ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів трудового колективу
ВПУ № 34 м. Виноградів
Від 07 жовтня 2020 року
м.Виноградів
Голова зборів Густа Т.М.
Секретар зборів Версій Г.А.
Присутні: 93 особи
~
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження кандидатів від трудового колективу училища до складу конкурсної
комісії на заміщення посади директора ВПУ № 34 м. Виноградів
2. Виступи членів трудового колективу
3. Обрання лічильної комісії
4. Таємне (відкрите) голосування
5. Прийняття рішення
І. СЛУХАЛИ:

В.о. директора ВПУ 34 Міндак С.О., представила присутню на загальних зборах
трудового колективу представника департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА
Славик О.І. заступника начальника управління - начальник відділу організаційнокадрової та правової роботи управління фінансово-економічної, кадрової, юридичної
роботи, бухгалтерського обліку та звітності.
Славик О.І. проінформувала, що у зв'язку із зверненням до департаменту освіти і
науки облдержадміністрації щодо включення до конкурсної комісії осіб, які не були
делеговані зборами трудового колективу закладу освіти, необхідно провести збори
трудового колективу та визначити кандидатури для включення їх до складу конкурсної
комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ВПУ №34 м.
Виноградів.
Міндак С.О. відмітила, що 11 вересня 2020 року необхідно було
терміново подати кандидатури від трудового колективу училища до складу конкурсної
комісії на заміщення посади директора ВПУ № 34 м. Виноградів. За своєю
необізнаністю та обмеженістю часу збори трудового колективу для визначення та
затвердження кандидатур для участі в засіданні комісії не було проведено, а за згодою
Сливки В.І. - викладача, представника від викладачів, Янкового Ю.П. - майстра
виробничого навчання, представника від колективу майстрів та Куруц М.М. головного бухгалтера, представника адміністрації надала вищевказані кандидатури до
складу конкурсної комісії на заміщення посади директора ВПУ № 34 м. Виноградів.
Вчора вищевказані представники навчального закладу поїхали на засідання комісії
в м. Ужгород. Там їм було повідомлено про те, що в закладі не відбулися збори
трудового колективу щодо затвердження кандидатів від трудового колективу училища
до складу конкурсної комісії на заміщення посади директора ВПУ № 34 м. Виноградів
і в зв’язку з тим що надійшло звернення до конкурсної комісії нам необхідно
затвердити вищевказані кандидатури, або обрати інші, для участі в засіданні
конкурсної комісії на заміщення посади директора ВПУ № 34 м. Виноградів.
Для проведення зборів трудового колективу нам необхідно обрати голову зборів та
секретаря.
- Голова зборів - Густа Т.М.
- Секретар зборів - Береш Г.А.

Представники зборів трудового колективу запропонували наступні кандидатури:
Лупіра Василя Івановича - майстра виробничого навчання, члена профкому;
Гельбіча Василя Васильовича - майстра виробничого навчання;
Сливку Віктора Івановича - викладача спецдисциплін;
Чонку Сергія Івановича - викладача спецдисциплін;
Брича Івана Денисовича - в.о. заступника директора з навчально виробничої роботи
Куруц Мирославу Михайлівну - головного бухгалтера.
II. СЛУХАЛИ: Голову зборів трудового колективу Густу Тетяну Миколаївну щодо

обрання лічильної комісії та проведення відкритого голосування
ВИСТУПИЛИ: Голова лічильної комісії Григанич Наталія Степанівна, яка оголосила
результати голосування членів трудового колективу
Участь в голосуванні взяло 93 особи.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: щодо затвердження кандидатів від трудового
колективу училища до складу конкурсної комісії на заміщення посади директора ВПУ
№ 34 м. Виноградів визнали:
Сливка В.І.: за 88 чол. ( 95 %);
Гельбіч В.В.: за 79 чол. (85 %);
Куруц М.М.: за 75 чол. ( 80 %).
Лупір В.І.: за 12 чол. ( 73%);
Брич І.Д.: за 18 чол. (20 %);
ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування делегувати представників трудового колективу для
участі у проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади директора ВПУ № 34
м. Виноградів:
Гельбіча Василя Васильовича - майстра виробничого навчання, члена профкому;
Сливку Віктора Івановича - викладача спецдисциплін;
Куруц Мирославу Михайлівну - головного бухгалтера.

