
a

Кам'янець-Подiльський медичний фаховий коледж

Погоджено
Первинною профсrriлковою
органiзацiсю працiвникiв та студентiв
Кам'янець-Подiльського медичного фахового
коледжу (протокол вiд 22 гру лня 2021 рокуNч 19)

Василь ЯкУБоВСЬкИЙ

Затверджено
Педагогiчною радою Кам'янець-
Подiльського медичного фахового

2021 poKyJФ З)

BiKTop КЛИМ

Введено в дiю наказом т.в.о. директора
Ка:rл'янець - Подiльського медичного фахового
коледжу вiд 28 грудня 2021 року J\Ъ237

Розроблено Органiзацiйним KoMiTeToM з

tIроведення виборiв на посаду директора
Калл'янець-Подiльського медичного

фахового коледжу
протокол вiд 13 грудня 2021 poKyJ\b 2

ПОЛОЖЕIIНЯ
про Органiзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв директора

кам'янець - Подiльського медичного фахового коледжу

Кам'янець - Подiльсъкий
202l



t

1. Загальнi положення
1.1. Положення про Органiзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв директора
Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу (далi - Положення)
розроблене вiдповiдно до вимог Закону Украiъи <про фахову передвищу
ocBiTy>> вiд 06.06.2019 року М 2745-VIII, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки
УКРаiЪИ вiд 2З.02.2021 року J\b 251 <Про затвердження типового положеннrI
Про конкурсний вiдбiр на посаду керiвника закJIаду фаховоi передвищоi
ОСВiТП>, ПоложеннlI про порядок проведення виборiв директора Кам'янець-
ПОДiЛЬСЬКОГо Медичного фахового коледжу, на виконання розпорядження
Хмельницькоi обласноi ради вtд 26 листопада 2021 року Ns 27012021-o <Про
оголошення конкурсу на замiщення посади директора Кам'янець-
Подiльського медиIIного фахового коледжу>,
I.2. Ife ПОЛОЖення, а також змiни i доповнення до нього, подаються
ОРГаНiЗацiйним KoMiTeToM з виборiв директора Кам'янецъ-Подiльсъкого
медичного фахового коледжу (далi органiзацiйний KoMiTeT),
затверджуються Педагогiчною радою Коледжу за погодженням з
профспiлковим KoMiTeToM ПервинноТ профспiлковоТ органiзацii Коледжу i
вводяться в дiю накz}зом керiвника Коледжу (або особою, яка тимчасово
виконуе цi обов'язки).

2. Формування складу Органiзацiйного KoMiTery
2.I. ОРГанiзацiйний KoMiTeT формуетъся з числа штатних працiвникiв,
ПРеДСТаВникiв студентськоi ради Коледжу, представникiв профспiлкового
KoMiTeTy первинноi профспiлковоТ органiзацiI Коледжу. Загальна чисельнiсть
ЧЛеНiВ ОРганiзацiЙного KoMiTeTy становить 7 осiб. Персональний склад членiв
ОРГаНiЗацiйного KoMiTeTy затверджусться HaKzrзoM керiвника Коледжу (або
особою, яка тимчасово виконус цi обов'язки).
2.2. ОСОбИ, ЯКi е членами Органiзацiйного KoMiTeTy, здiйснюють своi
повноваженнrI на громадських засадах i на час виконання ними з€вначених
повноважень можуть звiлънятися вiд основноi роботи в Коледжi iз
збереженшIм за ними заробiтноi плати вiдповiдно до умов колективного
договору.
2.3. ОРГаНiЗацiйний KoMiTeT набувае cBoik повноважень з моменту видання
наказу керiвника Коледжу кПро органiзацiю та проведення виборiв директора
Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу). ПовноваженнrI
членiв Органiзацiйного koMiTery припиняються пiсля завершеннrI процедури
виборiв на посаду директора Коледжу та призначення його на посаду у
порядку, передбаченому Законом Украiъи <про фахову передвищу ocBiry>>.

2.4. ОрГанiзацiйНий KoMiTeT на першомУ засiданнi обирае зi свого скJIаду
голову, заступника голови та секретаря.
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2.5.У разi обрання головою Органiзацiйного KoMiTery голови профспiлкового
KoMiTeTy Первинноi профспiлковоi органiзацiТ Коледжу вважаеться, що
Положення погоджене головою профспiлкового KoMiTeTy Первинноi
профспiлковоi органiзацiТ Коледжу i пiдписуетъся цiсю особою один р€lз.

