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Луцький національний технічний університет 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ 

19 грудня 2019 року 

ПРОТОКОЛ 

зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу  

Луцького національного технічного університету 

1. СЛУХАЛИ: голову організаційного комітету Герасимик-Чернову Т.П., 

яка зазначила, що згідно з реєстрацією учасників зборів (конференції) трудового 

колективу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, які 

зареєструвалися для участі у зборах (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ присутні 102 із 112 (ста 

дванадцяти) учасників. Кворум забезпечено. Збори (конференція) трудового 

колективу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ правомірні 

приймати рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Літвинчук Надія Петрівна  сказала, що оскільки кворум 

забезпечено, є можливість працювати, то є  пропозиція розпочати роботу зборів 

(конференції) трудового колективу Любешівського технічного коледжу 

Луцького НТУ. 

Результати голосування: «за» - 102, «проти» - 0; «утримались» - 0 

УХВАЛИЛИ: розпочати роботу конференції трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ. 

Герасимик-Чернова Т.П. продовжила, що на зборах присутні члени 

організаційного комітету: 7 (сім) осіб, присутній кандидат на посаду директора 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ Хомич Анатолій 

Васильович, присутні представники Луцького НТУ: професор, ректор Луцького 

НТУ Савчук П.П., начальник відділу кадрів Панасюк В. П. 

2. СЛУХАЛИ: голову організаційного комітету Герасимик-Чернову Т.П., 

яка запропонувала учасникам зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ обрати голову та секретаря 
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зборів (конференції) трудового колективу Любешівського технічного коледжу 

Луцького НТУ. 

ВИСТУПИЛИ:  Кузьмич Тамара Петрівна, яка  внесла пропозицію - 

обрати голову на конференції трудового колективу Любешівського технічного 

коледжу Луцького НТУ Матюк Людмилу Василівну та секретаря конференції 

трудового колективу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ 

Баховську Марію Василівну. 

Результати голосування: «за» 102 «проти»0 «утримались» 0. 

УХВАЛИЛИ: обрати голову та секретаря у складі: 

№з/п Прізвище, ім’я, по батькові  
1. 

Матюк Людмила Василівна 

Голова зборів (конференції) 

трудового колективу Технічного 

коледжу Луцького НТУ 2. Баховська Марія Василівна Секретар зборів (конференції) 

трудового колективу Технічного 

коледжу Луцького НТУ  

3. СЛУХАЛИ: голову зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ Матюк Л.В., яка повідомила 

про те, що сьогодні на розгляд зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ винесено наступний порядок 

денний: 

1. Створення та затвердження складу лічильної комісії. 

2.Визначення кандидатури на посаду директора Любешівського 

технічного коледжу Луцького НТУ; 

3. Надання пропозицій щодо кандидатури на посаду директора 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ; 

Запропонувала затвердити порядок денний. 

Результати голосування: «за» 102 «проти» 0 «утримались» 0.      

УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований порядок денний. 

4. СЛУХАЛИ: голову зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ Матюк Л.В.,  яка 

запропонувала обрати склад лічильної комісії. 
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ВИСТУПИЛИ: Рябіїк А.М., який запропонував обрати лічильну комісію 

зборів (конференції) трудового колективу Любешівського технічного коледжу 

Луцького НТУ в такому складі:  

1. Лопухович Юлію Яківну 

2. Єлізарову Ніну Федорівну 

3. Кулика Віктора Сергійовича 

4. Смоляк Ганну Василівну. 

Результати голосування: «за»102 «проти» 0; «утримались» 0. 

УХВАЛИЛИ: для підрахунку результатів таємного голосування на 

зборах (конференції) трудового колективу Любешівського технічного коледжу 

Луцького НТУ обрати лічильну комісію у складі: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

1. Лопухович Юлію Яківну 

2. Єлізарову Ніну Федорівну 

3. Кулика Віктора Сергійовича 

4. Смоляк Ганну Василівну. 

