
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

 

06.12.2021     НАКАЗ                                          № 122 - В 
                                                                      м. Шепетівка 

 

Про організацію виборів директора 

Шепетівського медичного фахового коледжу 

 

 

 На виконання Розпорядження Хмельницької обласної ради від 26.11.2021 року 

№272/2021-о «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора медичного 

фахового коледжу», відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту», «Положення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу 

фахової передвищої освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Хмельницької області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 вересня 2021 року 

№31-6/2021, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести вибори директора Шепетівського медичного фахового коледжу (далі 

Коледжу) 15 лютого 2022 року. 

2. Створити Організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу, затвердити 

його персональний та кількісний склад: 

№ Прізвище, ім’я по батькові Посада 

1. Мінчук Ірина Василівна Заступник директора з гуманітарної освіти 

та виховання 

2. Пращур Лариса Григорівна завідувач відділення 

3. Євтушок Олена Володимирівна методист коледжу 

4. Манзюк Валентина Анатоліївна викладач коледжу, голова методичного 

об’єднання кураторів 

5. Тарасюк Надія Василівна викладач коледжу 

6. Лукашук Валентина Степанівна завідувач господарства коледжу 

7. Тригубець Тетяна Василівна студентка 4-А курсу ОПП Стоматологія, 

голова організаційно-навчального сектору 

Ради студентського самоврядування 

3. Створити Виборчу комісію з проведення виборів директора Коледжу, затвердити її 

персональний та кількісний склад: 

№ Прізвище, ім’я по батькові Посада 

1. Дем’янова Людмила Іванівна завідувач відділення коледжу 

2. Феськов Володимир Валентинович викладач коледжу 

3. Жабіцька Олена Вікторівна викладач коледжу, голова профспілкового 

комітету  

4. Гончарук Тетяна Юріївна викладач коледжу 

5. Кондратюк Людмила Василівна викладач коледжу, голова П(Ц)К 



6. Сінтюк Галина Михайлівна бухгалтер коледжу 

7. Левчик Катерина Вікторівна студентка 3-А курсу ОПП Фармація, голова 

екологічного сектору Ради студентського 

самоврядування 

4. Організаційному комітету і Виборчій комісії на першому засіданні обрати із свого 

складу голову, заступника голови та секретаря. Прийняте рішення оприлюднити в 

одноденний термін з використанням інформаційних ресурсів коледжу. 

5. Організаційному комітету розробити та подати до 22 грудня 2021 року на розгляд 

Педагогічної ради Коледжу: 

- Положення про конкурсний відбір на посаду директора Коледжу. 

- Положення про Організаційний комітет з проведення виборів директора Коледжу. 

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Коледжу. 

- Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах 

директора Коледжу. 

- Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора Коледжу. 

- Порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах директора 

Коледжу. 

- Протиепідемічні заходи під час проведення виборів директора Коледжу на період дії 

картину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби  COVID-19. 

6.   Виборчій комісії розробити та подати 15.12.2021 року на розгляд Педагогічної ради 

коледжу за погодженням з профспілковою організацією коледжу Положення про 

Виборчу комісію з проведення виборів директора Коледжу. 

7. Інспектору з кадрів Стоцькій О.Ю. до 14 грудня 2021 року надати Організаційному 

комітету в паперовій та електронній формі інформацію про чисельний склад та 

алфавітні списки: 

- штатних педагогічних працівників Коледжу; 

- штатних працівників, які не є педагогічними працівниками. 

8. Секретарю навчальної частини Пипич  М.М. та завідувачам відділень до 14 грудня 2021 

року надати Організаційному комітету в паперовій та електронній формі інформацію 

про чисельний склад студентів, які мають право брати участь у виборах. 

9. Організаційному комітету: 

- визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками і провести їх обрання до 28 січня 2022 року; 

- спільно із Студентською радою визначити квоту представників з числа студентів 

Коледжу і провести їх обрання до 28 січня 2022 року; 

- скласти та подати Виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах 

до 07 лютого 2022 року. 

10. Завідувачу господарства Лукашук В.С. забезпечити належні умови для роботи 

Організаційного комітету та Виборчої комісії, надати окремі приміщення для роботи та 

забезпечити необхідними засобами зв’язку, оргтехнікою тощо. 

11. Після отримання письмового повідомлення Хмельницької обласної ради про перелік 

претендентів на посаду директора Коледжу не пізніше двох робочих днів розмістити 

список на веб-сайті Коледжу. 

12. Виборчій комісії не пізніше 02 лютого 2022 року оприлюднити інформацію про дату, 

час і місце проведення виборів (дошка оголошень, офіційний веб-сайт Коледжу). 

13. Опублікувати цей наказ на офіційному веб-сайті Коледжу. 

14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Т.в.о. директора        Марія СЮСЬКО 


