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l.Загальнi положення
1.1. Положення про порядок проведення виборiв директора Кам'янець-
Подiльсъкого медичного фахового коледжу (д-i - Положення)

розроблено вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про фахову передвищу
ocBiTy>>, Типового положення цро конкурсний вiдбiр на посаду
Керiвника закладу фаховоi передвищоi оовiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи за Ns 251 вiд 2З.02.2021, з метою
забезпечення демократичностi, прозоростi та вiдкритостi виборiв
директора Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу (далi -
Коледж).
1.2. Що 1..racTi в KoнKypci допускаються особи, якi мають ступiнь магiстра
(освiтньо-ква_гriфiкацiйний piBeHb спецiалiста), вiльно володiють
ДеРЖаВною мовою i мають стаж роботи на посадах педагогiчних таlабо
науково - педагогiчних працiвникiв не менше як п'ять poKiB. ,Що

з.Евначеного стажу може бути зараховано до трьох poKiB стажу роботи на
керiвних посадах.
Кандидат на посаду керiвника закладу фаховоi передвищоТ освiти мае
бути цромадянином УкраiЪи.
1.3. ЩИРектор Коледжу обираеться шляхом таемного голосуванIuI
строком на п'ять poKiB у порядку, передбаченому статтею 42 Законом
УкраiЪи <Про фахову передвищу ocBiTy>>.

1.4. Вибори директора Коледжу проводяться з дотриманнrIм таких
принципiв:
- вiдкритостi;
- гласностi;
- таемного та вiльного волевиявлення;
- добровiльностi 1^racTi у виборах;
- демократичностi;
- забезпечення piBHocTi прав учасникiв виборiв.
1 . 5. Забезпечення проведення виборiв директора Коледжу здiйснюеться
засновником - Хмельницькою обласною радою.
1.6. Процедура обрання директораколеджу, пiсля оголошення конкурсу
з таких етапiв:

1) прийом документiв вiд претендентiв на посаду директора;
2) пiдготовка виборiв;
3) проведення виборiв.
I.7. Ще Положення, а також змiни i доповнення до нього,
затверджуються Педагогiчною радою Коледжу за погодженням з
ОРГаНОМ ПеРВИнноi профспiлковоТ органiзацii i вводяться в дiю наказами.
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2.Оголошення про проведення конкурсу та
прийом документiв вiд претендентiв на

посаду директора Коледжу
2.1. Рiшення про проведення конкурсу оголошуетъся ХмельницькоЮ

обласною радою не пiзнiше нiж за два мiсяцi до закiнчення строку конТраКТУ

особи, яка займае посаду керiвника, або rrротягом мiсяця з дня yTBopeHHrI

BaKaHcii i публiкуеться у друкованому засобi масовоТ iнформацii та водночас

розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi Обласноi ради.
2.2. Оголошення про проведення конкурсу мае мiстити таку iнформацiю:

- повне найменування закладу освiти;

- iнформацiю про строк подання претендентами документiв, перелiк яких

зазначений у пунктi2.4. цього Положення;

- адресу, за якою здiйснюеться прийом документiв;
2.3. Претенденти для участi у KoHKypci подають TaKi документи:
1) заяву про у{асть у KoHKypci до Хмельницькоi обласноi ради, в якiЙ

зЕIзначаеться про застосування або незастосуваннrI до претендента обмеженъ,

встановлеЕих частиною четвертою cTaTTi 42 Закону Украiни <Про фаховУ
передвищу ocBiTy>>. Також в заявi, претендент зазначае, що BiH не е членоМ

наглядовоi ради закладу фаховоТ передвищоТ освiти або наглядовоi РаДи
закладу вищоi освiти, до структури якого входить закJIад фаховоi передвищоi

освiти, в якому оголошено конкурс;

2) особовий листок з облiку кадрiв з фотографiею розмiром З х 4 сантиметри;

3) автобiографiю та резюме;
4) копii документiв про вищу ocBiTy;

5) ловiлку про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного

огJuIду, яка видаеться вiдповiдно до Порядку проведення обов'язкових

попереднiх та перiодичних психiатричних оглядiв, затвердженого постаноВоЮ

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 27 вересня 2000 року JФ1465;

