
Протокол №3

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

КЗ «Хустський базовий медичний фаховий колледж»

06 червня 2022 року м. Хуст

Присутні:

Пригара О.М. -  заступник директора з навчально -  виховної роботи; 
Єгоров Р.А. -  викладач;
Росада Т.М. -  викладач;
Пригара М.Й. -  викладач;
Чулей М.М. -  завідувач відділення.

Порядок денний:

1. Про затвердження дати проведення загальних зборів штатних 

працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, та студентів 

коледжу для обрання виборних представників, які мають право брати участь 

у виборах директора коледжу.

2. Про визначення квоти представництва штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками та студентів коледжу для організації прямих 

таємних виборів для обрання представників для участі у виборах директора 

Коледжу.

3. Про затвердження форми протоколу лічильної комісії за результатами 
підрахунку голосів.



1. СЛУХАЛИ: Пригару О.М., голову організаційного комітету з
проведення виборів директора Коледжу, який, керуючись наказом 

в.о. директора коледжу від 18.04.2022 р. № 12-0 «Про організацію та 

проведення виборів директора коледжу» та додатком до даного наказу 

«Графік проведення заходів процедури обрання директора коледжу, 

запропонував провести загальні збори штатних працівників коледжу, які не є 

педагогічними працівниками, для обрання виборних представників, які 

мають право брати участь у виборах директора коледжу 09.06.2022р. та 

загальні збори студентів коледжу для обрання виборних представників, які 

мають право брати участь у виборах директора коледжу 08.06.2022р.

ВИСТУПИЛИ:

1. Єгоров Р.А., секретар організаційного комітету з проведення 

виборів директора Коледжу, вніс пропозицію затвердити дати 08.06.2022р.
та 09.06.2022р. для проведення загальних зборів студентів коледжу та 

штатних працівників коледжу, які не є педагогічними працівниками, для 

обрання виборних представників, які мають право брати участь у виборах 

директора коледжу.

Голосували:
«за» - 5 

«проти»- 0 

«утримався» - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити дати 08.06.2022 року та 09.06.2022 року для проведення 

загальних зборів студентів коледжу та штатних працівників коледжу, які не є 

педагогічними працівниками, для обрання виборних представників, які 

мають право брати участь у виборах директора Закарпатського базового 
державного медичного коледжу.



2. СЛУХАЛИ: Пригару О.М., голову організаційного комітету з
проведення виборів директора Коледжу, який, відповідно до Закону 

України «Про фахову передвищу освіту», Типового положення про 

конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України за № 251 від 

23.02.2021, Статутом Коледжу, Положенням про порядок проведення виборів 

директора КЗ «Хустський базовий медичний фаховий коледж», Положенням 

про порядок обрання представників з числа студентів, які мають право брати 

участь у виборах директора КЗ «Хустський базовий медичний фаховий 

коледж», Положенням про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у виборах 

директора КЗ «Хустський базовий медичний фаховий коледж», Положенням 

про Організаційний комітет з проведення виборів директора КЗ «Хустський 

базовий медичний фаховий коледж», зазначив про необхідність 

Організаційному комітету визначати квоти представництва штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками та студентів коледжу для 

організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі у 

виборах директора коледжу. Також зазначив, що Організаційному комітету 

надано списки загальної чисельності працівників та студентів коледжу, 

зокрема:

• штатні педагогічні працівники -  56 осіб, які повинні складати не менше 

75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;

• штатні працівники, які не є педагогічними працівниками - 28 осіб з 

яких обираються до 10% виборних представників;

• студенти коледжу -  198 осіб, з яких обираються до 15 % виборних 

представників.

Відповідно, запропонував визначити квоти представництва штатних 

працівників, які не є педагогічними працівниками у кількості 7 осіб, 

студентів коледжу у кількості 11 осіб, для організації прямих таємних 

виборів для обрання представників для участі у виборах директора коледжу.



ВИСТУПИЛИ:

1. Чулей М.М. заступниця голови Організаційного комітету з 
проведення виборів директора Коледжу, внесла пропозицію, виходячи від 

кількості студентів, що навчаються на відділеннях та із запропонованої квоти 

представництва студентів коледжу у кількості 11 осіб, для організації прямих 

таємних виборів для обрання представників для участі у виборах директора 

коледжу, розподілити вищезазначену квоту по відділеннях, зокрема, на 

відділення «Сестринська справа» - 6 осіб, на відділення «Лікувальна справа», 

«Акушерська справа», «Фармація» - 5 осіб.

2. Росада Т.М. секретар організаційного комітету з проведення 

виборів директора Коледжу, внесла пропозицію підтримати визначені 

квоти представництва штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками, у кількості 7 осіб, студентів коледжу у кількості 12 осіб, 

зокрема, на відділення «Сестринська справа» - 6 осіб, на відділення 

«Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Фармація» - 5 осіб, для 

організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі у 

виборах директора коледжу та про прийняте рішення довести до відома 

лічильну комісію студентів коледжу, виборчу комісію коледжу, працівників 

та студентів коледжу.

Голосували:
«за» - 5 
«проти» - 0 
«утримався» - 0
Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:
1. Визначити квоти представництва штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками у кількості 7 осіб, студентів коледжу у кількості 

11 осіб, зокрема, на відділення «Сестринська справа» - 6 осіб, на відділення 

«Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Фармація» - 5 осіб, для 

організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі у 
виборах директора коледжу.



2. Про прийняте рішення довести до відома лічильну комісію студентів, 

виборчу комісію коледжу, працівників та студентів коледжу.

3. СЛУХАЛИ: Пригару О.М., голову організаційного комітету з
проведення виборів директора Коледжу, який ознайомив присутніх з 

формою протоколу лічильної комісії за результатами підрахунку голосів та 

запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 5 

«проти» - 0 

«утримався» - 0

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити форму протоколу лічильної комісії за результатами 

підрахунку голосів (форма додається).

Голова організаційного комітету з 
проведення виборів директора КЗ 

«Хустський базовий медичний 

фаховий коледж»:

Секретар організаційного комітету:


