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1. Загальнi положенця

1.1. ПОЛОЖенНя про Виборчу комiсiю та виборчу дiльницю з проведення
виборiв директора Кам'янець-подiльсъкого медичного фахового коледжу
(ДаЛi - Коледж) розроблене вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи пПро фахову
ПеРеДВИЩУ ocBiTy>> вiд 06.06.2019 року J\b 2745-VIII, нак€ву MiHicTepcTBa
ОСВiТИ i наУки Украiни j\b 251 вiд 2З.02.2021 року <Про затвердження типового
ПОЛОЖенНrI про конкурсний вiдбiр на посаду керiвника закладу фаховоi
передвищоi освiти>, <<положення про порядок 1]роведення виборiв директора
Кам'янецъ-Подiльського медитIного фахового коледжу>.
1.2. I_{e Положення визначае порядок роботи Виборчоi KoMicii з проведення
виборiв директора Коледжу (далi Виборча комiсiя) щодо органiзацiТ,
пiдготовКи i проведеннrI голосування на виборчiй дiльницi в Коледжi (дuпi -
ВИбОРЧа Дiлъниця), на якiй голосують штатнi працiвники та студенти, а також
встановлення результатiв виборiв директора Коледжу.
1.3. Це Положення, а також змiни i доповнення до нього, подаються
ОрганiзацiйниМ KoMiTeToM з проВеденнЯ виборiВ директора Коледжу (далi --

Органiзацiйний KoMiTeT), затверджуються Педагогiчною радою Коледжу за
погодженням з профспiлковим KoMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзаЦii КоледжУ i вводятьсЯ в дiЮ нак€воМ керiвника Коледжу (або
особою, яка тимчасово виконуе цi обов'язки).
1.4. Щiяльнiсть Виборчоi KoMiciT координуе Органiзацiйний KoMiTeT. Виборча
комiсiя в метtах компетенцii спiвпрацюе з адмiнiстрацiею та посадовими
особами Коледжу, профспiлковим koMiTeToM Первинноi профспiлковоi
органiзацii Коледжу, студентською радою Коледжу та громадськими
органiзацiями, засобами масовоi iнформацii. ]

1.5. МетОю дiяльНостi Виборчоi KoMiciT с проведеннrI голосування на виборах
директора Коледжу на принципах вiдкритостi, гласностi, таемного та вiльного
волевиявлення, добровiльнот участi у виборах, демократичностi, забезпечення
piBHocTi прав 1..rасникiв виборiв.
1.6. основними завданнями Виборчот koMicii е забезпеченнrI таемного та
вiльного волевиявленнrI особами, якi мають право на г{асть у виборах
директора Коледжу; забезпечення проведеншI на високому органiзацiйному
piBHi голосування; органiзацiя своечасного, вiдкритого та об'сктивного
пiдрахунку голосiв; оформлення результатiв голосуваннrI та наданнrI
iнформацii Органiзацiйному KoMiTeTy
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2. Формування складу Виборчоi KoMiciT

2.1. Виборча комiсiя формуетъся iз штатних педагогiчних працiвникiв, iнших
категорiй штатних працiвникiв, студентiв Коледжу. Кандидат на посаду
директора Коледжу не може бути членом ВиборчоI koMiciT. Одна i та ж сама
особа не може бути членом Органiзацiйного koMiTeTy та Виборчоi koMicii.
кiлькiсниiц та персонztльний скJIад членiв Виборчот koMicii затверджуеться
наказом керiвника Коледжу (або особою, яка тимчасово виконуючi обов'язки).
2.2.члеrlи Виборчоi koMicii на першому органiзацiйному засiданнi бiльшiстю
голосiв шляхом вiдкритого голосуваннrI обирають голову, заступника голови
та секретаря Виборчот koMicii. Протоколи Виборчоi koMicii пiдписують голова
та секретар Виборчоi KoMicii.
2.З. Голова Виборчоi KoMicii:

- несе персоЕ€tлъну вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть кiлькостi бюлетенiв
кiлькостi осiб, якi мають право брати ylacTb у виборах директора Коледжу, Tz
збереження бюлетенiв у сейфi примiщення ВиборчоТ KoMicii;
- органiзовуе робоry та розподiл функцiональних обов'язкiв кожного члена
Виборчоi KoMiciI на весь перiод проведення голосування.
2.4. ПерсональниЙ скJIад Виборчоi KoMicii та мiсце розташув ання виборчоi
дiльницi затверджуються нак€}зом керiвника Коледжу (або особою, яка
тимчасово виконуе обов'язки керiвника). Щаний нак€в оприлюднюеться
Органiзацiйним KoMiTeToM у день його виданюI. Органiзацiя, пiдготовка,
проведення голосування та встановлення резулътатiв голосування виборiв
директора Коледжу на виборчiй дiлъницi Коледжу покJIадаються на Виборчу
комiсiю.
2.5. Особи, якi е членами Виборчоi KoMicii, Но час виконаннrI ними
повнов€Dкень можуть звiльнятися вiд основноТ роботи в Коледжi iз
збереженням за ними заробiтноi плати. ]1

2.6. Виборча комiсiя набувае своiх повноважень з моменту видання
вiдповiдного нак€ву по Коледжу. Повноваження Виб9рчоi KoMicii
припиняються пiсля завершення процедури проведення виборiв директора
КоледжУ та призНаченнЯ йогО на посаДу у порядку, передбаченому Законом
УкраiЪи <Про фахову передвищу ocBiTy>.
2.7. Адмiнiстрацiя Коледжу забезпечус н€rлежнi умови для роботи Виборчоi
KoMicii, а також сприяе отриманню iT членами iнформацii та документiв,
необхiдних для виконання ними cBoik завдань.
2.8. Виборчiй KoMicii видiлясться окреме, придатне для роботи примiщення,
обладнане засобами зв'язку, оргтехнiкою тощо, необхiдними для виконаннrI
нею завданъ, сейф для зберiганнrl виборчоi документацii.
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3. Органiзацiя роботи Виборчоi KoMicii
3.1. основною формою роботи Виборчоi KoMicii е засiдання, якi проводяться
за потреби. Рiшення про проведення засiдання приймае голова Виборчоi
KoMiciT.

з.2. Члени Виборчоi KoMicii зобов'язанi брати участъ у його засiданнях.
,щелеryвання членами Виборчоi koMiciT свотх повноважень iншим особам не
ДОГý/скаеться.

З.3. ЗасiданшI проводить голова ВиборчоТ KoMicii або за його дор)п{енням
заступник голови.
3.4. ЗасiданIUI Виборчоi KoMicii розпочинаеться за H€}rIBHocTi кворуму 2/3 вiд
загальноi кiлькостi iT членiв.
3.5. Рiшення ВибОрчоi KoMicii приЙмаютьсЯ бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi
присутнiх членiВ та оформлюютъся протоколами засiданъ Виборчоi KoMicii, якi
пiдписують голова та секреТар Виборчоi KoMicii. Протоколи оприлюднюються
не пiзнiше третього робочого дня з дня засiдання Виборчоi koMicii.
з.6. Органiзацiйно-технiчне забезпечення засiданъ Виборчоi KoMicii,
пiдготовку необхiдних матерiалiв i оформлення протоколiв засiдань здiйснюе
секретар Виборчоi KoMicii.

4. Завданця та функцii ВиборчоТ KoMicii
4.1. основними завданнями Виборчоi KoMicii е органiзацiя, пiдготовка,
проведеНня голоСуваЕнЯ та встаНовлення результатiв голосування виборiв
директора Коледжу. На неi покладаються пiдтриманн.i належного порядку у
примiщеннях для голосування, забезпеченIUI TaeMHocTi голосування,
демократичностi, прозоростi та вiдкритостi.
4.2. На етапi пiдготовки до голосування на виборах директора Коледжу
Виборча комiсiя:

- оприлЮднюе не пiзнiШе нiЖ за 7 (ciM) календарних днiв до дня проведеннrI
виборiв директора Коледжу через iнформацiйнi ресурси Коледжу iнформацiю
щодо дши, часу i мiсця проведення виборiв директора Коледжу;
- отримУе не пiзнiше нiж за 7 (ciM) ксLлендарних днiв до дня проведеннrI
виборiВ директоРа КоледЖУ вiД Органiзацiйного KoMiTeTy списки осiб, якi
мають право брати у{астъ у виборах;

- забезпечуе спiльно з Органiзацiйним KoMiTeToM пiдготовку примiщення для
проведення голосування (виборчоi дiльницi). Примiщення повинно бути
обладнаНо достатНьою кiльКiстЮ кабiН для таеМного голосування. РозмiщеншI
обладнання у примiщеннях для голосування здiйснюеться таким чином, щоб
мiсця видачi бюлетенiв для голосування, вхiд i вихiд з кабiн для тасмного
голосування, виборчi скриньки були у полi зору членiв Виборчоi koMicii та
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осiб, якi маюТь гIраво бути присутнiми в примiщеннi для голосування. Укабiнах для таемного голосування повиннi бути забезпеченi н€tлежне
освiтлення, а також засоби для заповнення бюлетеня для голосування;

забезпечуе спiльнО з Органiзацiйним KoMiTeToM розроблення та
затвердженIш макету бюлетеня за формою, визначеною наказом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд23.02.2021м 251 <Щеякi питання реалiзацii cTaTTi42 Закону УкраiЪи пПро фахову передвищу ocBiTy>>, зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 08 квiтня 2О2l р.за J\b 479136101;
- бюлетенi для голосування виготовляютъся Виборчою комiсiею не ранiше,нiж за 20 (двадцятъ) i не пiзнiше як за 12 (дванадцять) годин до початку виборiв
у кiлъкостi, яка вiдповiдае кiлькостi осiб, що мають право брати у{асть увиборах та включенi до вiдповiдного списку. Бюлетенi на зворотному боцi
засвiдчуються пiдписом голови та секретаря Виборчоi KoMiciT i скрiплюютъся
печаткою Коледжу (щодаток 1). Виготовлення бюлетенiв оформляетъся
протоколом Виборчоi koMicii, який пiдписують голова та секретар Виборчоi
KoMiciT (Щодаток 2).
4,З, Кандидатина посаду директора Коледжу та спостерiгачi маютъ право бути
присутнiми пiд час виготовлення бюлетенiв для голосуваншI.
4.4.На етапi проведення виборiв директора Коледжу (голосування):
- ВиборЧа комiсiя забезпечуе голосування у денъ виборiв з 09:00 до 15:00
години без перерви;

- Виборча комiсiя у денъ голосування не ранiше як за 45 (сорок п'ять) хвилин
дО початкУ голосуванIUI проводитъ пiдготовче засiдання у примiщеннi
виборчоiдiлъницi. На почаТку засiдання yci присутнi оглядають стрiчку, якою
було опечатано сейф (металеву шафу), л. rб.рi.аютъся бюлетенi;
- голова Виборчоi KoMicii надас для огляду членам ВиборчоТ KoMicii Коледжу,присутнiм кандидатам на посаду директора Коледжу, спостерiгачам,
представникам Хмелъницъкоi обласноiради та iншим особам, якi мають правобути присутнiми на виборчiй дiльницi, почергово Bci наявнi скринъки,оголошуючи номер кожноi скринъки. Пiсля огляду кожна скринъка
пломбуеться та опечатуеться печаткою Коледжу. Пiсля пломбування та
опечатування останнъоi скринъки вони встановлюються на вiдведенi для них
мiсця, Примiщеннrl для голосування (виборча дiлъниця) вважасться готовим
до проведення голосування пiсля виконан}и цих вимог;
- голова Виборчоi koMicii вiдкривае сейф (металеву шафу) з бюлетенями i напiдставi витяry з протоКолу ВибОрчоi KoMicii про виготовлення бюлетенiв,
оголошуе ik кiлькiСть. L{Я кiлъкiстъ вноситъся секретарем Виборчоi KoMicii довiдповiдного протоколу Виборчоi KoMicii щодо результатiв голосування, атакож фiксуетъся у протоколi засiдання Виборчоi KoMiciT;
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голова ВиборчОi KoMicii передае необхiдну кiлъкiстъ бюлетенiв дляГОЛОСУВаННЯ ЧЛеНаМ ВИбОРЧОi KoMicii Коледжу, якi будуть видавати бюлетенi
особам, що берутъ участь у голосуваннi у примiщеннi для голосування.
зазначенi члени koMicii засвiдчують отримання бюлетенiв, проставJuIючи
пiдпис у вiдомостi, та забезпечують ix збереження i дотримання встановленого
цим Положенням порядку ik видачi. Жодного бюлетеня у сейфi не може
залишатися;

