
Чемеровецький медичний фаховий коледж 

                                                   ПРОТОКОЛ №4 

засідання організаційного комітету для проведення виборів директора 
Чемеровецького медичного фахового коледжу 

 
 

смт Чемерівці                                                                                   13.12.2021р. 

               Присутні:  
- Уланівська Аліна Василівна –голова організаційного комітету; 

- Цибульська Оксана Василівна –заступник голови 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. Про розрахунок кількості осіб та затвердження загальних квот осіб, які мають право 

брати участь у рейтинговому голосуванні. 
2. Про квоту виборних представників з числа студентів, які мають право брати участь у 

рейтинговому голосуванні та організацію проведення виборів представників з числа 

студентів. 
3. Про квоти виборних представників з числа інших штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, які мають право брати участь у рейтинговому 

голосуванні та організацію проведення виборів даних представників. 
4. Про затвердження форми бюлетеня для проведення штатними працівниками, які не є 

педагогічними і студентами ЧМФК  таємних виборів представників для участі у 

виборах директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

 

За затвердження порядку денного голосували одноголосно. 

 

1.СЛУХАЛИ:  Людмилу Москалюк, секретаря Організаційного комітету, яка 

наголосила, що відповідно до ч.7 ст.42 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» брати участь у рейтинговому голосуванні мають право: 
1) педагогічні працівники, які працюють у коледжі за основним місцем 

роботи; 
2) виборні представники з числа інших категорій працівників, які працюють у 

коледжі за основним місцем роботи і обираються відповідними категоріями 

працівників шляхом прямих таємних виборів; 
3) виборні представники з числа студентів коледжу, які обираються 

студентами шляхом прямих таємних виборів. 



При цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних працівників коледжу 

повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право 

брати участь у рейтинговому голосуванні, кількість виборних представників з числа 

інших працівників коледжу - до 10 відсотків, кількість виборних представників з 

числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у 

рейтинговому голосуванні. На засіданні Педагогічної ради були затверджені квоти: 

75 % - педагогічні працівники; 10 % - штатні працівники, які не є педагогічними 

працівниками; 15 % - студенти. 
Згідно відомостей відділу кадрів станом на 01 грудня 2021 року у коледжі за 

основним місцем роботи працюють 42 педагогічних працівників, 59 працівників з 

числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, навчаються 293 

студенти, які станом на 11 лютого 2022 року можуть брати участь у виборах 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

   Узагальнені квоти представників від студентів і штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Чемеровецького 

медичного фахового коледжу: 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити загальні квоти виборців: 
- педагогічні працівники - 42 осіб, що складає 75 відсотків загальної кількості осіб, які 

мають право брати участь у рейтинговому голосуванні; 

Отже, пропонується затвердити наступні загальні квоти виборців: 

 

Категорія виборців 
Загальна кількість 

осіб 

Загальна квота Відсоток 

Педагогічні 
працівники 

42 42 осіб 75 %. 

Інші штатні 

працівники 
59 

6 осіб 10 % 

Студенти 293 8 осіб 15% 

ВСЬОГО: 56 осіб 100% 

 

№ Підрозділ Кількість усіх 
штатних 
педагогічних 
працівників 
(осіб) 

Квота від 
студенства 
(осіб) 

Квота штатних 
працівників, які 
не є 
педагогічними 
працівниками 
(осіб) 1. Відділення 

«Лікувальна 
справа» 

42 

 
4 

6 2. Відділення 
«Сестринська  
справа» 

4 

 Разом 42 8 6 

 



- виборні представники з числа інших працівників коледжу – 6 осіб, що складає 10 

відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому 

голосуванні; 
- виборні представники з числа студентів - 8 осіб, що складає 15 відсотків загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні. 

