
ПРОТОКОЛ № 7 
засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора 

Чемеровецького  медичного  фахового  коледжу 
 

11 лютого 2022 року   
 
 
 

              Присутні:    

-  Уланівська Аліна Василівна – голова організаційного комітету 

-  Цибульська Оксана Василівна – заступник голови організаційного  

   комітету 

-  Москалюк Людмила Анатоліївна –секретар організаційного 

    комітету 

-  Бойчук Галина Яківна –член організаційного комітету 

-  Задорожна Валентина Миколаївна – член організаційного комітету 

-  Буряк Тамара Петрівна – член організаційного комітету 
-  Шемчук  Наталія  Вікторівна  – член організаційного комітету 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів директора  
Чемеровецького  медичного  фахового коледжу двох примірників    

підсумкового протоколу про результати голосування. 
2. Про отримання від виборчої комісії з проведення виборів директора  

Чемеровецького  медичного  фахового коледжу заяв та скарг, 
поданих кандидатами на посаду директора коледжу. 

3. Про визнання виборів директора Чемеровецького  медичного 
фахового коледжу такими, що відбулися. 

4. Про оприлюднення результатів виборів директора коледжу на веб- 
сайті коледжу. 

5. Про передачу документації пов’язаної з проведенням виборів        

директора Чемеровецького  медичного  фахового  коледжу в    

Хмельницьку обласну раду. 

 

Порядок денний затверджено одноголосно. 

 
ХІД ЗАСІДАННЯ: 

 
1.СЛУХАЛИ:  Аліну  Уланівську , голова Організаційного комітету, яка 

доповіла, що виборчою комісією складено і передано до Організаційного 

комітету у двох оригінальних примірниках підсумковий протокол про 

результати голосування.  

 
УХВАЛИЛИ: Прийняти від виборчої комісії з проведення виборів 

директора Чемеровецького  медичного  фахового коледжу два оригінальних 
примірника підсумкового протоколу про результати голосування.  

 



Рішення прийнято одноголосно. 
 
2.СЛУХАЛИ: Оксану Цибульську, заступника голови Організаційного  
   комітету, яка доповіла, що до виборчої комісії з проведення виборів 

директора коледжу від кандидатів на посаду директора  Чемеровецького  
медичного  фахового коледжу заяви та скарги не надходили. 

 
УХВАЛИЛИ: вибори директора  Чемеровецького  медичного  фахового 

коледжу пройшли без порушень. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 

3.СЛУХАЛИ:   Аліну  Уланівську, яка доповіла, що у рейтинговому 
голосуванні взяли участь 100% від загальної кількості осіб, що мають право 
брати участь у виборах директора коледжу. 

Відповідно до даних підсумкового протоколу з виборів директора 
Чемеровецького  медичного  фахового коледжу кандидат Шерстюк  Петро  
Ярославович  набрав 91,1%  від загальної кількості осіб, що мають право 
брати участь у виборах директора коледжу. 

 
УХВАЛИЛИ: Вважати вибори директора Чемеровецького  медичного  

фахового  коледжу      11  лютого 2022 року такими, що відбулися. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 

4.СЛУХАЛИ: Аліну  Уланівську, яка доповіла, що відповідно до п.3.6.4 
Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 
коледжу, організаційний комітет оприлюднює результати виборів на веб-
сайті коледжу протягом 24 годин після складання підсумкового протоколу 
про результати голосування. 

 
УХВАЛИЛИ: оприлюднити результати виборів директора 

Чемеровецького  медичного  фахового  коледжу  на веб-сайті коледжу. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 

5.СЛУХАЛИ: Аліну  Уланівську, яка доповіла,  що виборчою комісією 
передано до Організаційного комітету оригінальні примірники протоколів 
засідань виборчої комісії та іншу документацію, пов’язану з проведенням 
виборів директора Чемеровецького  медичного  фахового коледжу. 
Відповідно до п.3.6.5 Положення про організаційний комітет з проведення 
виборів директора коледжу, Організаційний комітет передає в установленому 
порядку один примірник протоколу про результати рейтингового 
голосування передає до Хмельницької обласної ради, а другий примірник і  
всю документацію, пов’язану з проведенням виборів директора коледжу  до 
архіву, яка зберігається протягом п’яти років. 

 



УХВАЛИЛИ: передати в установленому порядку один примірник протоколу 

про результати рейтингового голосування до Хмельницької обласної ради, а 

другий примірник і  всю документацію, пов’язану з проведенням виборів 

директора коледжу до архіву, яка зберігається протягом п’яти років. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова Організаційного комітету                           Аліна  Уланівська 

 

Секретар Організаційного комітету                        Людмила  Москалюк 

 