- голова Виборчоi koMicii rтередае аркушi списку виборцiв Виборчiй koMicii
не пiзнiше наступного дня пiсля ix отримання вiд Органiзацiйного KoMiTeTy.
4,5, Член ВиборчоI KoMicii здiйснюе видачу бюлетеня дjUI голосування за
умови пред'явлення виборцем документа, що посвiдчуе особу (згiдно зi
статтею 13 Закону Украiни <<про единий державний демографiчний реестр та
докуменТИ, Що пiдтверджуютЬ |ромадянство Укр аiни,посвiдчуютъ особу чи iT
СПеЦiаЛЬНИЙ СТаТУС>). ОСОба, ЯКаОТримуе бюлетень для голосування, ставитъ
у списку виборцiв навпроти свого прiзвища пiдпис.
4,6, ВибОрча коМiсiя споСтерiгае за тим, щоб бюлетень дJUI голосуваннrI
заповнювався особою, яка бере }пIастъ у голосуваннi, особисто в кабiнi длятасмного голосування. Пiд час заповнення бюлетенiв забороняетъся
присутнiсть у кабiнi дJUI таемного голосування iнших осiб, здiйснення фото-та вiдеофiксацiю у будь-який спосiб. особа, яка внаслiдок фiзичних вад не
може самостiйно заповнити бюлетень для голосування, мае право за дозволомголови Виборчоi KoMiciT скористатися допомогою iншоi особи, KpiM членiввиборчоi koMicii, кандидатiв на посаду директора Коледжу, а також
спостерiгачiв.
4,7, Щля здiйснення волеВиявленнrI у колонцi (ЗА) навпроти кандидата напосаду директора Коледжу або (НЕ пIдтримую жодrого
кАндидАтА>> особ а, якабере rIастъ у голосуваннi, робитъ позначку <*> абоiншу, що засвiдчу€ ii волевиявлення. Виборець може зробити лише одну
позначку та проголосувати лише за одного кандидата.
4.8. особа, яка бере rIасть у голосуваннi, Оtý/скае заповнений бюлетень дляголосування у скринъку не оприлюднюючи свое волевиявленIUI.
4.9. На Bcix етапах дня голосування бути присутнiми в примiщеннi дляголосування маютъ право члени Виборчоi KoMicii, представники ХмельницькоТ
обласноi ради, кандидати на посаду директора Коледжу та спостерiгачi.
4,10,О 15 годиНi 00 хвиЛин голоВа ВиборЧоi KoMicii закривае примiщеншI дляголосування, особи, якi перебувають у примiщенi для голо"у"ur,*, €Lле ще незробили свого волевиявлення, маютъ право завершити процедуру
голосування, аJIе пiсля цього з€Lлишають примiщення для голосування.
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4,11,Пiсля завершення голосування примiщеннrl для голосуванIUI зачиня€тъся
i в ньому мають право перебувати лише члени Виборчоi koMicii, представники
хмельницькоi обласноi ради, кандидати на посаду директора Коледжу та
спостерiгачi.
4. 12.Члени Виборчоi KoMicii зобов'язанi:

- забезпечувати доручений iM напрямок роботи у Виборчiй KoMiciT;
- ефективно та свосчасно виконувати завдання Виборчоi koMicii, пов'язанi з
органiзацiею та проведенням виборiв директора Коледжу;
- ДiЯТИ У СУВОРiЙ ВiДПОвiдностi до вимог чинного законодавства та iнших
нормативних aKTiB;

- дотримуватися вимог чинного законодавства та цього Положення;
- брати }пIасть у засiданнях Виборчоi KoMicii.