1.2. Розмістити на вебсайті коледжу узагальнені квоти осіб, які мають право брати 

участь у рейтинговому голосуванні та довести прийняте рішення до відома штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками . 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

     2. СЛУХАЛИ: Валентину Задорожну, члена Організаційного комітету, яка 

повідомила, що квота виборних представників з числа студентів – 8 осіб, що складає 

15 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому 

голосуванні, що відповідає вимогам ч.7 ст.42 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» щодо кількості виборних представників з числа студентів - не 

менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні. 

Запропонувала провести прямі таємні вибори представників з числа студентів 

коледжу на відділенні Лікувальна справа та на відділенні Сестринська справа для 

участі у рейтинговому голосуванні - 14 грудня 2021 року. Також було зазначено, що 

у випадку погіршення епідемічної ситуації, дата проведення прямих таємних виборів 

представників з числа студентів коледжу для участі у рейтинговому голосуванні 

може змінюватися. 
ВИСТУПИЛИ: Галина Бойчук, член Організаційного комітету, яка 

запропонувала провести прямі таємні вибори  та призначити представником 

Організаційного комітету на виборах представників з числа студентів коледжу 

Наталію Шемчук  –  студентку  IV  курсу відділення Сестринська справа.   

 Інших пропозицій не надходило. 

 

УХВАЛИЛИ: 

            2.1. Провести прямі таємні вибори представників з числа студентів коледжу для 

участі у рейтинговому голосуванні 14 грудня 2021 року. 
2.2.Призначити представниками Організаційного комітету на виборах 

представника з числа студентів коледжу Наталію Шемчук  –  студентку  IV  

курсу відділення Сестринська справа.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.СЛУХАЛИ: Тамару Буряк, члена Організаційного комітету, яка повідомила, що на 

даний час у коледжі працює 59 штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками. Загальна квота виборних представників з числа інших  штатних 

працівників коледжу - 6 осіб, що складає 10 відсотків загальної кількості осіб, які 

мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, що відповідає вимогам ч.7 

ст.42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

 

ВИСТУПИЛИ: Галина Бойчук, член Організаційного комітету, яка 



 запропонувала провести прямі таємні вибори представників з числа інших штатних 

працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками для участі у 

рейтинговому голосуванні - 16 грудня 2021 року. Запропонувала призначити 
представниками Організаційного комітету на виборах представників з числа інших 

штатних працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками Тамару Буряк, 

Оксану Цибульську. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

3.1. Провести прямі таємні вибори представників з числа інших штатних працівників 

коледжу, які не є педагогічними працівниками для участі у рейтинговому 

голосуванні - 16 грудня 2021 року. 

 

3.2.Призначити представниками Організаційного комітету на виборах представників 

з числа інших штатних працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками 

Тамару Буряк, Оксану Цибульську. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

4.СЛУХАЛИ: Аліну Уланівську, голову Організаційного комітету, яка зазначила, що 

для проведення процедури таємного голосування виборів представників для участі у 

виборах директора Чемеровецького медичного фахового коледжу, які не є 

педагогічними працівниками і студентів необхідним є затвердження відповідної 

форми бюлетеня. Запропонувала на розгляд Організаційного комітету такі форми 

бюлетеня: 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

для таємного голосування з висунення виборних Представників з числа 

студентів, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу 

 

«____» ___________2021 р.       смт Чемерівці 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата в представники 
Академічна група, 

курс 

1.    
2.    
3.    
4.    

5.    
6.    
7.    

 

 

ЗА                                         ПРОТИ 

 

Примітка: Особа, яка голосує, може зробити лише одну позначку. 

  



Голова організаційного комітету  

Секретар організаційного комітету 

Аліна Уланівська 

Людмила Москалюк 

«____» ___________2021 р.            

смт.Чемерівці  

 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

для таємного голосування з висунення виборних Представників,  

які не є педагогічними працівниками, які мають право брати участь  

у виборах директора Коледжу 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата в представники 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

       ЗА                                                                         ПРОТИ 

 

Примітка. Особа, яка голосує, може зробити лише одну позначку 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

4.1.Затвердити такі форми  виборчих бюлетенів. 

 

Рішення прийнято одноголосно.

  



 