6) довiдку про HarIBHicTb або вiдсутнiсть судимостi;
7) витяг з единого державного реестру ооiб, якi вчинили корупцiйнi

правопорушення;
8) копiю паспорта |ромадянина Украiни, засвiдчену претендентом;

9) копiю трудовоТ книжки таlабо iншi документи, якi пiдтверджують стаж

роботи;
10) письмову згоду на збiр та обробку персонzLльних даних;
11) копiю документ8, що пiдтверджуе вiльне володiння державною мовою;

12) засвiдчену копiю довiдки lrро результати перевiрки, видану органом, в

якому така перевiрка проводилася, або писъмову заяву до Хмельницькоi
обласноi ради, в якiй повiдомлясться, що до претендента не застосовуються
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заборонИ, визначенi частиНою третъою або четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи

<про очищення влади), за формою, затвердженою постановою Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16 жовтня 2014 року Ns563 <<'Щеякi питанIuI реалiзацii
Закону УкраiЪи <Про очищення влади), та згоду на проходженнrI перевiрки та

на оприлюднення вiдомостей стосовно претендента вiдповiдно до з€tзначеного

Закону;
1З) державний сертифiкат про рiвенъ володiння державною мовою, що

видаеться Нацiональною комiсiею зi стандартiв державноi мови.

14) проект стратегiТ розвитку закладу фаховоi передвищоi освiти;

15) мотивацiйний лист, складений у довiльнiй формi. 2.4.Копii документiв, якi

подаються претендентом (KpiM копiI паспорта),

можуть бути засвiдченi за мiсцем роботи претендента, засновником абО

нотарiально.
претендент може подати iншi документи, якi пiдтверджуватимуть його

професiйнi та l або моральнi якостi.

2.4.Прийом документiв вiд претендентiв здiйснюеться протягом двох мiсяЦiВ

з дня публiкацii оголошення про проведення конкурсу на замiщеннrl ПОСаДИ

директора Коледжу. У разi надiслання документiв поштою датоЮ ПоДаННЯ

документiв вважаетъQя дата, зазначена на поштовому штемпелi.

,Щокументи, поданi претендентами пiсля закiнчення встановленого строкУ, Не

розглядаються i повертаються особам, якi ix подали.

2.5.Хмельницъка обласна рада проводить перевiрку вiдповiдностi

претендентiв вимогам до керiвника, встановленим пуНктом З cTaTTi 42 ЗаКОНУ

УкраiЪи <Про фахову передвищу ocBiTp>, i протягом десяти календарних ДнiВ

з дати завершення строку поданнJ{ претендентами документiв, подае переЛiК

кандидатiв на посаду керiвника (далi -кандидат), якi вiдповiдають з€ВнаЧенИМ

вимогам, Виборчiй KoMicii Коледжу для рейтингового гоJIосJвання.

2.6.Усiпретенденти, якi своечасно под€tли документи для участi у KoнKypci На

замiщення посади директора Коледжу, письмово повiдомляЮТЬСЯ

Хмельницькою обласною радою про прийняте рiшення щодо Тх кандидатур не

пiзнiше нiж протягом десяти к€шеЕдарних днiв з дати закiнчення сТроКУ

поданнrI претендентами документiв.
2.7.Кандидат на посаду директора Коледжу мае право:

- проводити зустрiчi з працiвниками та студентами Коледжу;

- визначати не бiльше двох спостерiгачiв за ходом голосування;

- бути присутнiм пiд час голосування за мiсцем його проведення;

- бути присугнiм пiд час проведення пiдрахунку голосiв та укJIадання
протоколу про результати голосування.
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2.8. Кандидат на посаду директора Коледжу може мати iншi права, якi
випливають з його участi у виборах i передбаченi чинним законодавством
Украiни. Yci кандидати мають piBHi права.

2.9. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та ik обговорення
зДiЙснюеться на зустрiчах та зборах трудового колективу Коледжу без
будьяких обмежень.
2.|0. Проекти стратегiТ розвитку закладу освiти вiд кандидатiв на посаду
директора Коледжу розмiщуютъся на офiцiйному веб-сайтi Коледжу не
пiзнiше, нiж за десять календарних днiв до дати проведення виборiв.