5. Встановлення результатiв голосування
5,1, Виборча комiсiя пiсля перевiрки цiлiсностi печаток почергово вiдкривае
скриньки для голосування. При вiдкриттi виборчоi скриньки if BMicT
викладаеться на стiл, за якиМ розмiщуютъся члени ВиборчоТ KoMiciT.
5,2,Виборча комiсiя забезпечуе вiдкритий i гласний пiдрахунок голосiв у тому
ж самому примiщеннi, де вiдбув.Lлося голосування, одразу пiсля закiнчення
голосуваннr{ без перерви. За результатами пiдрахунку складастъся та
пiдписусться протокол про результати голосуваншI.
5,3, Перед початком пiдрахунку голосiв Виборча комiсiя пiдраховуе кiлъкiстъ
невикористаних бюлетенiв для голосуваннrI та погашае iT шляхом вiдрiзання
правогО нижнъоГо кута i вносить цю iнформацiю до протоколу результатiв
голосування.

5,4, Виборча комiсiя пiдраховуе заг€Lльну кiлькiсть виданих для голосування
бюлетенiв та кiлькiстъ бюлетенiв, виявлених у скринъках для голосування.
БюлетеНi длЯ голосування розкладаються на мiсця, позIIаченi окремими.
табличками, що мiстять з обох cTopiH прiзвища та iнiцiали кандидатiв. Окремо
готуються таблички з написом (НЕ шдтримую жодного
кАндиДАТА) та (НЕЛЙСНI). При розкладаннi бюлетенiв визначений
виборчою комiсiсю член koMicii пок€tзуе кожний бюлетенъ yciM членам koMiciT
та особам, присутнiм пiд час пiдрахунку голосiв, оголошуючи, за якого з
кандидаТiв поданО голос. У разi виникненrrя cyMHiBiB щодо змiсту бюлеlеня,
Виборча комiсiя вирiшуе питання шляхом вiдкритого голосування. При цьому
кожен член koMiciT мае право оглянути бюлетень особисто. На час огляду
бюлетеня робота з iншими бюлетенями припишIетъся.
5,5, БюлетенЬ длЯ голосуваннЯ може бутИ визнаний недiйсним у таких
випадках:

- якщо у бюлетенi зроблено позначку бiльше, нiж за одного кандидата;
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- якщо не зроблено жодноi позначки;

- якщо неможливо з iнших причин встановити змiст волевиявленIц.
5.6. У випадку, якщо члени Виборчоi KoMiciT не можУть дiйти згоди щодо
ВiДНеСеННЯ бЮЛеТеНЯ ДО СКладу недiйсних, зЕ}значене питання вирiшуеться
шляхоМ вiдкритогО голосування. ТакиЙ бюлетенЬ повинен бути
продемонстрований членам Виборчот koMicii та особам, присутнiм пiд час
пiдрахунку голосiв. При цьому кожен член Виборчоi koMicii мае право
особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня пiдрахунок iнших
бюлетенiв припиняеться.
5.7. ПiсЛя розкJIаданнЯ бюлетенiв, поданих окремо за кожного канди дата, а
також окремо недiйсних бюлетенiв, визначений Виборчою комiсiею член
KoMicii ВГОЛОС ПiДРаХОВУе кiлькiсть бюлетенiв, поданих за кожного з
кандидатiв, а також кiлькiсть недiйсних бюлетенiв. На вимоry члена Виборчоi
koMicii, кандидата на посаду директора Коледжу чи спостерiгача може бути
проведено повторний пiдрахунок бюлетенiв, поданих за кожного з кандидатiв,
а також бюлетенiв, визнаних недiйсними. Пiд час пiдрахунку голосiв кожен
член Виборчоi KoMicii мае право перевiрити або перерахувати вiдповiднi
бюлетенi.
Резулътати пiдрахункУ голосiв оголошуютъся головою ВиборчоТ KoMiciT i
пiдлягаютъ включенню секретарем Виборчоi koMicii до протоколу щодо
результатiв голосуваннrI.
5.8.Виборча комiсiя перевiряе пiд час пiдрахунку голосiв, чи дорiвнюе
кiлъкiсть осiб, якi взяли r{асть у голосуваннi, кiлькостi бюлетенiв, поданих за
кожного кандидата, а також кiлькостi бюлетенiв, визнаних недiйсними.
5,9, Виборча комiсiя зарезулътатами пiдрахунку голосiв складае протокол 11ро

