
Чемеровецький медичний фаховий коледж 

 

           ПРОТОКОЛ № 5 
засідання організаційного комітету з проведення виборів 
директора Чемеровецького медичного фахового коледжу 

смт Чемерівці                                                                       16.12.2021р. 

               Присутні: 7 членів Організаційного комітету 

 

- 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 результати обрання представників з числа студентів для участі у 
виборах директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 
2. Про результати обрання представників з числа штатних працівників, які не 
є педагогічними працівниками для участі у виборах директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу. 

1. СЛУХАЛИ: Оксану Цибульську, заступника голови Організаційного 

комітету, яка повідомила, що  відбулися вибори представників з числа 

студентів відділення Лікувальна справа та відділення Сестринська справа 

для участі у виборах директора Чемеровецького медичного фахового 

коледжу. 

Під час процедури голосування й підрахунку голосів на виборчій 

дільниці перебували представники від Організаційного комітету – Наталія 
Шемчук, Аліна Уланівська. Головою студентської виборчої комісії, Антоніною 

Гречанюк, подано примірник протоколу про результати голосування. 
Згідно з ним у виборах взяли участь більше 50% загальної кількості 

студентів. 
Порушень не виявлено. 

 



Аліна Уланівська 
 
 
Людмила Москалюк 

УХВАЛИЛИ: 
Вважати вибори такими, що відбулися. 
Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Оксану Цибульську,заступника голови Організаційного 
комітету про те,  що   відбулося обрання представників для участі у виборах 
директора Чемеровецького медичного фахового коледжу з числа штатних 
працівників, які не є педагогічними працівниками, та про результати 
обрання. 

Під час процедури голосування й підрахунку голосів на виборчій 

дільниці перебували представники від Організаційного комітету – Тамара 
Буряк та Оксана Цибульська. Лічильною комісією подано примірник 
протоколу про результат голосування. Проаналізувавши протокол, слід 
зазначити, що у виборах взяли участь більше 50% загальної кількості 
штатних працівників, які не є педагогічними працівниками. 
Порушень не виявлено. 

УХВАЛИЛИ: 
Вважати вибори такими, що відбулися. 
 

      Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 
 
       Голова організаційного комітету 

 
 

      Секретар організаційного комітету 
 