Голова зборів

Тетяна ГУСТА

Секретар зборів

Ганна ВЕРЕШ

ПРОТОКОЛ № 1
лічильної комісії загальних зборів трудового колективу
ВПУ № 34 м. Виноградів
Від 07 жовтня 2020 року

м.Виноградів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори голови лічильної комісії
2. Вибори секретаря лічильної комісії
СЛУХАЛИ:

Густа Т.М. яка запропонувала обрати головою лічильної комісії Григанич Н.С.,
секретарем лічильної комісії - Лихтей К.В., члена лічильної комісії - Кикина М.О.
РІШИЛИ:

Обрати головою лічильної комісії Григанич Н.С., секретарем лічильної комісії
Лихтей К.В., членом лічильної комісії - Кикина М.О.

Голова лічильної комісії

Григанич Н.С.

Секретар лічильної комісії

Лихтей К.В.

Член лічильної комісії

Кикина М.О.

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії загальних зборів трудового колективу
ВПУ № 34 м. Виноградів

м.Виноградів

Від 07 жовтня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження кандидатів від трудового колективу училища до складу
конкурсної комісії на заміщення посади директора ВПУ № 34 м. Виноградів

2. Підрахунок голосів
СЛУХАЛИ:

1. Григанич Н.С. голову лічильної комісії яка запропонувала погодити і затвердити
кандидатів від трудового колективу училища до складу конкурсної комісії на
заміщення посади директора ВПУ № 34 м. Виноградів в такому складі:
- Сливку В.І. - викладача, представника від викладачів;
- Гельбіча В.В. - майстра виробничого навчання, представника від колективу
майстрів та профспілки;
- Куруц М.М. - головного бухгалтера, представника адміністрації.
РІШИЛИ:

За результатами голосування щодо затвердження кандидатів від трудового колективу
училища до складу конкурсної комісії на заміщення посади директора ВПУ № 34 м.
Виноградів визнали:
Сливка В.І.: за 88 чол. (95 %);
Гельбіч В.В.: за 79 чол. (85 %);
Куруц М.М.: за 75 чол. ( 80 %).
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Член лічильної комісії
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Григанич Н.С.
Лихтей К.В.
..
Кикина М.О.

ПРОТОКОЛ № 2
загальних зборів трудового колективу
ВПУ № 34 м. Виноградів
Від 20 жовтня 2020 року
Голова зборів Литвинюк М.Й.
Секретар зборів Густа Т.М.
Присутні: 102 особи