результати голосування на виборчiй дiльницi за формою, затвердженою
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни вtд 2з.о2.2о21 року J\b251,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 08 квiтня 2021 року за
Ns479/36101.

ПротокоЛ про резуЛьтатИ голосування скJIаДаеться Виборчою комiсiею у трьох
iдентичних оригiн€lльних примiрниках. Копii протоколу надаються кожному
членовi Виборчоi koMicii, кандидатам та спостерiгачам.
5,10, Кожен примiрник протоколу пiдписуетъся головою, заступником голови,
секретарем та присутнiми членами Виборчоi koMicii. У разi незгоди з
резулътатами пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член ВиборчоТ
KoMicii мас праВо пиiьмово викласти свою окрему Д}мку, яка обов'язково
додаеться до протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протоколу не допускаеться.
5,11. Виборча комiсiя передае один оригiна-гlьний примiрник Органiзацiйному
KoMiTeToBi, одиН з€tлиша€тъсЯ У матерiалаХ ВиборчоТ KoMicii, Що один
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примiрник надаеться вiддiлу кадрiв НуБiп Украiни. Разом з протоколами

Органiзацiйному KoMiTeToBi передаються yci заяви та скарги, а також рiшення,
прийнятi за результатами ik розгляду.
5.|2. Процес голосування i пiдрахунку голосiв пiдлягае фiксуванню за

допомогою вiдеозасобiв. При цъому, таке фiксування не може порушувати

тасмницю голосування.
5. 1 3 . Результати виборiв оприлюднюються протягом 24 годин пiсля складання

протоколу про результати голосування шляхом розмiщення У Друкованому

виглядi вiдповiдноi iнформацiт на iнформацiйних стендах у доступних для

заг€шьноГо оглядУ мiсцях, розташоВаних у примiщеннrlх Коледжу, а також на

офiцiйному вебсайтi Коледжу.

5.14. Уся документацiя, пов'язана з проведенням виборiв дирекТоРа КОЛеДЖУ,

передаеться Виборчою комiсiсю до Органiзацiйного koMiTeTy з проведеншI

виборiВ директора Коледжу з rrодzlлъшою передачею такоi документацii
вiдповiда-гlьнiй особi' яка визначасться нак€вом директора Коледжу - ДJIя

зберiганrrя упродовж п'яти poKiB.

5.15. ВиборИ директоРа вважаЮться такИми, щО вiдбулися, якщо }пIастъ у них

взяли бiльше 50 вiдсоткiв загальноТ кiлькостi осiб, якi мають ПраВО бРаТИ

ylacTb у голосуваннi.

5.16.Переможцем вважаеться особа, яка пiд час виборiв набрала наЙбiльШУ

кiлькiсть голосiв, зокрема 60 i бiльше вiдсоткiв голосiв вiд загальноI кiЛЬКОСтi

осiб, якi мають право брати )лIасть у голосуваннi.