3. Пiдготовка виборiв
3.1. Вибори директора Коледжу призначаються не пiзнiше нiж на тридцятий
ДеНЬ З ДаТи закiнчення строку приЙому документiв претендентiв без

урахування канiкулярного перiоду.
3.2. Брати участь у виборах на посаду директора Коледжу мають право:
- педагогiчнi штатнi працiвники Коледжу;
- rтРеДсТаВники з числа iнших штатних працiвникiв Коледжу, якi обираються
вiдповiдними працiвниками шJuIхом прямих таемних виборiв;
- виборнi представники з числа студентiв, якi обираються студентами шляхом
проведення прямих таемних виборiв.
КРитерiем вiднесення штатного працiвника до певноi категорii е посада за
основним мiсцем роботи, яку займас такий працiвник у Коледжi.
3.3. При формуваннi спискiв для голосування та визнАчення квот береться до
УВаГи кiлькiсниЙ склад категорiЙ працiвникiв, визначений у пунктi З.2 станом
на ДатУ проведення виборiв представникiв для yracTi у зборах по виборах
директора Коледжу.
ПРи цЬому заг€tлъна кiлькiсть (повний склад) педагогiчних працiвникiв
Коледжу повинна становити не менше 75 вiдсоткiв загальноiкiлькостi осiб, якi
МаЮТъ ПраВо брати участъ у реЙтинговому голосуваннi, кiлькiсть виборних
ПреДставникiв з числа iнших працiвникiв Коледжу - до 10 вiдсоткiв, кiлькiсть
виборних представникiв з числа здобувачiв освiти Коледжу - не менше 15

вiдсоткiв осiб, якi мають право брати )лIасть у рейтинговому голосуваннi.
З.4. Штатний працiвник Коледжу, який на момент проведення виборiв
перебувае у вiдпустцi, мае право брати r{асть у виборах. Якщо на посадi, яку
займас такий штатний працiвник, у перiод його вiдпустки (у випадках,
ПеРедбачених законом) перебувае iнша особа, вона також мае право брати

у{асть у виборах.
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сryденти деннот форми навчання, якi на момент проведення виборiв е
одночасно штатними працiвниками Коледжу, беруть участь у виборах за
квотою представництва студентiв Коледжу.
3.6. Порядок обрання представникiв для }п{астi у виборах з числа штатних
працiвникiв, якi не с педагогiчними працiвниками Коледжу, визначаеться
Положенням, яке затверджуеться Педагогiчною радою Коледжу.
3.7. ПОРЯДОК обрання представникiв для )частi у виборах з числа сryдентiв
коледжу визначаеться Положенням, яке затверджуеться Педагогiчною радою
Коледжу.
3.8.ЩИРеКтОр Коледжу протягом семи к€tлендарних днiв з дати публiкацii
оголошеннrI про проведення конкурсу видае наказ про органiзацiю виборiв, в
якому зокрема, визначаеться:

- ПеРСОНаЛЬНИЙ скJIад ОрганiзацiЙного KoMiTery з проведення виборiв
(далi-Органiзацiйний KoMiTeT);

- IIеРСОНальниЙ склад Виборчоi KoMicii з проведеннrI виборiв (далi
Виборча комiсiя);

- КiНЦеВиЙ строк обрання представникiв для )лacTi у виборах з числа
iНШИХ шТаТних працiвникiв Коледжу, якi не е педагогiчними
ПРаЦiВНИКаМи, а також виборних представникiв з числа студентiв.

ОРГанiзацiiтний KoMiTeT i Виборча комiсiя дiютъ вiдповiдно до Положень, якi
затверджуються Педагогiчною радою Коледжу за погодженням з
профспiлковим KoMiTeToM.

