
Протокол  

загальних зборів штатних працівників, які не є педагогічними працівниками 

Чемеровецького медичного фахового коледжу 
 

             

            смт Чемерівці                                                                                           16 грудня 2021р. 

 

 

 ПРИСУТНІ: 36 осіб 

 Перебуває на обліку: 57 осіб 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Уланівська Аліна Василівна –голова організаційного комітету з проведення 

виборів директора; 

Цибульська Оксана Василівна –заступник організаційного комітету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Обрання голови та секретаря зборів. 

2.Вибори складу лічильної комісії для проведення таємного голосування при 

виборах представників із числа штатних працівників коледжу, які не є 

педагогічними працівниками, для участі у виборах директора коледжу. 

3.Проведення виборів  представників з числа штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками коледжу, що матимуть право брати участь у виборах 

директора коледжу. 

4.Затвердження протоколу про результати виборів представників із числа штатних 

працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 

директора коледжу. 

 

1. ВИСТУПИЛИ: Тамара Буряк, яка запропонувала обрати головою зборів – Тетяну 

Кренц, секретарем  зборів – Наталію Б’ялу.  

 

   УХВАЛИЛИ: обрати Тетяну Кренц головою зборів, секретарем зборів  - 

Наталію Б’ялу . 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників зборів: 

«за» 36 осіб; 

«проти» - 0; 

«утримались» -0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Тетяну Кренц, яка повідомила про порядок денний зборів,  про порядок обрання 
представників із числа штатних працівників коледжу, які не є педагогічними 

працівниками, для участі у виборах директора коледжу, згідно «Положення про 



обання штатних працівників, які не є педагогічними працівниками Чемеровецького 

медичного фахового коледжу». 

 

ВИСТУПИЛИ:  Аліна Уланівська, голова організаційного комітету з проведення 

виборів директора, яка проінформувала, що проведення виборів на  на посаду 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу відбудуться 11 лютого 2022 

року, та пояснила  процедуру визначення квоти виборних представників структурних 

підрозділів із  числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для 

участі у виборах директора коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома. 

 

СЛУХАЛИ: Галину Кулаківську, Валентина Діжицького, Тетяну Кренц, 

Броніславу Барило, Віктор Матвеєв, Ірину Коруняк, які запропонували висунути 

претендентом до числа виборчих представників із своїх структурних підрозділів: 

Василя Ковальчука – шеф-кухаря; 

Михайла Джигуна – завідуючого господарством;. 

 Іванну Чайковську – лаборанта; 

 Валентину Скопецьку – бухгалтера; 

 Світлану Баталінську – швейцара навчального корпусу; 

Неонілу Грабовську – завідуючу гуртожитком. 

 

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування (списком) обрати кандидатів в 

Представники із числа штатних працівників коледжу, які не є педагогічними 

працівниками, для участі у виборах директора коледжу та внести їх до бюлетеню 

для таємного голосування (в кількості 6 осіб), а саме: 

 

1.Ковальчука Василя Анатолійовича 

2.Джигуна Михайла Михайловича 

3.Чайковську Іванну Сергіївну. 

4.Скопецьку Валентину Леонідівну. 

5.Баталінську Світлану Антонівну. 

6.Грабовську Неонілу Миколаївну. 

 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників зборів: 

«за» 36 особи: 

«проти» - 0: 

«утримались» - 0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2.СЛУХАЛИ: Тетяну Кренц, голову зборів, яка ознайомила  з порядком 

проведення таємного голосування при виборі представників із числа штатних 

працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 



директора коледжу та запропонувала для виконання процесу голосування обрати 

лічильну комісію в складі п’яти осіб. 

 
ВИСТУПИЛИ: Броніслава Барило, яка запропонувала обрати до складу лічильної 

комісії  інспектора з кадрів Світлану Підлісну, лаборанта Інну Данилюк, інженера з 

ОП Сергія Решетніка, лаборанта Наталію Фурман, бухгалтера Любов Повар. 

 

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію в складі п’яти осіб: 

1.Світлана Підлісна 

2. Інна Данилюк  

3. Сергій Решетник  

4.Наталія Фурман 

5.Любов Повар. 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників зборів: 

«за» 36 осіб; 

«проти» - 0; 

«утримались» -0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  Любов Повар, яка запропонувала обрати головою лічильної комісії  

Світлану Підлісну, секретарем лічильної комісії Наталію Фурман.  

 

УХВАЛИЛИ: обрати головою лічильної комісії  Світлану Підлісну, секретарем 

лічильної комісії Наталію Фурман. 

 

3. СЛУХАЛИ:  Тетяну Кренц, яка запропонувала провести вибори представників 

із числа штатних працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, 

для участі у виборах директора коледжу 16 грудня 2021року. З метою 

виготовлення бюлетенів зробити перерву на 20хв. та розпочати процедуру 

таємного голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: зробити перерву для виготовлення бюлетенів. 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників зборів: 

      «за» 36 осіб; 

«проти» - 0; 

«утримались» -0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ:  Світлану Підлісну, голову лічильної комісії, про результати 

підрахунку голосів. Згідно визначеної квоти виборних представників із числа 

штатних працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, для участі 

у виборах директора коледжу обрано 6 осіб: 

1.Василь Ковальчук – 34голоси; 



2.Михайло Джигун – 34 голоси; 

3.Іванну Чайковську – 34 голоси; 

4. Валентину Скопецьку – 34 голоси; 

5. Світлану Баталінську – 34 голоси; 

6.Неонілу Грабовську- 34 голоси. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити протокол про результати виборів представників із числа 

штатних працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, для участі у 

виборах директора коледжу, в кількості  6 осіб. 

 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників зборів: 

«за» 36 осіб; 

«проти» - 0; 

«утримались» -0. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова зборів                                                           Тетяна Кренц 
                                                                                                                           

 

Секретар зборів                                             Наталія  Б’яла                                  
                                                                                             
 


