
Витяг із протоколу №5 

засідання профспілкового комітету первинної профспілкової організації 

працівників Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 

від 10 грудня 2021 року 

Голова: Безверхній М.І 

Секретар: Гаряча А.В 

Всього членів - 9 

Присутні:  

Тунгасова А. С., Барило С.В., Макошко Т.А., Гречанюк А.А.,                      

Уланівська А.В., Гаряча А.В., Чорна А.П., Юрченко А.П., Безверхній М.І.  

 

Слухали: Безверхнього М.І. про погодження проєктів Положень про організацію 

та проведення виборів директора  Чемеровецького медичного фахового коледжу: 

-Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу; 

-Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу; 

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників,  

 які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу; 

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів, які 

мають право брати участь у виборах директора Чемеровецького медичного 

фахового коледжу; 

- Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу; 

- Положення про акредитацію та порядок роботи представників засобів масової 

інформації на виборах директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

Він зауважив, що зазначені положення розроблені на виконання наказу         

№ 177 від 1.12.202І року «Про організацію та проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу». Виходячи із зазначеного 

Безверхній М.І. запропонував розглянути та погодити вищевказані положення. 

Ухвалили: Погодити проєкти Положень про організацію та проведення виборів 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу: 

-Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу; 

-Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу; 



- Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників,  

 які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу; 

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів, які 

мають право брати участь у виборах директора Чемеровецького медичного 

фахового коледжу; 

- Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу; 

- Положення про акредитацію та порядок роботи представників засобів масової 

інформації на виборах директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 Результати відкритого голосування: 

«за» —дев’ять; 

«проти» — немає; 

«утримались» — немає. 

 

 
Голова профспілкового комітету                        Михайло  БЕЗВЕРХНІЙ 
 
Секретар                                                                 Алла ГАРЯЧА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


