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1. Звіт директора Полтавського комерційного технікуму про виконання умов 
контракту за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року.

Доповідає директор Полтавського комерційного технікуму Степанов В.І.

1.СЛУХАЛИ:

В.І.Степанов доповів про виконання умов контракту з Міністерством освіти і 
науки України, виконання положень статуту, показники ефективності 
використання державного майна, дотримання законодавства у сфері 
діяльності закладу за 2019 рік (текст доповіді додається).

ВИСТУПИЛИ:

В.М.Білай відзначила стабільність роботи колективу, комфортність 
мікроклімату у технікумі. Дала високу оцінку діяльності директора, 
підкреслила, що Володимир Іванович користується заслуженим авторитетом 
і повагою серед працівників технікуму, студентів, батьків. Як голова 
профспілкового комітету зазначила, що Степанов В.І. вимогливий до себе і 
підлеглих, і в той же час готовий прийти на допомогу до кожного члена 
колективу. Узгоджує свої рішення з профспілковим комітетом ^а 
студентською радою технікуму. Визнала роботу директора задовільною.

Відповідальний секретар приймальної комісії М.В.Лугова розповіла, 
що під керівництвом Степанова В.І. у 2019 році приймальна комісія 
працювала чітко і злагоджено, кожен фахівець сумлінно виконував покладені 
на нього обов’язки. За звітний період скарг, апеляцій від абітурієнтів та їх 
батьків не надходило. Регіональне замовлення виконано на 100 %. Постійно 
оновлюється сайт технікуму та ведеться роз’яснювальна робота у соціальних 
мережах. Матеріали, які розміщувалися, дали змогу абітурієнтам отримати 
об'єктивну інформацію щодо умов вступу. Роботу директора визнала 
задовільною.

У своєму виступі Л.М.Петрова зазначила, що завдяки Володимиру 
Івановичу у організації науково-методичної роботи закладу перевага 
надається розвитку професійної компетентності педагогів, особливо молодих 
викладачів, оптимальному поєднанню адміністративного контролю і



моніторингу та методичної підтримки в залежності від стажу і досвіду молоді 
і викладачів старшого покоління. Особлива увага приділялася правовому та 
превентивному вихованню, завданням якого є надання студентам основних 
правових знань, формування мотивації та вмінь, необхідних для активної 
участі молоді в громадському житті. Запропонувала роботу директора 
визнати задовільною.

Керівник підрозділу по роботі з кадрами Л.О.Москаленко повідомила, 
що технікум повністю укомплектований кваліфікованими педагогічними 
кадрами. У навчальному процесі задіяні 37 педагогічних працівників. 
У закладі освіти спільно з військовими комісаріатами забезпечується 
функціонування системи військового обліку військовозобов'язаних і 
призовників. У 2019 році складено і затверджено мобілізаційний план, 
метою якого є здатність до роботи в умовах особливого періоду, а також 
готовність працівників технікуму та здобувачів освіти до вирішення 
комплексу завдань щодо підготовки фахівців. Степановим В.І. була надана 
всебічна допомога у якісній організації військово-облікової роботи, розробці 
та виготовленні необхідної документації. Висловила прохання роботу 
директора технікуму визнати задовільною.

Головний бухгалтер Л.В.Готвяник зазначила, що технікум не має 
заборгованості з виплати заробітної плати, стипендії, комунальних послуг у 
2019 році. Адміністрація проявляє особливе піклування про студентів-сиріт, 
студентів, позбавлених батьківського піклування, студентів-дітей осіб, 
визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.І ст.6 ЗУ «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб з інвалідністю, 
внутрішньопереміщених осіб, дітей з малозабезпечених родин.

В.П.Гуренко наголосив, що завдяки зусиллям директора та колективу 
постійно проводиться поточний ремонт навчальних приміщень, коридорів, 
сходів, зупинено руйнування зовнішніх фасадів технікуму, замінено вікна, 
покращено матеріально-технічну базу кабінетів. Розроблена необхідна 
документація з охорони праці, безпеки життєдіяльності та протипожежної 
безпеки, яка ведеться відповідно до вимог чинного законодавства. Заклад має 
куточки з охорони праці, безпеки життєдіяльності та дорожнього руху, 
технікум забезпечений планами-схемами евакуації студентів та працівників з 
приміщення під час евакуації.

Виступаючий оцінив роботу директора як задовільну.

УХВАЛИЛИ:
1. Взяти інформацію до уваги.
2. Роботу директора Полтавського комерційного технікуму Степанова В.І.
вважати задовільною. 0
Голова зборів Слюсаренко В.М.

Секретар с® Дахно Р.М.