м. Виноградів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Визначення рейтингу кандидатів на посаду директора Вищого професійного училища № 34
м. Виноградів.
І. СЛУХАЛИ:
1.1 Міндак С.О., в.о. директора ВПУ 34 м. Виноградів, яка повідомила, що сьогодні
відбуваються збори трудового колективу з визначення рейтингу кандидатів на посаду директора
Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів та представила присутню на загальних зборах
трудового колективу представника департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Славик О.І.,
заступника начальника управління - начальник відділу організаційно-кадрової та правової роботи
управління фінансово-економічної, кадрової, юридичної роботи, бухгалтерського обліку та
звітності.
1.2 Славик О.І. проінформувала, що відповідно до наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації 11 вересня 2020 року оголошено конкурс на посаду директора Вищого
професійного училища № 34 м. Виноградів. Подали документи 2 кандидати: Галас Зореслав
Юрійович, викладач спецдисциплін та Гнатківський В.П., методист ВПУ № 34 м. Виноградів.
Сьогодні Ви заслухаєте їх Програми та проголосуєте за одного із кандидатів. Рішення про
визначення кандидатури на посаду директора закладу освіти буде приймати конкурсна комісія
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
1.3 Міндак С.О. повідомила, що для проведення зборів трудового колективу нам необхідно
обрати голову зборів та секретаря. Ваші пропозиції:
- Голова зборів - Литвинюк М.Й.
- Секретар зборів - Густа Т.М.
І. ВИРІШИЛИ:
Обрати головою зборів: Литвинюк М.Й., секретаря зборів - Густу Т.М.
П.СЛУХАЛИ:
2.1. Таласа Зореслава Юрійовича, який основними пріоритетами своєї роботи на посаді
директора вважає: модернізацію училища, прозорість у роботі та колегіальне прийняття рішень,
посилення роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, реалізація кадрової політики щодо
поліпшення якісного складу педагогічного персоналу, оновлення та осучаснення матеріальнотехнічної бази училища, створення естетичного вигляду училища, підвищення престижу
навчального закладу за рахунок правильного використання фінансово-господарського потенціалу та
забезпечення ефективності матеріально-технічної бази. Зореслав Юрійович наголосив, що перед
колективом стоїть завдання не тільки вижити в сучасних складних умовах реформування освіти, а й
впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, які сформовані за весь час існування
закладу (доповідь додається).
2.2.
Гнатківського Володимира Петровича, який у своїй Програмі розвитку закладу
відмітив, що ВПУ №34 м.Виноградів - є державним професійно-технічним закладом освіти, який
входить до системи ЗП (ПТ)О України, забезпечує реалізацію потреб громадян у здобутті
професійної (професійно-технічної) освіти, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією
відповідно до інтересів та соціального замовлення держави та нашого регіону. Ознайомив
присутніх із створенням сучасного освітнього середовища. Відмітив щодо наявності технічного
паспорту на майновий комплекс ВПУ № 34 м.Виноградів, вул. І. Франка. Розповів про
результативність (досягнення) роботи трудового колективу у II, III етапах Всеукраїнських
конкурсах майстерності серед здобувачів професійної освіти, участь у інших конкурсах, у тому
числі міжнародних. Серед перспектив середньострокового планування організації освітнього
процесу відмітив удосконалення організації навчально-виробничого процесу, вибір ефективних
форм та методів навчання, відповідно до модифікації змісту професійної освіти, зумовленої
потребами регіонального ринку праці.

