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Протокол №1

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора
Хустського базового медичного фахового коледжу

22 квітня 2022 року                                                                            м. Хуст

присутні:

Пригара О.М. - заступник директора з навчально - виховно.і. роботи;

Єгоров Р.А. -викладач;

Росада Т.М. -викладач;

Пригара М.й. -викладач;

Чулей М.М. -завідувач відділення.

Порядок денний:
1. Про  обрання  голови  організаційного  комітету  з  проведення  виборів

директора Хустського базового медичного фахового коледжу
2. Про обрання заступника голови організаційного комітету з проведення

виборів Хустського базового медичного фахового коледжу

3. Про обрання секретаря організаційного ~комітету з проведення виборів

директора Хустського базового медичного фахового коледжу.

1.СЛУХАЛИ: Пригару О.М. - заступника директора з навчально - виховно.і.

роботи, який ознайомив присутніх з наказом від 18.04.2022 року № 12-О
«Про організацію та проведення виборів директора» (наказ додається). Вніс

пропозицію: з метою налагодження діяльності організаційного комітету з

проведення виборів директора коледжу обрати голову, заступника голови та

секретаря організаційного комітету.

виступили:
Чулей М.М. - завідувач відділення, яка запропонувала обрати головою

організаційного комітету з проведення виборів директора Коледжу  Пригару

О.М. -заступника директора з навчально -виховно.і. роботи, що має досвід
організаторсько.і. роботи та комунікативні вміння.



Росада    Т.М.,    викладач,    підтримала    пропозицію    щодо    обрання

Пригари  О.М.   головою  організаційного  комітету з  проведення виборів

директора Коледжу.

ухвАлили:
1. Взяти до уваги наказ від  18.04.2022 року №  12-О «Про організацію та

проведення  виборів  директора»  та  на  його  підставі  здійснювати  діяльність

комітету.

2. Обрати   головою   організаційного   комітету   з   проведення   виборів

директора Коледжу Пригару О.М. , (обрано одноголосно).

2.   СЛУХАЛИ: Пригару  О.М.   -  голову  організаційного  комітету,  який

Запропонував   обрати   заступником   голови   організаційного   комітету   з

проведення виборів директора Коледжу Чулей М.М.- завідувачку відділення,

активну, пунктуальну, старанну у виконанні професійних обов'язків.

виступили:
Росада  Т.М.,  викладач,  яка  підтримала  кандидатуру  Чулей  М.М.  та

відзначила,   що   вона   користується   авторитетом   серед  працівників  та

студентів коледжу.

Єгоров  Р.А.,  викладач,  зауважив,  що  Чулей  М.М.     є  досвідченим

педагогом  та  зможе  відмінно  виконувати  обов'язки  заступника  голови

організаційного комітету з проведення виборів директора Коледжу.

ухвАлили:
Обрати   заступником   голови   організаційного   комітету   з   проведення

виборів директора Коледжу Чулей М.М. (обрана одноголосно).

3.СЛУХАЛИ:    Пригару   О.М.,    голову   організаційного   комітету,   який

запропонував   обрати  секретарем  організаційного   комітету  з  проведення

виборів директора Коледжу Єгорова Р.А.   - викладача, має високий рівень

грамотності, відповідальний у виконанні професійних обов'язків.



виступили:
Пригара   М.й.,   викладач,   підтримала   пропозицію   щодо   обрання
Єгорова Р.А.    секретарем організаційного комітету з проведення виборів

директора Коледжу.

ухвАлили:
Обрати   секретарем   організаційного   комітету   з   проведення   виборів

директора Коледжу викладача Єгорова Р.А.      (обраний одноголосно).

Голова організаційного комітету з

проведення виборів директора

Хустського базового медичного

фахового коледжу:

Секретар організаційного комітету: р.А.єгоров