б. Проведення наглядовою радою Коледжу конкурсного вiдбору

6.1. У разi якщо жоден з кандидатiв пiд час виборiв директора не набрав бiльше

60 вiдсоткiв голосiв вiд заг€Lльноi кiлькостi осiб, якi мають право брати yчacTb

у голосуваннi, нагJuIдова рада у двотижневий строк з дня провеДення ВИбОРiВ

проводить процедуру конкурсного вiдбору кандидатiв на посаду директора
Коледжу.
6.2. Пiсля отримання iнформацii щодо необхiдностi проведення конкУрснОГО

вiдбору нагJuIдова рада збирасться на засiдання та визначас дату конкУрСнОГО

вiдбору, особливостi його проведення (мiсце, час, форма тощо).
6.З. При шроведеннi конкурсного вiдбору кандидатiв на посаду директора
Коледжу використовусться 100-бальна система оцiнювання. СТаЛИМИ

критерiями для 100-бальноi системи оцiнювання е:

1 ) результати голосування;
2) запропонованi кандидатами проскти стратегii розвитку Коледжу;
3) piBeHb квалiфiкацii кандидата;
4) академiчна репутацiя кандиджа;
5) професiiтний та управлiнський досвiд кандидата;
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б) знання каЕдидатами законодавства у сферi фаховоi передвищоi освiти.
б.4. КаНДИДаТУ, який набрав найбiльцrу кiлькiсть голосiв при голосуваннi,
НаРаХОВУеТЬСЯ 50 балiв, iншим кандидатам пропорцiйно до набраноТ
КiЛЬКОСтi голосiв з округленням до цiлоi кiлькостi балiв, при цьому 0 балiв
ВiДПОвiДае 0 вiдсоткiв голосiв вiд загалъноi кiлькостi осiб, якi мають право
бРати rIасть у голосуваннi. За iншi критерii конкурсного вiдбору може бути

о до 50 балiв.

За резУльтатами проведення конкурсного вiдбору наглядова рада приймае
одне з двох можливих рiшень:
1) визначае переможця конкурсного вiдбору та пропонуе уповноваженому
органу уIIравлlннrI укJIасти з ним контракт;
2) ПРОпонУе уповноваженому органу управлiння оголосити конкурсний вiдбiр
таким, що не вiдбувся (у разi неможливостi визначення переможця).
6.5. Голова наглядовоi ради (або особа, яка його замiщуе) пiдписуе
ВiДПОВiДНий лист (.rро прийняте рiшення) та протягом двох робочих днiв
НаПРаВЛяс Його уповноваженому органу управлiння. Разом з листом наглядова
РаДа ПеРеДае КОпiю рiшення про результати конкурсного вiдбору (протокол
засiдання наглядовоi ради та у разi необхiдностi - iншi документи).
6.6. УПОвноВажений орган управлiння пiсля отриманшI листа та вiдповiдних
ДОКУМенТiв вiд нагJuIдовоi ради мае право скасувати результати конкурсного
ВiДбОРУ в разi виявлення порушень положення про конкурсний вiдбiр i
ОГОЛОСИТИ КОНКУРСНИЙ вiдбiр таким, що не вiдбувся або визнати переможця
КОНКУРСНОГО вiдбору на посаду керiвника закладу фаховоi передвищоi освiти
Та УКЛасТи З ним контракт, пiсля проведення спецiальноi перевiрки стосовно
ОСiб, ЯКi uРеТенДують на зайняття посад, якi передбачають зайrrяття
ВiДПОвiдального або особливо вiдповiдального становища, та посад з
пiдвищеним корупцiйним ризиком, у строк Ее пiзнiше 10 днiв пiсля
завершення такоi перевiрки.
6.7. Щокументацiя, пов'язана з проведенням конкурсного вiдбору, зберiгаеться
у Коледжi протягом п'яти poKiB.

