
Чемеровецький медичний фаховий коледж 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
засідання організаційного комітету для проведення виборів 
директора Чемеровецького медичного фахового коледжу 

 

смт Чемерівці 10.12.2021р. 

Присутні: 

- Уланівська Аліна Василівна –голова організаційного комітету; 

- Цибульська Оксана Василівна –заступник 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.Обговорення та затвердження проєктів положень з організації і проведення 
виборів директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 
За затвердження порядку денного голосували одноголосно. 

1. СЛУХАЛИ: Аліну Уланівську, голову Організаційного комітету, 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 

розроблені проєкти документів з організації та проведення виборів директора 

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  студентів  для  

участі у виборах директора коледжу; 

- Порядок акредитації представників засобів масової інформації  у виборах  

директора коледжу; 



Аліна Уланівська 

Людмила Москалюк 

- 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. 

 

ВИСТУПИЛА: Оксана Цибульська, заступник голови Організаційного 

комітету, яка запропонувала  розглянути проєкти цих положень та внести їх на 

затвердження Педагогічною радою коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Подати на затвердження Педагогічною радою коледжу проєкти таких 

документів з організації та проведення виборів директора: 

            - 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  студентів  для  

участі у виборах директора коледжу; 

- Порядок акредитації представників засобів масової інформації  у виборах  

директора коледжу; 

- Порядок організації роботи спостерігачів у виборах директора коледжу; 

-Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення 

виборів директора Чемеровецького медичного фахового 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. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова організаційного комітету 
 
 
Секретар організаційного комітету 

 


