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1,. Загальнi положення
ПОложення про порядок обрання представникiв iз числа штатних

ПРаЦiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, якi мають право братиуIасть
У виборах директора Кам'янець - Подiльського медичного фахового коледжу (далi
- Положення) розроблене вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про фахову
передвищу ocBiTy>> вiд 06.06.2аР року J\b 2745-VIII, наказу MiHicTepcTBa освiти i
НаУки УкраiЪи J\Ъ 251 вiд 2З.02.2021 року кПро затвердження типового положення
ПРО КОНКУРСниЙ вiдбiр на посаду керiвника закJIаду фаховоi передвищоi
ocBiTn>, <<Положення про порядок проведення виборiв директора Кам'янець -
Подiльського медичного фахового коледжу, <Про пiдготовку i проведення
конкурсного вiдбору на посади керiвникiв фахових коледжiв>>.

I_{e ПоложеннrI визначае механiзм та умови обрання представникiв з числа
ШТаТНИХ пРацiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками Коледжу, для 1^racTi у
виборах директора Коледжу (далi - Представники).

Органiзацiю та пiдготовку до обрання Представникiв дJu{ rlacTi у виборах
ДИРеКТОра Коледжу здiЙснюе Органiзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв
директора Коледжу (далi - Органiзацiйний KoMiTeT).

Ще ПОложення, а також змiни i доповнення до нього, подаються
ОРГаНiЗацiйним KoMiTeToM, затверджуються Педагогiчною радою Коледжу за
ПОГОДЖеННЯм iз профспiлковим KoMiTeToM ПервинноТ профспiлковоi органiзацii
коледжу i вводяться В дiю нак€}зом керiвника Коледжу (або особою, яка
тимчасово виконуючi обов'язки).

2. Iriдготовка до проведення голосування
вибори Представникiв проводяться шляхом прямих таемних виборiв у

ВИЗНаЧенi ОрганiзацiЙним KoMiTeToM днi не пiзнiше граничноi дати для обрання
цiеi категорii Представникiв, вк€}заноi у наказi т.в.о. директора Коледжу вiд <про
ОРГаНiЗацiю та проведення виборiв директора Кам'янець - Подiльського
медичного коледжу>).

ВИбОРИ Представникiв проводяться в Коледжi на зборах штатних
працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками Коледжу.

Визначення квоти виборних Представникiв з числа штатних працiвникiв
КОЛеджУ, якi не е педагогiчними працiвниками, проводиться iз розрахунку до 10
вiдсоткiв вiд загальноi кiлькостi осiб, якi мають право брати }л{асть у виборах
директора Коледжу

БРаТИ УrасТъ у виборах Представникiв маютъ право штатнi працiвники
Коледжу, якi не входять до складу педагогiчних працiвникiв.

КРитерiем вiднесення штатного працiвника Коледжу до певноi категорii е
ОСНОВНа ПОСаДа, яку заЙмае такиЙ працiвник в Коледжi. ШтатниЙ працiвник, який
Не е ПеДагОгiчним працiвником, та за внутрiшнiм сумiщенням педагогiчним
ПРаЦiВНИКОМ, е виборцем як представник з числа IIIтатних працiвникiв, якi не е
педагогiчними працiвниками.

ШТаТНИй працiвник, який е непедагогiчним працiвником та на момент
ПРОВеДеННЯ ВИбОРiв Представникiв перебувае у вiдпустцi, мас право брати rIасть
у виборах Представникiв та бути обраним для )лIастi виборах директора Коледжу.
ЯКЩО На посадi, яку займае такий штатний працiвник, у перiод його вiдпустки (у
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випадках, передбачених законодавством Украiъи) перебувае iнша особа, вона
також мае право брати rIастъ у виборах.

Виборним Представникомможе бути будь-який штатний працiвник, який нее педагогiчним працiвником Коледжу. Претенденти для обрання до складувиборниХ ПредстаВникiВ можуть бри висунутi трудовими колективамиструктурних пiдроздiлiв Коледжу. Трудовi колективи структурних пiдроздiлiв
подаютЪ ло Органiзацiйного KoMiTeTy пропозицii щодо йу".""я претендента
для обрання виборним Представником.

ОрганiзацiйниЙ KoMiTeT i пiдрозДiл пО роботi з кадрами Коледжу формуютьсписоК штатних працiвникiв, що мають право голосувати ,u- обр*""представникiв. Пiдроздiл по роботi з кадрами Коледжу подае головiОрганiзацiйного KoMiTeTy списоIt вiдповiдно до TepMiHiB, визначених накulзомППРО ОРГаНiЗаЦiЮ Та ПРОВеДення виборiв директора Кам'янець _ подiлъськогомедичного коледжу) за пiдписом старшого iнспектора з кадрiв, скрiпленийпечаткою вiддiлу кадрiв.
3. Проведення голосування i визначення його результатiвВиборИ ПредстаВникiВ проводятъся за графiком, затвердженим

Органiзацiйним KoMiTeToM.
збори штатних працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, вважаютьсятакими, що вiдбулися, у разi присутностi на них, не менше 50 вiдсоткiв вiд iхЗаГаЛЬНОi КiЛЬКОСТi. Збори штатних працiвникiв, якi не е ;о;;;;];;r;
працiвниками, протоколюються, для чого обираються голова та секр"ruр.ОорБ,
на якого покjIадаеться складання протоколу зборiв. Протокол зборiв .riд.r".у.rЪ.,головою та секретарем i передасться до ОрганiзацiйнЬго KoMiTeTy.На збораХ даноТ категорii працiвникiв мае буrи присутнiй членОрганiзацiйного KoMiTeTy

ПРОЦеДУРУ ОбРаННЯ ПРеДСТавникiв на зборах штатних працiвникiв, якi не епедагогiчними працiвниками 
_Коледжу, забезпечуе створена на цих зборахлiчильна комiсiя. Лiчилъна комiсiя обфеться прямим вiдкритим голосуванням укiлъкостi не менше п'яти осiб. Кандидати у Представники не маютъ права входитидо складу лiчилъноI KoMicii. Лiчильна комiсiя дJUI проведення виборiв

ПРеДСТаВНИКiВ (ДаЛi - Лiчильна комiсiя) зi свого складу обирае голову тасекретаря.
органiзацiйний koMiTeT забезпечус проведення голосува.ншI шляхомнадання зборам:
спискiВ непедагОгiчниХ працiвникiв, якi маютъ право голосувати з метоюобрання Представникiв до, yruCri у виборах директора Коледжу;
зразкiВ бюлетенiв длЯ тасмногО голосування, форма яких затверджусться

Органiзацiйним KoMiTeToM (Щодаток 1).
збори непедагогiчних працiвникiв Коледжу шляхом вiдкритого прямогоголосування (списком) вiдповiдно до встановленоТквоти обираютъ кандидатiв дляобрантrя Представниками, якi братимутъ }л{астъ у виборах директора Коледжу.кiлъкiстъ кандидатiв у Представники,-прiзвища яких вносятъся до бюлетеню, неможе бути меншою встановленоi квоти.
на пiдставi прийнятого рiшення лiчильна комiсiя, описана у п. з.4 цъого.
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положення, для обрання Представникiв забезпечуе виготовлення бюлетенiв iзBHeceHH'IM ДО НИХ ОбРаНИХ КаНДИДаТУР. Кiлькiсть бюлетенiв вiдповiдае кiлькостi
1^rасникiв зборiв.

Бюлетенi на зворотному боцi завiряютъся пiдписами голови та секретарялiчильноi KoMicii.
Скринъки для голосування повиннi бути опломбованi стрiчкою iз пiдписамичленiв лiчильнот koMicii.
Члени лiчильноТ KoMicii для обрання Представникiв на ocнo3i списку осiб,якi мають право брати участь у голосуваннi, видають бюлетенi no*"oryштатному працiвниковi у разi пред'явлення документ&, що посвiдчуе особу (згiдноcTaTTi 13 Закону УкраiЪи <<Про Сдиний д.р*u"""й демографiчний ре€стр тадокументИ, Що пiдтверджують громадянство Украiни, 

'о."iд.rу,oть особу чи iTСПеЦiаЛЬНИЙ СТаТУС>). ОСОба, ЯКа ОТримуе бюлетень для голосуваннrI, ставитъ усписку уrасникiв зборiв навпроти свого прiзвища пiдпис.
БюлетенЬ для голОсування заповнюетъся особою, яка бере участь уголосуваннi, особисто.
у бюлетенi для голосування особа, яка голосуе, робить позначку <<*> або1ншу, передбачену формою бюлетеню, що засвiдчуе-ii-вълевиявлення, пiсля чогоопускае заповнений бюлетенъ у скриньку.У випадку, коли Kirr"*i.ri .rреiе"де".i" для обрання Представникiвперевищуе визначену квоту дJUI непедагогiчних працiвникiв Коп.дж51

ПРОВОДИТЪСЯ РеЙТИНГОВе ГОЛОСУВаНня - обираються Предiru"""о", що набралинайбiлъШу кiлькiСть голосiв виборЦiв, у кiлъкостi, що вiдповiдае цiй KBoTi.у випадку, коли кандидати для обрання Представниками набрали однаковунайменшу кiлькiстъ голосiв, тцо перевищу€ встановлену квоту, серед нихпроводитьсЯ другиЙ туР виборiв в тому самому приМiщеннi, 
-одразу 'пiсля

ПiДРахунку голосiв. 
J --,[-^^^,--чvLLLLL, члушу lllv,

Член Органiзацiйного KoMiTeTy та лiчилъна комiсiя для обранняПредставникiв повторно виготовJUIють ту саму кiлькiсть бюлетенiв iз BHeceHHrIMвiдповiдних кандидатур, пiсля чого проводиться процедура голосування у томусамомУ порядку, який визначено пп. 3.7,з.lЗ цього Положення. Обираються TiПредставники, якi набрали бiльшу кiлькiсть голосiв з числа квоти виборнихПредставникiв.
ПiдрахуНок голоСiв починаеться одразу пiсля закiнчення голосування iпроводиться без перерви.

. Пiдрu*унок голосiв здiйснюеться вiдкрито i гласно членами лiчилъноiKoMiciT в тому Ж примiщеннi, де вiдбувалося голосування. Пiсля перевiрки
цiлiсностi стрiчки з пiдписами членiв лiчйлъноТ KoMicii скриньки для голосуваннявiдкриваютъся лiчилъною комiсiсю.При вiдкриттi скриньки iT BMicT викладаеться
На СТiЛ, За ЯКИМ РОЗМiЩУЮТЬСЯ члени лiчильноТ KoMicii. Пiд час пiдрахунку голосiвчлени лiчильноi koMicii не вiдповiдають на запитання у{асникiв зборiв, учасникизборiв не втручаютъся у процес пiдрахунку голосiв.

Лiчильна комiсiя пiдрахову€ загЕLльну кiлькiсть виданих для голосуваннябюлетенiв та кiлъкiсть бюлетенiв, 
""r"пЁrr"" у скриньках для голосуванIш,пiдводить пiдсумки голосуваншI i оформлrоu rrроrо*оrr.
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Бюлетень для голосуваЕня може бути визнаний недiйсним у таких
вигIадках:

якщО в бюлетенi зроблено позначки бiльше встановленоТ квоти;
якщо не зроблено жодноi позначки;
якщО неможлИво з iншИх причин встановити змiст волевиrIвлення.
У спiрних випадках щодо вiднесення бюлетеня до скJIаду недiйсних,

питання вирiшусться шляхом голосування членiв лiчильноi KoMicii.
Результати пiдрахунку голосiв вносяться в протокол, який скJIадаетъся Удвох iдентичних примiрниках, кожен з яких пiдписуютъ голова, секретар та члени

лiчилънОi KoMicii. Щва iдентичнi оригiна_гlьнi примiрники .rporonorri" ,r"р"даюr"с"
члену Органiзацiйного KoMiTeTy. Результати обран"" о.оrrошуються головою
лiчильноi KoMicii на зборах i вносяться до .rporooony зборiв.

пiсля проведення зборiв з числа штатних працiвникiв, якi не е
педагогiчними працiвниками Коледжу, Органiзацiйний koMiTeT передае список
представникiв Виборчiй koMiciT Коледжу не пiзнiше, нiж за ciM днiв до дативиборiв директора Коледжу.

_:_* 
Вся виборча докУментацiя (бюлетенi, якi укjIадаюТъся В конверти, ЩопlдписуютъсЯ BciMa членамИ лiчилънОТ KoMiciT; протоколи лiчилъноi^комiсii;

протоколИ зборiВ тощо) передаються члену Органiзацiйного KoMiTeTy, який
присутнiй на зборах, для под€lльшого ik зберiганшI у порядку, встановленому
рiшенняМ Органiзацiйного KoMiTeTy. Вказанi вище документи зберiгаються
протягом п'яти poKiB.
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Щодаток 1

((_)_2022 р. MicTo Кам'янець - Подiлъський

ВИБОРЧШZ ЬЮЛВТЕНЬ

дJUI таемного голосування з висунення виборних
Представникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, якi
мають право брати rIасть у виборах директора Коледжу

проти

Примiтка. Особа, яка голосуе, може зробити JIишо одну позначку

зА

лъ

з/п
прiзвище, iм'яо по-батьковi кандидата в представники
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