Починаючи з 2021 року планує забезпечити здійснення підготовки кваліфікованих робітників
з професій „Слюсар з ремонту електроустаткування (автомобільний транспорт)”, „Майстер з
монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики” та відкрити три навчальнопрактичні центри, провести реконструкцію в гуртожитку.
Відновити участь училища в програмі транскордонного співробітництва НП-8К-КО-ПА
(доповідь додається).
II. ВИСТУПИЛИ:
Турянин В.І., майстер виробничого навчання, яка в своєму виступі відмітила, що кандидати
мають гарні особисті якості; молодий - перспективний, старший - досвідчений. Кожен переживає за
училище, бажання відкрити нові професії.
Лупір В.І., майстер виробничого навчання, який звернув увагу присутніх, що за цей період
зроблено багато. Рейтинг училища завжди був високий, але за останній рік дещо знизився.
Необхідно працювати над відновленням бази відпочинку ”Виннички”. Необхідно провести ремонт
даху на навчальному та адміністративному корпусах, замінити теплопостачання у виробничих
майстернях та поновити естетичний вигляд кабінетів спецдисциплін.
Григанич Н.С., викладач спецдисциплін. Гнатківський В.П. на цей час альтернативи немає і
працює на належному рівні. Атмосфера в колективі демократична, але директору зараз працювати
важко, недостатньо коштів для покращення матеріально-технічної бази, особливо для ремонту дахів
училища. Керівнику закладу на сьогодні потрібно мати юридичні і правові навички, досвід
управлінської діяльності та бачити стратегію розвитку навчального закладу. Я за стабільність у
колективі і за те. щоб бути впевненому у завтрашньому дні. Думаю, що Гнатківський В.П. може нам
це забезпечити.
Жиленко В.М., викладач предмета ”3ахист України”. Програми обох кандидатів хороші і
заслуговують на увагу. Критика, що прозвучала на адресу кандидатів, правильна і треба зробити
відповідні висновки. Бажаю обом кандидатам перемоги.
Мацкевич В.І., інженер з охорони праці. Вважаю, що в училищі все повинно бути прозорим і
треба налагоджувати кадрову роботу зі створення кадрового резерву. Для того, щоб людина могла
керувати колективом, має бути добре підготовлена. Кадрову політику в училищі слід покращити.
Пилип М.М., викладач математики та інформатики. Спочатку з призначенням на посаду
директора Гнатківського В.П. училище розвивалося, а потім - одноманітність, не дослухається до
думки колективу, має авторитарний стиль роботи. Необхідно оновлення колективу та налагодження
нормального мікроклімату в колективі.
Бажання кожного з кандидатів стати директором закладу підтримую та бажаю їм успіху.
ПІ. СЛУХАЛИ: Голову зборів трудового колективу Литвинюк М.Й. щодо обрання лічильної
комісії та проведення таємного голосування. Запропоновано кандидатури: Григанич Н.С., Кикина
М.О., Лихтей К.В.
IV. ВИСТУПИЛИ: Голова лічильної комісії Григанич Л.С., яка оголосила результати
голосування членів трудового колективу: всього - 102 особи. Роздано 102 бюлетені.
за Галаса З.Ю. -14 осіб,
за Гнатківського В.П. - 84 особи, 4 бюлетені - зіпсовано.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
за Галаса З.Ю. - 14 осіб,
за Гнатківського В.П. - 84 особи. 4 бюлетені - зіпсовано

ВИРІШИЛИ:
Відповідно до п.8. Наказу МОН України№ 998 від 17.07.2019 року, зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 14 серпня 2019 року №922/33893 за результатами голосування визначити
Гнатківського В.П. кандидатом на заміщення вакантної посади директора ВПУ № 34 м. Виноградів
і рекомендувати його кандидатуру конкурсній комісії.

Голова зборів

Марія ЛИТВИНЮК

Секретар зборів

Тетяна ГУСТА

ПРОТОКОЛ№ З
лічильної комісії загальних зборів трудового колективу
ВПУ № 34 м. Виноградів
м.Виноградів

Від 20 жовтня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.
2.

Вибори голови лічильної комісії
Вибори секретаря лічильної комісії

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Литвинюк М.Й., яка запропонувала обрати головою лічильної комісії
Григанич Н.С, секретарем лічильної комісії -Лихтей К.В , члена лічильної комісії
-Кикина М.О.
ВИРІШИЛИ:

Обрати головою лічильної комісії. Григанич Н.С, секретарем лічильної комісії Лихтей К.В, членом лічильної комісії - Кикина М.О.

Голова лічильної комісії

Григанич Н.С

Секретар лічильної комісії

Лихтей К.В.

Член лічильної комісії

Кикина М.О

ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії загальних зборів трудового колективу
ВПУ № 34 м. Виноградів
Від 20 жовтня 2020 року

м.Виноградів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення рейтенгу кандидатур на посаду директора Вищого професійного
училища № 34 м. Виноградів.
2. Підрахунок голосів.
СЛУХАЛИ:
Григанич Н.С - голову лічильної комісії , яка ознайомила з результатами
голосування щодо визначення рейтингу кандидатів на посаду директора ВПУ № 34
м. Виноградів

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Галас З.Ю.: за 14 чол. (14 %).
Гнатківський В.П.: за 88 чол. (86%).

Голова лічильної комісії

Григанич Н.С.

Секретар лічильної комісії

Лихтей К.В.

Член лічильної комісії

Кикина М.О.