3. Органiзацiя роботи Органiзацiйного KoMiTery
З.1. Основною формою роботи Органiзацiйного KoMiTeTy с засiдання, якi
проводяться за потреби. Рiшення про проведення засiдання ухв€tлюе голова
Органiзацiйного KoMiTeTy.

З.2. Члени Органiзацiйного KoMiTeTy зобов'язанi брати участь у його
засiданнях. ,Щелеryвання членами Органiзацiйного KoMiTery своiх
повноважень iншим особам забороняеться.

3.3. Засiдання Органiзацiйного KoMiTeTy е правомiрним за наявностi кворуму
2l3 вiд загалъноТ кiлькостi його членiв. Засiдання проводить голова
Органiзацiйного KoMiTeTy або за його дору{енням заступник голови.

3.4. Рiшення Органiзацiйного KoMiTeTy ухвапюються бiльшiстю голосiв вiд
гrрисутнiх на його засiданнi членiв та оформляються протоколами, якi
пiдписують головуючий на засiданнi та секретар Органiзацiйного KoMiTeTy.

Протоколи засiдань оформлюються i оприлюднюються на веб-сайтi Коледжу
не пiзнiше третього робочого дЕrI з дня засiдання Органiзацiйного KoMiTeTy.

3.5. Органiзацiйно-технiчне забезпеченнrI засiдань Органiзацiйного KoMiTeTy,

пiдготовку необхiдних матерiалiв i оформлення протоколiв засiдань здiйснюе
секретар Органiзацiйного KoMiTeTy.

4. Завдання та функцiТ Органiзацiйногti KoMiTery
4.|. Основним завданням Органiзацiйного KoMiTeTy е пiдготовка та
забезпечення проведеннrI виборiв директора Кам'янець-Подiльського
медичного фахового коледжу з дотриманням принципiв гласностi, таемного та
вiльного волевиявлення, добровiльноi 5пrастi у виборах, демQкратичностi,
забезпеченнrI piBHocTi прав 1^rасникiв виборiв та прозоростi рейтингового
голосуваннrI.

4.2. Органiзацiйний KoMiTeT на етапi пiдготовки виборiв директора:
4.2.|. Визначае i доводить квоти представництва штатних працiвникiв
Коледжу (що не належать до педагогiчних працiвникiв) та студентiв денноi
форми навчання для органiзацii тасмних виборiв дJIя обрання ikHix
представникiв для rlacTi у виборах директора у вiдповiдностi до cTaTTi 42

Закону Украiни <Про фахову передвипIу ocBiTy>>.

4.2.2. Формус та передае Виборчiй KoMiciT з проведення виборiв директора
не пiзнiше нiж за ciM к€Lлендарних днiв до дати проведення виборiв директора
списки осiб, якi мають право брати }п{асть у виборах.
4.2.З. Органiзацiiтний KoMiTeT розробляе i в установленому порядку подае на
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розгляд Педагогiчноi ради Коледжу для затвердження проскти:

- Положення про Органiзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв директора
Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу;

Положення про порядок проведення виборiв директора Кам'янець-
Подiлъського медичного фахового коледжу;

- Положення про Виборчу комiсiю та виборчу дiльницю з проведення виборiв
директора Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу;

Положення про порядок обрання представникiв з числа штатних
працiвникiв, якi не с педагогiчними працiвниками, для участi у виборах
директора Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу;

- Положення про порядок обрання представникiв з числа студентiв, якi мають
ПраВо брати ylacTb у виборах директора Кам'янець-Подiльського медичного

фахового коледжу;
Положення про порядок органiзацii роботи спостерiгачiв на виборах

директора Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу;

- Положення про акредитацiю та порядок роботи представникiв засобiв
МаСОВОi iнформацii на виборах директора Кам'янець-Подiлъського медичного

фахового коледжу.
4.2.4. Оперативно доводить до вiдома ВиборчоТ KoMicii iнформацiю про
КаНДиДаТiв на посаду директора Коледжу для врахування при виготовленнi
бюлетенiв для голосування (не пiзнiше нiж за 24 rодини до початку виборiв).
КанДиДат мае право зняти свою кандидатуру шляхом поданнrI письмовоi заяви

