
Протокол №3 

засідання ради студентського самоврядування 

Чемеровецького медичного фахового коледжу 

14 грудня  2021р.                                                                                                           смт Чемерівці 

 

 

Присутні : члени ради студентського самоврядування коледжу (23 особи) 

                   голова студентського профкому  Гаєвський А.О. 

 

Порядок денний: 

 

1. Обговорення та погодження Положення про порядок обрання представників 

з числа студентів, які мають право брати участь у виборах директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 

2. Про формування виборчої комісії студентів.  

 

3. Визначення делегатів до числа кандидатів у Представники з числа студентів, 

які мають право брати участь у виборах директора Чемеровецького медичного 

фахового коледжу від кожного відділення.  
 
 

1.Слухали:  

 

Голову ради студентського самоврядування гуртожитку Наталію Шемчук, яка 

проінформувала, що відповідно до Положення про проведення конкурсного 

відбору на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, 

затвердженого рішенням обласної ради від 15 вересня 2021 року №31-6/2021, та 

на виконання Розпорядження Хмельницької обласної ради від 26 листопада 

2021 року №269/2021-0 «Про оголошення конкурсу на заміщення посади 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу» організаційним 

комітетом розроблений проєкт Положення  про  порядок  обрання  

представників  з  числа  студентів, які мають право брати участь у виборах 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 

Виступили: 

Заступник голови ради студентського самоврядування Наталія Шевчук, яка 

запропонувала  розглянути проєкти цих положень та вннести їх на 

затвердження Педагогічною радою коледжу. 

 

Ухвалили : 

Подати на затвердження Педагогічною радою коледжу проєкт  Положення  про  
порядок  обрання  представників  з  числа  студентів, які мають право брати 



участь у виборах директора Чемеровецького медичного фахового коледжу 

Голосували : «за» - одноголосно 

 

2.Слухали:  

Голову студентської ради Вікторію Лисецьку про необхідність формування 

виборчої комісії студентів відповідно до Положення про порядок обрання 

представників з числа студентів для участі у виборах директора ЧМФК. 

 

Виступили: 

Члени студради з пропозиціями щодо кількісного і особового складу виборчої 

комісії  

Ухвалили :  

 

Обрати виборчу комісію студентів у складі 5 осіб: 

1. Гречанюк Антоніна студентка 41 Л групи 

2. Скриник Вікторія студентка 21 С групи 

3. Брацюк Вікторія студентка 22 С групи 

4. Литвинюк Анастасія студентка 42 Л групи 

5. Дунець Діана студентка 41 С групи 

 

Голосували : «за» - одноголосно 

 

3. Слухали:  

Голову ради студентського самоврядування гуртожитку Наталію Шемчук про 

делегування студентів до числа кандидатів у Представники від відділення 

Лікувальна справа та Сестринська справа 

 

Ухвалили :  

 

1. Затвердити 4 кандидати для обрання представників з числа студентів для 

участі у виборах директора Чемеровецького медичного фахового коледжу 

від відділення Лікувальна справа:  

 

1. Білозор Владислав Васильович студент 42 Л 

2. Гречанюк Антоніна Миколаївна студентка 41 Л 

3. Лисецька Вікторія Сергіївна студентка 42 Л 

4. Павчишена Інна Сергіївна студентка 21 Л 

 

 

Голосували : «за» - одноголосно 

 

2. Затвердити 4 кандидати для обрання представників з числа студентів для 

участі у виборах директора Чемеровецького медичного фахового коледжу 

від відділення Сестринська справа: 

 



1. Яловінська Вікторія Вячеславівна студентка 21 С 

2. Головата Олександра Олександрівна студентка 21 С 

3. Станішевська  Оксана  Віталіївна студентка 41 С 

4. Кабанцова Юлія Вікторівна студентка 42 С 

 

Голосували : «за» - одноголосно 

 

Голова засідання :        Вікторія Лисецька 

 

Секретар засідання :        Антоніна Гречанок 
 


