
Чемеровецький медичний фаховий коледж 

 

Протокол №4 (витяг) 

засідання педагогічної ради  

Чемеровецького медичного фахового коледжу 

від 30.11.2021 року 

 

Головуючий: Шерстюк Петро Ярославович 

Секретар: Берладін Інна Петрівна 

 

Присутні: 42 члени педагогічної ради, засідання є правомочним 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження персонального складу організаційного комітету для 

проведення виборів директора Чемеровецького медичного фахового 

коледжу. 

2. Про затвердження персонального складу виборчої комісії для 

проведення виборів директора Чемеровецького медичного фахового 

коледжу. 

3. Про створення виборчої дільниці на базі Чемеровецького медичного 

фахового коледжу 

 

Про затвердження порядку денного голосували одноголосно 

 

І СЛУХАЛИ 

 

Безверхнього М.І. – голову профспілкового комітету коледжу про  

затвердження персонального складу організаційного комітету для 

проведення виборів директора Чемеровецького медичного фахового 

коледжу. 

Безверхній М.І. доповів, що на засіданні профспілкового комітету 

Чемеровецього медичного фахового коледжу 29 листопада 2021 року, було 

розглянуто питання про погодження персонального складу членів 

організаційного комітету з проведення виборів директора. В результаті 

голосування профспілкового комітету погоджено та рекомендовано для 

затвердження Педагогічній раді коледжу такі кандидатури в якості членів 

організаційного комітету на період організації та проведення виборів 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу: 

- Уланівська Аліна Василівна – відповідальна за виховну роботу; 

- Бойчук Галина Яківна – методистка коледжу; 

- Задорожна Валентина Миколаївна - завідувачка відділення; 

- Москалюк Людмила Анатоліївна – викладачка коледжу; 

- Цибульська Оксана Василівна – юрисконсульт коледжу; 

- Буряк Тамара Петрівна – лаборантка; 

- Шемчук Наталія Вікторівна – студентка IV курсу 

відділення«Сестринська справа», голова студентського самоврядування 

гуртожитку. 



Голосували: 

Результати відкритого голосування: 
«за» - 42; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити запропоновані кандидатури в якості членів 

організаційного комітету на період організації та проведення виборів 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу 

 

 

ІІ СЛУХАЛИ 

 

Безверхнього М.І. – голову профспілкового комітету коледжу про  

затвердження персонального складу виборчої комісії  для проведення виборів 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

Безверхній М.І. доповів, що на засіданні профспілкового комітету 

Чемеровецього медичного фахового коледжу 29 листопада 2021 року, було 

розглянуто питання про погодження персонального складу членів виборчої 

комісії з проведення виборів директора. В результаті голосування 

профспілкового комітету погоджено та рекомендовано для затвердження 

Педагогічній раді коледжу такі кандидатури в якості членів виборчої комісії 

на період організації та проведення виборів директора Чемеровецького 

медичного фахового коледжу: 

- Похно Сергій Віталійович - заступник директора з навчальної роботи; 

- Дикунець Альона Віталіївна – завідувач відділення; 

-  Задорожний Роман Володимирович – відповідальний за навчально-

виробничу практику; 

-  Горяча Аліна Петрівна – голова ЦК загальноосвітніх дисциплін; 

-  Безверхній Михайло Іванович - голова профспілкового комітету; 

-  Вельган Альона Леонідівна – викладач коледжу; 

-  Лисецька Вікторія Сергіївна – студентка IV курсу відділення  

 

Голосували: 
Результати відкритого голосування: 
«за» - 42; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити запропоновані кандидатури в якості членів 

виборчої комісії на період організації та проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: 

 

Т.в.о. директора Шерстюк П.Я., про затвердження пропозиції створити 

виборчу дільницю на базі Чемеровецького медичного коледжу за адресою: 

31601, смт. Чемерівці,  вул.Центральна, 32, навчальний корпус №1, (читальна 

зала бібліотеки)  

 

Голосували: 

Результати відкритого голосування: 



«за» - 42; «проти» - немає; «утримались» - немає 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити та створити виборчу дільницю на базі Чемеровецького медичного 

коледжу за адресою: 31601, смт. Чемерівці,  вул.Центральна, 32, навчальний 

корпус №1, (читальна зала бібліотеки).  

 

 