до Органiзацiйного KoMiTeTy не пiзнiше нiж за 24 годЙни до початку виборiв.
Така iнформацiя невiдкладно доводиться Органiзацiйним KoMiTeToM до вiдома
Виборчоi KoMicii для внесення вiдповiдних змiн до бюлетенiв для голосування.
4.2.5. Проводить реестрацiю спостерiгачiв вiдповiдно до розробленого
порядку органiзацiт роботи спостерiгачiв на виборах директора Коледжу.
4.2.6. Готуе графiк зустрiчей кандидатiв на посаду директора Коледжу з
виборцями.
4.2.7. Забезпечус разом з керiвниками вiдповiдних структурних пiдроздiлiв
ПРОВеДення таемних виборiв осiб, якi мають право брати r{асть у виборах
ДИРеКТОРа, З КаТеГорiЙ студентiв та штатних працiвникiв, якi не н€шежать до
педагогiчних працiвникiв Коледжу i передае Виборчiй KoMicii не пiзнiше нiж
за ciM к€tJIендарних днiв список осiб, якi братимутъ r{астъ у виборах
директора, вiдповiдно до встановленоi квоти.
4.2.8. Контролюс забезпеченнrI Виборчоi KoMicii прозорими скриньками для
ГОЛОСУВаННя, СеЙфом (метшrевою шафою), обладнуе кабiнки дjIя голосуванIuI
та мiсця роботи членiв Виборчоi KoMicii.
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Контролюе розмiщення виборчих гrрограм кандидатiв на посаду директора
Коледжу на офiцiйному веб-сайтi Коледжу не ранiше дати отриманнrI
офiцiйного листа вiд Хмельницъкоi обласноi ради.
4.2.9. Органiзацiйний KoMiTeT письмово попереджас кандидатiв на посаду

директора Коледжу щодо припинення агiтацii за одну добу до дня виборiв

директора.
4.2.|0. У разi виявлення агiтацiйних заходiв (проведення зустрiчей з
працiвниками та студентами Коледжу, розповсюдження друкованих або
електронних агiтацiйних матерiалiв), що можуть у той чи iнший спосiб
здiЙснюватись претендентами на посаду директора Коледжу за своi або iншi
кандидатури, або iншими особами за одного з претендентiв на посаду

директора Коледжу, в перiод часу, коли вони не набули стаryсу кандидатiв на
посаду директора Коледжу, Органiзацiйний KoMiTeT зобов'язаний письмово
iнформувати Наглядову раду Коледжу про TaKi факти порушення норм
законодавства УкраiЪи та цього Положення.
4.З. На етапi проведенrrя виборiв директора Коледжу Органiзацiйний KoMiTeT:

4.3.I. Отримуе вiд Виборчоi KoMiciT два примiрники пiдсумкового протокоJýi
Про результати голосування. Перший примiрник передас до Хмельницькоi
обласноi ради, другий примiрник р€вом з виборчою документацiею
зберiгаетъся в Коледжi протягом п'яти poKiB.
4.З.2. Отримуе вiд Виборчоi KoMicii yci заяви та скарги, а також рiшення,
прийнятi за попереднiй ik розгляд.
4.З.З. Оприлюднюе результати гопосування протirгом 24 годин гriсля
скJIадання протоколу про результати голосуваннrI шляхом розмiщення у
друкованому виглядi вiдповiдноi iнформацii на iнформацiйних стендах у
доступних дJuI заг€LгIьного огляду мiсцях, розташованих у примiщеннrlх
Коледжу, а також на офiцiйному вебсайтi Коледжу.
4.З.4. Передае cBoiM рiшенням всю документацiю, пов'язану з проведенням
виборiв директора Коледжу, вiдповiда_шьнiй особi, яка визначасться HaKztзoM

керiвника Коледжу (або особою, яка тимчасово виконус цi обов'язки).
Зазначена документацiя зберiгаеться упродовж п'яти poKiB.
4.4. Вибори директора вважаються такими, що вiдбулися, якщо в них взяли

участъ бiльше нiж 50 (п'ятдесят) вiдсоткiв осiб, якi мають право брати у{асть
у виборах.
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