
  



«Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»; впровадження взаємної довіри, 

взаємної надійності, порядності й ділового партнерства у взаємовідносинах між членами 

Асоціації; ознайомлення громадськості з діяльністю Асоціації та її членів; підвищення 

престижу коледжу як провідного найдавнішого навчального закладу області; збереження та 

забезпечення традицій та духовних цінностей поколінь випускників коледжу; сприяння 

професійному зростанню випускників коледжу, створення умов для їх самореалізації, 

встановлення зв’язків з роботодавцями; забезпечення інформаційного обміну між 

випускниками, створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів 

закладу освіти; зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами Асоціації 

та представниками інших освітніх закладів, які займаються підготовкою фахівців в галузі 

сфери обслуговування; сприяння професійної орієнтації і добору талановитої творчої молоді 

для вступу до коледжу; створення сприятливих умов для гармонійного розвитку 

особистостей студентів і студентського самоврядування; розширення зв’язків і відносин 

Асоціації з підприємствами, об’єднаннями, громадськими організаціями; сприяння 

поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців. 

Місцезнаходженням організації було запропоновано визначити адресу: м.Тернопіль, 

вул.Степана Бандери ,73 ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Березюк Н. запропонувала підтримати пропозицію Пиріг І. 

Голосували: 

16-«за» 

0-«проти» 

0-«утримались»  

Рішення прийнято 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Утворити Асоціацію випускників ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і 

торгівлі». 

2.Місцезнаходженням Асоціації вважати: м.Тернопіль, вул.Степана Бандери ,73 ДВНЗ 

«Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі». 
 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

Грабовський В., який запропонував крім основного найменування Асоціації 

українською мовою мати скорочене.
.
 Відповідно він запропонував визначити найменування 

Асоціації наступним чином: 

Повне найменування – Асоціація випускників ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі».  

Скорочене найменування – Асоціація випускників ДВНЗ ТКХТТ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бавдис М. запропонував  підтримати пропозицію Грабовського В.. 

Голосували: 

16-«за» 
0-«проти» 

0-«утримались» 

Рішення прийнято  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити наступні найменування Асоціації:  

повне найменування – Асоціація випускників ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі»; 

скорочене найменування – Асоціація випускників ДВНЗ ТКХТТ. 

 

ІV.СЛУХАЛИ: 

Кундрат О., яка запропонувала взяти за основу та обговорити запропонований нею 



проєкт Положення про Асоціацію випускників ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі»; і після обговорення прийняти в цілому, надавши проєкту статус 

головного документа організації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рудик М., яка зазначила, що проєкт Положення про Асоціацію випускників ДВНЗ 

«Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» на її думку цілком логічний і 

обґрунтований, тому його можна приймати в цілому без особливих поправок. Зауважень до 

нього немає. 

Голосували: 

16-«за» 

0-«проти» 

0-«утримались»  

Рішення прийнято  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити Положення про Асоціацію випускників ДВНЗ «Тернопільський коледж 

харчових технологій і торгівлі». 

 

V.СЛУХАЛИ: 

Гонтар І., який запропонував обрати головою Асоціації випускників ДВНЗ 

«Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» Пиріг І. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Грудницька А., яка запропонувала обрати до складу Президії Асоціації випускників ДВНЗ 

«Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»: 
Пиріг І. – голова Асоціації 

Грицишин С. – заступник голови Асоціації 

Березюк Н. – координатор з питань діяльності Асоціації 

Гураль З. – секретар Асоціації, які надали згоду на обрання їх до складу Президії. 

Голосували: 

16-«за» 
0-«проти» 

0-«утримались» Рішення прийнято 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Обрати Президію Асоціації випускників ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі» у складі: 

Пиріг І. – голова Асоціації 

Грицишин С. – заступник голови Асоціації 

Березюк Н. – координатор з питань діяльності Асоціації 

Гураль З. – секретар Асоціації, які надали згоду на обрання їх до складу Президії. 

 
VІ.СЛУХАЛИ: 

Щербина Ю., яка запропонувала обрати Пиріг І. особою, яка матиме право 

представляти Асоціацію випускників ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і 

торгівлі» для здійснення різного роду дій. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кочмарчик Ю., який підтримав висунуту кандидатуру. 
Пиріг І., яка надала згоду на обрання її особою, яка матиме право представляти Асоціацію 

випускників для здійснення різного роду дій. 

Голосували: 

16-«за» 
0-«проти» 

0-«утримались»  



  



Додаток №1 

 

 

РЕЄСТР ПРИСУТНІХ,  

ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ 

 

1.Цибульський Андрій 

2.Гонтар Іван 

3.Мархивка Віталій 

4.Грудницька Анастасія 

5.Кундрат Оксана 

6.Крукевич Оксана 

7.Горішна Оксана 

8.Грабовський Вячеслав 

9.Бавдис Мар’ян 

10.Кочмарчик Юрій 

11.Рудик Марія 

 

 


