
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут»

ПРОТОКОЛ № 10
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

19 жовтня 2022 року м. Кам’янець-Подільський

Присутні:
Гарбарець І. А., Квітінська М.В., Козак Р.В., Комарніцька Л.М., 

Кудринецька А.Б., Кумков Д.Л. (онлайн), Лаврук О.В., Петруха С.В. (онлайн), 
Столяр О.А.

Присутні 9 з 9 (100 %) членів Організаційного комітету, засідання є 
правочинним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів ректора 
НРЗВО «КПДІ» відповідальній особі за її збереження.
отримання від Виборчої комісії з проведення виборів ректора двох примірників 
підсумкового протоколу про результати голосування.
2. Про припинення роботи Організаційного комітету.
Порядок денний підтриманий одноголосно.

1.СЛУХАЛИ: про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів 
ректора НРЗВО «КПДІ» відповідальній особі за її збереження.
ВИСТУПИЛИ: Столяр О.А., голова Організаційного комітету, який зазначив, 
що згідно з п. 4.22 Положення про порядок проведення виборів ректора НРЗВО 
«КПДІ» та п. 4.3.4 Положення про Організаційний комітет з проведення 
виборів ректора НРЗВО «КПДІ» Організаційний комітет передає своїм 
рішенням всю документацію, пов’язану з проведенням виборів ректора 
відповідальній особі, яка визначається наказом керівника Інституту. Зазначена 
документація зберігається упродовж п’яти років.

Ознайомлено присутніх з наказом НРЗВО «КПДІ» від 19.10.2022 № 314 
«Про призначення особи, відповідальної за зберігання виборчої документації», 
згідно з яким відповідальною особою призначено архіваріуса Відокремленого 
структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально- 
реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний 
інститут» Яшину А.В.
УХВАЛИЛИ: передати всю документацію, пов’язану з проведенням виборів 
ректора НРЗВО «КПДІ» для її збереження архіваріусу Яшиній А.В.

Результати голосування: «за» -  9, «проти» -  0, «утрималися» -  0.



2.СЛУХАЛИ: про припинення роботи Організаційного комітету. 
ВИСТУПИЛИ: Столяр О.А., голова Організаційного комітету, який повідомив 
про припинення роботи Організаційного комітету в зв’язку з виконанням усіх 
покладених на нього обов’язків згідно з наказом НРЗВО «КПДІ» від 31.05.2022 
№ 125 «Про організацію виборів ректора НРЗВО «КПДІ», Положенням про 
Організаційний комітет з проведення виборів ректора НРЗВО «КПДІ», 
затвердженим Вченою радою НРЗВО «КПДІ» (протокол від 28.06.2022 № 6) та 
іншими нормативними документами.
УХВАЛИЛИ: припинити роботу Організаційного комітету в зв’язку з 
виконанням усіх покладених на нього обов'язків.

Результати голосування: «за» -  9, «проти» -  0, «утрималися» -  0.

Г оловуючий СТОЛЯР

Секретар Людмила КОМАРНІЦЬКА


