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ПРОТОКОЛ №6 

Засідання організаційного комітету для проведення конкурсного відбору на заміщення 

посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного Університету «Львівська політехніка» 

 

11.01.2023 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 наказом №125 від 

24.10.2022,  засідання є правомочним. 

Порядок денний 

1. Про отримання від Виборчої комісії з проведення рейтингового голосування  на 

посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» двох 

примірників підсумкового протоколу про результати  рейтингового голосування. 

2. Про визнання конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка» таким, що відбувся. 

3. Про оприлюднення результатів виборів на інформаційних ресурсах Коледжу. 

4. Про передачу одного примірника підсумкового протоколу Виборчої комісії  з 

проведення рейтингового голосування на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка» № 5 від 11 січня 2023 року до Національного 

університету «Львівська політехніка». 

5. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням конкурсного відбору на посаду 

директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка» до архіву Коледжу. 

 

За затвердження порядку денного проголосували одноголосно. 

 

По першому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну- голову  Організаційного комітету, яка 

повідомила, що відповідно до пункту 6.9. Положення про виборчу комісію з 

проведення конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого структурного 



підрозділу  «Фаховий коледж інформаційних технологій  Національного університету 

«Львівська політехніка» затвердженого на засіданні Педагогічної ради Коледжу 

(Протокол №3 від 22.11.2022) , Виборча комісія  за результатами голосування складає 

протокол про результати голосування за формою, затвердженою Міністерством освіти 

і науки України, у двох примірниках які  передає Організаційному комітету. 

 УХВАЛИЛИ: Прийняти від Виборчої комісії з проведення рейтингового 

голосування  на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка» два оригінальних  примірники підсумкового протоколу про результати 

рейтингового голосування.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По другому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну- голову  Організаційного комітету, яка 

повідомила, що відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» 06.06.2019 № 2745-VIII (із змінами та доповненнями), рейтингове голосування  

вважається таким, що відбулося, якщо участь у ньому взяли більше 50 відсотків 

загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні. 

 Згідно з Протоколом Виборчої комісії у рейтинговому голосуванні взяло 

участь 103 особи (86 %) від загальної кількості виборців (120 осіб), що мають право 

брати участь у рейтинговому голосуванні.  

Враховуючи вищевикладане, відповідно до Положення про порядок 

проведення  конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного Університету 

«Львівська політехніка» затвердженого на засіданні Педагогічної ради Коледжу 

(Протокол №2 від 18.10.2022) конкурсний відбір на посаду директора Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

Університету «Львівська політехніка» від 11 січня 2023 року вважати таким, що 

відбувся. 

УХВАЛИЛИ: Конкурсний відбір на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного Університету 

«Львівська політехніка» від 11 січня 2023 року вважати таким, що відбувся. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Оксану Туркоцьо  – секретаря Організаційного комітету, яка повідомила, 

що Організаційний комітет відповідно до  пункту 4.3.3. Положення про 



організаційний комітет з проведення конкурсного відбору  на посаду директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету  «Львівська політехніка» затвердженого на засіданні 

Педагогічної ради Коледжу (Протокол №3 від 22.11.2022)  оприлюднює результати 

конкурсного відбору на інформаційних стендах та веб-сайті Коледжу протягом 24 

годин після складання протоколу про результати голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити результати конкурсного відбору на посаду директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету  «Львівська політехніка» на інформаційних стендах та 

веб-сайті Коледжу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По четвертому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну- голову  Організаційного комітету, яка 

повідомила, що відповідно до пункту 6.9. Положення про виборчу комісію з 

проведення конкурсного відбору на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій  Національного університету 

«Львівська політехніка» Організаційний комітет передає  один примірник протоколу 

про результати рейтингового голосування до Національного університету «Львівська 

політехніка». 

УХВАЛИЛИ: Передати один примірник протоколу про результати рейтингового 

голосування на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій  Національного університету «Львівська 

політехніка» до Національного університету «Львівська політехніка». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По п’ятому питанню порядку денного. 

СЛУХАЛИ: Залогу Ольгу Володимирівну- голову  Організаційного комітету, яка 

повідомила, що відповідно до пункту 4.3.4. Положення про організаційний комітет з 

проведення конкурсного відбору  на посаду директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету  

«Львівська політехніка» Організаційний комітет передає в установленому порядку до 

архіву Коледжу всю документацію, пов’язану з проведенням конкурсного відбору на 

посаду директора Коледжу, яка зберігається протягом п’яти років. 



УХВАЛИЛИ: Передати до архіву Коледжу всю документацію, пов’язану з 

проведенням конкурсного відбору на посаду директора Коледжу до 13 січня 2023 

року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати відкритого голосування:  

«за» 5 голосів, 

«проти» 0 голосів, 

«утримались» 0 голосів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 