Головою зборів (конференції) трудового колективу Любешівського 

технічного коледжу Луцького НТУ  запропоновано зі складу лічильної комісії 

обрати голову, секретаря лічильної комісії та подати протокол щодо обрання 

голови та секретаря лічильної комісії голові зборів (конференції) трудового 

колективу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ  

(ПРОТОКОЛ № 1 засідання лічильної щодо обрання голови та секретаря 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ від «19» грудня 2019 року 

додається). 

5. СЛУХАЛИ: голову зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького Матюк Л.В., яка ініціювала 

визначення наступного регламенту: 

1) виступ кандидата - до 5 хв.; 

2) для обговорення (запитання-відповіді) кандидату-до 3 хв.; 

3) проведення таємного голосування щодо кандидатури на посаду 
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директора Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ до 40 хв. 

          Результати голосування: «за»102 «проти» 0; «утримались» 0. 

УХВАЛИЛИ: затвердити регламент ведення зборів (конференції) 

трудового колективу Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ. 

6. СЛУХАЛИ: голову зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ   Матюк Л.В.,  яка 

запропонувала розпочати процедуру таємного голосування щодо визначення 

кандидатури на посаду директора Любешівського технічного коледжу Луцького 

НТУ, отримати бюлетені для таємного голосування. Лічильній комісії 

приступити до виконання своїх функціональних обов'язків. Виборчій комісії 

продовжити засідання. 

         Результати голосування: «за»102 «проти» 0; «утримались» 0. 

УХВАЛИЛИ: 

1) Виборчій комісії продовжити засідання. 

2) Розпочати процедуру таємного голосування щодо визначення 

кандидатури на посаду директора Любешівського технічного коледжу Луцького 

НТУ; 

3) Учасникам зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ отримати бюлетені для 

таємного голосування; 

4) Лічильній комісії приступити до виконання своїх функціональних 

обов’язків щодо підрахунку голосів після завершення процедури таємного 

голосування. 

7. СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії Лопухович Ю.Я., яка  повідомила, 

що відповідно до статті 43 Закону України «Провищу освіту» при підрахунку 

голосів учасників конференції трудового колективу лічильна комісія встановила: 

 

 

 

1

. 

кількість виборців 112 (сто дванадцять) 
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2

. 

кількість виготовлених бюлетенів для 

голосування 

112 (сто дванадцять) 

3

. 

кількість виборців, які отримали бюлетені для 

голосування 

102 (сто два) 

4

. 

кількість невикористаних бюлетенів для 

голосування 

10 (десять) 

5

. 

кількість бюлетенів, виявлених у скриньці для 

голосування 

102 (сто два) 

6

. 

кількість бюлетенів для голосування, що визнані 

недійсними 

0 (нуль) 

7

. 

кількість виборців, які проголосували за 

кандидата: 

96 (дев’яносто 

шість) 

 Прізвище, ім’я, по батькові кандидата: Кількість 

голосів 

Відсоток 

від 

кількості 

виборців 
 Хомич Анатолій Васильович 96 94,1% 
 Не підтримую кандидата 6 5.9% 

 

8. СЛУХАЛИ: голову зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ Матюк Л.В., яка 

запропонувала затвердити протокол лічильної комісій та результати голосування 

за кандидатуру на посаду директора Любешівського технічного коледжу 

Луцького НТУ. 

Результати голосування: «за»102 «проти» 0; «утримались» 0. 

УХВАЛИЛИ: затвердити протокол лічильної комісії та результати 

таємного голосування за кандидатуру на посаду директора Любешівського 

технічного коледжу Луцького НТУ на зборах (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, що відбулися 19 грудня 2019 

року. 

Цей протокол складено в кількості 2 (двох) примірників. Усі примірники 

протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. 

9. СЛУХАЛИ: Голову зборів (конференції) трудового колективу 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ Матюк Л.В. яка  

запропонувала надати вченій раді Луцького НТУ пропозицію щодо кандидата  
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