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Порядок денний: 

1. Про затвердження Положень Чемеровецького медичного фахового 

коледжу. 

Доповідачі: голова організаційного комітету з проведення виборів 

директора коледжу Уланівська А.В., голова виборчої комісії Похно 

С.В. 

 

 

 

ІІ СЛУХАЛИ 

 

Уланівську А.В. - голову організаційного комітету з проведення 

виборів директора Чемеровецького медичного фахового коледжу (далі 

Коледжу), яка ознайомила з: 

-  Положенням про порядок проведення виборів директора Коледжу; 

- Положенням про Організаційний комітет з проведення виборів 

директора Коледжу; 

- Положенням про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 

директора Коледжу; 

- Положенням про порядок обрання представників з числа здобувачів 

освіти для участі у виборах директора Коледжу; 

- Порядком  акредитації представників засобів масової інформації у 

виборах директора Коледжу; 

- Порядком організації роботи спостерігачів у виборах директора 

Коледжу; 

- Протиепідемічними заходами під час проведення виборів директора 

Коледжу на період дії карантину, установленого з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

- Положення про порядок подання та розгляд скарг під час проведення 

виборів директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 



Похна С.В -  голова виборчої комісії  з проведення виборів директора  

Чемеровецького медичного фахового коледжу, який ознайомив з 

Положенням  про виборчу комісію з проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу» 

 

УХВАЛИЛИ 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови організаційного 

комітету з проведення виборів директора Чемеровецького медичного 

фахового коледжу Уланівської А.В., голови виборчої комісії  з проведення 

виборів директора  Чемеровецького медичного фахового коледжу Похна С.В. 

педагогічна рада Чемеровецького медичного фахового коледжу вирішила: 

Затвердити Положення Чемеровецького медичного фахового коледжу: 

- Положення про порядок проведення виборів директора Коледжу; 

- Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

директора Коледжу; 

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 

директора Коледжу; 

- Положення про порядок обрання представників з числа здобувачів 

освіти для участі у виборах директора Коледжу; 

- Порядок акредитації представників засобів масової інформації у 

виборах директора Коледжу; 

- Порядок організації роботи спостерігачів у виборах директора 

Коледжу; 

- Протиепідемічні заходи під час проведення виборів директора 

Коледжу на період дії карантину, установленого з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

- Положення  про виборчу комісію з проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

- Положення про порядок подання та розгляд скарг під час проведення 

виборів директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 


