

1 Левицьку Анну Едуардівну ОК-31 186 

2 Ударцеву Вероніку Олександрівну ЗІ-32 72 

3 Римара Михайла Богдановича ЗІ-31 80 

4 Житняка Миколу Віталійовича ЗІ-32 61 

5 Щерблюк Ілону Василівну ДО-31 80 

6 Литвака Назара Ігоровича ТК-230 95 

7 Криван Діану Василівну ОК-41 102 

8 Леонтенка Дмитра Олександровича ТО-41 72 

9 Козака Тараса Андрійовича ЗІ-32 74 

10 Кундиса Василя Васильовича ОК-31 62 

11 Матвієнка Вадима Руслановича ЗІ-32 54 

12 Пахолок Василину Василівну ОК-31 73 

 


