
Чемеровецький медичний фаховий коледж 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання організаційного комітету для проведення виборів 
директора Чемеровецького медичного фахового коледжу 

 

 
смтЧемерівці                                                                02.12.2021р. 

               Присутні: 7 членів Організаційного комітету 

- Уланівська Аліна Василівна – відповідальна за виховну роботу; 

- Бойчук Галина Яківна – методист коледжу; 

- Задорожна Валентина Миколаївна - завідувач відділення; 

- Москалюк Людмила Анатоліївна– викладач коледжу; 

- Цибульська Оксана Василівна – юрисконсульт коледжу; 

- Буряк Тамара Петрівна – лаборант; 

- Шемчук  Наталія  Вікторівна  –  студентка  IV  курсу  відділення 

Сестринська    справа. 
 

Порядок денний: 

             1. Про обрання голови Організаційного комітету. 

             2.Про обрання заступника голови Організаційного комітету. 

             3.Про  обрання секретаря Організаційного комітету. 

     4. Про наказ Чемеровецького медичного фахового коледжу «Про 

організацію виборів директора Чемеровецького медичного 

фахового коледжу» від  01.12.2021р. № 177. 

             5.  Про правові підстави проведення виборів директора 

Чемеровецького  медичного фахового коледжу. 

      

За затвердження порядку денного голосували одноголосно. 

1.СЛУХАЛИ: Валентину Задорожну, члена Організаційного комітету, яка 
зазначила про необхідність обрання голови Організаційного комітету та 

запропонувала обрати головою Організаційного комітету Аліну Уланівську 

УХВАЛИЛИ: обрати головою Організаційного комітету Аліну Уланівську. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2.СЛУХАЛИ: Галину Бойчук, члена Організаційного комітету, яка виступила 

про необхідність обрання заступника голови Організаційного комітету та 

запропонував обрати заступником голови Організаційного комітету Оксану 



Цибульську. 

 

УХВАЛИЛИ: обрати заступником голови Організаційного комітету Оксану 
Цибульську. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.СЛУХАЛИ: Аліну Уланівську, голову Організаційного комітету, яка 

запропонувала обрати секретаря Організаційного комітету, та запропонувала 

обрати секретарем Організаційного комітету Людмилу Москалюк. 

 

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем Організаційного комітету Людмилу 

Москалюк. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4.СЛУХАЛИ:  Валентину Задорожну, члена організаційного комітету, яка 

доповіла про зміст наказу «Про організацію виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу» від  01.12.2021р.№ 177, яким 

визначено комплекс заходів, які покладаються на Організаційний комітет. 

 

УХВАЛИЛИ: наказ Чемеровецького медичного фахового коледжу від 

01.12.2021р. № 177 взяти до виконання. 

 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

 5.СЛУХАЛИ: Оксану Цибульську, члена Організаційного комітету, яка 

доповіла про правові підстави проведення виборів директора Чемеровецького 

медичного фахового коледжу і сказала про те, що підставою для проведення 

виборів директора Чемеровецького медичного фахового коледжу є низка 

нормативно-правових актів, серед яких: стаття 42 Закону України «Про 

фахову передвищу освіту». 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 15.09.2021 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» . 

Старт виборчої кампанії офіційно  розпочався 01 грудня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ: при організації та проведенні виборів директора 

Чемеровецького  медичного  фахового  коледжу  керуватися статтею 42 



Аліна Уланівська 
 
 
Людмила Москалюк 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», 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 

15.09.2021 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»  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 
 
 

Голова Організаційного комітету 
 
 
Секретар Оганізаційного комітету 

 

 


