
 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  

загальних зборів трудового колективу 

Державного вищого навчального закладу 

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

28.12.2020р                     м.Могилів-Подільський                                 №2 

Всього членів трудового колективу - 117 чол. 

На зборах присутні  -  95(дев’яносто п’ять) чоловік. 

Відсутні з поважних причин (відпустка, лікарняні тощо) - 22чол. 

Згідно п.5.1 Статуту коледжу на загальних зборах присутні більше 2/3 складу 

працівників трудового колективу коледжу, загальні збори трудового 

колективу визнано правомочними у прийняті рішень. 

 

В.о. директора коледжу Заячковським В.М. внесено пропозицію про обрання 

робочої президії в кількісному та персональному складі,  до якої одноголосно 

обрано двох чоловік:  

головою зборів обрано - Бріка В.Г.; 

секретарем зборів         - Гоцуляк А.М. 

Рішення прийнято одноголосною. 

З подання головуючого загальні збори одноголосно затвердили порядок 

денний, а саме: 

 

1.Про продовження терміну дії Колективного договору, прийнятого 

конференцією трудового колективу коледжу від 14.12.2018р, протокол №4 

(Доповідає  В.М.Заячковський) 

2.Про звіт директора коледжу Заячковського В.М. про роботу у 2020 році. 

(Доповідає  В.М.Заячковський) 

3.Про звіт голови  профкому первинної організації ППБПБМУ коледжу 

(Доповідач Гуральський С.М.) 

 

Загальні збори  визначили регламент роботи: 

для доповідача – до 15 хвилин; 

для виступів – до 5 хвилин. 

Прийнято одноголосно. 

 

По другому питанню  

 

СЛУХАЛИ: 

В.о. директора коледжу Заячковського В.М., який прозвітував перед 

загальними зборами  про  проведену у 2020 році свою роботу і роботу 

коледжу за такими напрямками:  

1.Стратегічне керівництво. Управління закладом; 

2.Керівництво педагогічними кадрами, методичною роботою; 



 

 

3.Діяльність студентської ради; 

4.Кількість гуртків, спортивних секцій; 

5.Фінансово-господарська діяльність. 

Подякував колективу за співвпрацю. (Звіт додається) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гоцуляк А.М., викладач,  яка наголосила, що протягом 2020 року директором 

коледжу і трудовим колективом під його керівництвом було проведено 

значну роботу,  яка забезпечила виконання запланованих завдань на 

достатньо високому професійному рівні, з урахуванням всіх необхідних 

напрямків як у освітній, так і у фінансово-господарській діяльності. Внесла 

пропозицію затвердити звіт директора за 2020 рік та визнати роботу 

директора коледжу задовільною.  

Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити звіт директора коледжу Заячковського В.М. за 2020 рік. 

2.Визнати роботу директора за 2020 рік задовільною. 

Прийнято одноголосно 

 

Голова загальних  зборів    В.Г. Брік 

Секретар загальних зборів    А.М.Гоцуляк 