прiзвище,
iм'я, по
батьковi
(за наявностi)
ка]цидата

розультати
рейтингового
голосування
(до 50 балiв)

запропонованi
проекти
стратегii
розвитку
закладу
фаховоi
передвищоi
освiти
(до l0 балiв)

piBeHb
квалiфiкацii
(ло 10 балiв)

акадеlrliчна
релутацiя
(до l0
балiв)

професiйний
та

управлiнський
досвiд
(до 10 балiв)

знанIUI ними
законодавства
у сферi
фаховоi
передвищоi
освiти
(до l0 балiв)
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Щодаток 1

Форма виборчого бюлетеня за наявностi кiлькох кандидатiв
на посаду директора

БюлЕтЕнь
Рейтингового голосування для обрання керiвника

Кам' янець-Подiльського
медичного фахового коледжу

MicTo Кам'янець-Подiльський 10 лютого 2022 року

JФ
з/п

Прiзвище, iм'я, по батьковi
кандидата

PiK народженIuI,
мiсце роботи та

посада кандидата

зА

1

2
a
J

НЕ ПIДТРИМУЮ ЖОДНОГО

ПРаМimка. Щля здiйснення волевиявлення у колонцi "ЗАll навпроти кандидата
ОСОба, яКа бере участь у рейтинговому голосуваннi, ставить позначку "+"
(ПЛЮС) або iншу, Що засвiдчуе Гi волевиявлення. Особа може голосувати лише
За ОДНОГО КаНДиДаТа або не пiдтримувати жодного. У разi якщо особа, яка бере
УЧаСТЬ У ГоЛосуваннi, не пiдтримуе жодного кандидата,.ставиться позначка "+"
(плюс) або iнша у вiдповiдному рядку бюлетеня.

л,

КАНДИДАТА
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,Щодаток 2
Калл'янець-Подiльський медичний фаховий коледж

((_> 20_ року

протокол J\b

ВиборчоТ комiсiiпро результати виборiв директора
Каtrл'янець-Подiльського медичного фахового медичIIого коледжу

MicTo Ка:чr'янець-Подiльський, вул. Пушкiнська,З 1

(мiсце проведення рейтингового голосування)
усього членiв koMicii: осiб

(кiлькiсть)

Присутнi tшени KoMicii:

(прiзвища, iм'я, по батьковi (за наявностi))

Присутнi rrредставники Хмельницькоi обласноi ради,продстtlвник наглядовоТради:

(посади, прiзвища, iм'я, по батьковi (за наявностi) або за списком, що додаеться)

Присутнi кандидати на посаду директора Кам'янець-Подiльського медичного фахового
коледжу та особи, якi були акредитованi органiзацiйним KoMiTeToM:

(посади, прiзвища, iм'я, по батьковi (за наявностi) або за списком, що додаеться)

(пiдпис голови KoMicii)

Вiдповiдно до cTaTTi 42 Закону УкраiЪи "Про фахову передвищу ocBiTy" гrри пiдрахlнку

1. Кiлькiсть виборчЬ
голосlв комrсшвстановила:

12
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2. Кiлькiсть виготовлених бюлетенiв дIя
рейтингового голосуванIuI
З. Кiлькiсть виборцiв, якi отримали бюлетенi
дlrя рейтингового голосуванIuI
4. Кiлькiсть невикористаних бюлетенiв для
рейтингового голосуваншI
5. Кiлькiсть
голосування,
голосуванIUI

бюлетенiв для рейтингового
вIбIвлених у скриньцi дJuI

6. Кiлькiсть бюлетенiв для рейтингового
голосування, визнанIlD( недiйснлtлци

Кiлькiсть виборцiв, якi проголосували за кандидатiв:
Прiзвища, iMeHa, по батьковi кандидатiв кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд

виборцiв
кlлькостl

1

2
J
НЕ ПIДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Ifей протокол складено виборчою комiсiсю у двох примiрниках.

Yci примiрники цього протокоJry нумеруються i мають однакову юридичну силу
Голова

виборчоi KoMicii (пiдпис) (прiзвище iм'я, по батьковi (за наявностi))

Заступник голови
виборчоi KoMicii (пiдпис) (прiзвище iм'я, по батьковi (за наявностi))

Секретар
виборчоi KoMiciT (пiдпис) (прiзвище iм'я, по батьковi (за наявностi))

Члени виборчоi KoMicii:

(пiдпис) (прiзвище iм'я, по батьковi (за наявностi))

(пiдпис) (прiзвище iм'я, по батьковi (за наявностi))

(пiдпис) (прiзвище iм'я, по батьковi (за наявностi))
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