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   ПРОТОКОЛ № 2 

загальних зборів трудового колективу 

 

11.12.2018                                                                                          м. Полтава                                              

 

 

Всього працюючих - 60 чол. 

Присутні – 49   співробітників Полтавського кооперативного коледжу 

Полтавської  облспоживспілки 

Сластьон Володимир Олександрович, перший заступник голови 

правління Полтавської облспоживспілки 

 

Голова зборів -  Сорока Я.П. 

Секретар - Геращенко В.Л. 

  

Порядок денний 

 

1. Про висунення кандидатури на посаду директора коледжу. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

 

        Сластьона В.О.,  першого заступника  голови правління Полтавської 

облспоживспілки,  який проінформував  колектив про виконану роботу за 

невеликий період роботи  Делії Оксани Вікторівни  на посаді заступника  

директора  коледжу   та вніс  пропозицію висунути кандидатуру  Делії О.В. на 

посаду директора  коледжу. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

-  Трауцька О.В., завідувач технологічного відділення,  зазначила, що 

Оксана Вікторівна довгий час працює в освіті, працювала завідувачем 

відділення  в Полтавському коледжі  харчових технологій, тому їй 

близькі і зрозумілі  проблеми  студентів і  коледжу взагалі. Закликала 

присутніх  підтримати кандидатуру Делії О.В. на посаду директора  

коледжу 

 

- Гордієнко Л.В., голова циклової комісії  технологічних  дисциплін, яка  

сказала, що  члени циклової  комісії технологічних дисциплін  

підтримують кандидатуру Делії О.В. на посаду директора коледжу.  

Оксана Вікторівна ініціативна, постійно знаходиться в пошуку нових 

ідей, на які націлює наш колектив та втілює їх в життя.   

 



-  Ісакова В.С., голова загально-освітніх, соціально-економічних та           

гуманітарних дисциплін,   відмітила, що Делія О.В. зарекомендувала 

себе як гарний менеджер, уміє організувати роботу педагогічного 

колективу, ініціативна. Дуже велика робота проводиться нею по 

профорієнтації випускників шкіл (дні відкритих дверей, майстер-класи 

студії і таке інше). Запропонувала підтримати кандидатуру Делії О.В. 

на посаду директора коледжу. 

 

- Пивоварська К.Б., голова циклової комісії юридичних дисциплін,  

приєдналась до пропозиції висунути кандидатом на посаду директора  

коледжу  Делію О.В.. Зазначила, що  всі члени циклової комісії  

прийняті на роботу в коледж в цьому навчальному році. За короткий 

період роботи під керівництвом Оксани Вікторівни  побачили, що її 

методи керівництва принесли і ще принесуть багато позитивних змін у 

роботі коледжу, сприятимуть підвищенню його престижності як серед 

нинішніх так і серед майбутніх студентів, а також серед інших вищих 

навчальних закладів 

 

 

Результати голосування: кількість голосів: 

 

За -  49,   

проти -     0,  

утримались -   0. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

висунути кандидатуру  Делії  О.В.  на посаду директора  коледжу.  

 

 

 

 

 

Голова зборів                                                                               Я.П. Сорока 

 

 

Секретар                                                                                В.Л. Геращенко 

 

 

 

 

 
 