!о складу Органiзацiйного KoMiTeTy та Виборчоi KoMicii включаються штатнi
педагогiчнi, iншi штатнi працiвники та студенти Коледжу.
КаНДИДат на Посаду директора не може бути членом Органiзацiйного KoMiTeTy
ЧИ ВИбОРЧОi KoMicii. Одна i та сама особа не може буги одночасно членом
Органiзацiйного KoMiTeTy i Виборчоi KoMicii.
Органiзацiйний KoMiTeT i Виборча комiсiя на першому засiданнi обирають iз
свого складу голову, заступника голови та секретаря.
3.9. ОСОби, якi е членами Органiзацiйного KoMiTeTy або Виборчоi KoMicii,
здiйснюють своi повноваження на |ромадських засадах.
3. 10.ЩИРеКТОР Коледжу зобов'язаний забезпечити створення н€tлежнrх умов
ДЛЯ РОботи Органiзацiйного KoMiTeTy та Виборчоi KoMicii, надавати
iНфОРМаЦiЮ Та документи, необхiднi для виконання покJIадених на них
ЗаВДаНЪ, а ТаКОЖ НаДаТИ oKpeMi придатнi для роботи примiщеннrl, забезпечити
НаЯВНiСТь У Таких примiщеннях необхiдних засобiв зв'язку, оргтехнiки тощо.
3.1 1.Органiзацiйний KoMiTeT укладае та подае Виборчiй KoMicii список осiб, якi
МаЮТЬ ПРаВо брати участь у виборах (дuлi - список виборцiв), не пiзнiше нiж
за ciM к€Lлендарних днiв до дати проведення виборiв.
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з.12.кандидат мае право зняти свою кандидатуру шляхом подання писъмовот
заяви до Органiзацiйного koMiTeTy не пiзнiше нiж за двадцять чотири години
до початку виборiв. Така iнформацiя невiдкладно доводитъся Органiзацiйним
KoMiTeToM до вiдома Виборчоi KoMicii для внесення вiдповiдних змiн до
бюлетенiв для голосування.
Органiзацiйний KoMiTeT повинен невiдкладно надати засновнику iнформацiю
про знrIття кандидатури.
3.13.Форма бюлетеня для голосування розробляеться вiдповiдно до форми,
встановленот Типовим положенням про конкурсний вiдбiр на посаду
керiвника закладу фаховоi передвищоi освiти, затвердженим Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 23 лютого 202I року J\b 251. Бюлетенi
дJuI голосування виготовляються Виборчою комiсiею не ранiше нiж за 20 i не
пiзнiше нiж за 12 годин до початку виборiв у кiлькостi, що вiдповiдае кiлькостi
осiб, якi мають rтраво брати участь у виборах (далi - виборцi) та включенi до
списку виборцiв, посвiдчуються на зворотному боцi пiдписом голови i
секретаря Виборчот koMicii та скрiплюються печаткою Коледжу.
кандидати та спостерiгачi мають право бути присутнiми пiд час виготовлення
бюлетенiв для голосування.
3.14.Бюлетенi для голосуванIUI зберiгаються у примiщеннi Виборчоi KoMicii у
закритому сейфi (метшевiй шафi), який опечату€тъся стрiчкою з
проставлянням на нiй пiдписiв голови koMicii, а також його заступника або
секретаря. Персональна вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть кiлькостi бюлетенiв
кiлькостi виборцiв та збереженЕя бюлетенiв покладаетъся на гоJIову Виборчоi
KoMiciT.

3.15.Скриньки дJUI голосування повиннi бути прозорi, опломбованi та
опечатанi печаткою Коледжу.
3.16.порядок органiзацii роботи спостерiгачiв та представникiв засобiв
масовоi iнформацii визначаеться органiзацiйним koMiTeToM.

4. Проведення виборiв
4.1.ВибОри провОдятьсЯ шляхоМ таемногО голосуваннrI, яке здiйснюсться у
примiщеннi навч€UIьногО корпусУ Коледжу, за адресою: м. Кам'янець-
Подiльський, вул. Пушкiнсъка З 1. Iнформацiя про ДатУ, час i мiсце проведення
виборiв оприлюднюетъся Виборчою комiсiсю не пiзнiше нiж за ciM
к€Lлендарних днiв до дати проведення виборiв з використанням iнформацiйних
pecypciB Коледжу (дошки оголошенъ, офiцiйного веб-сайту тощо).
4.2.Пiд час голосування та пiдрахунку голосiв мае право бути присутнiм
представник засновника - ХмельницькоI обласноi Ради. Пiд час голосуваншI
та пiдрахунку голосiв мають право бути присутнiми не бiльше двох
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спостерiгачiв вiд кожного кандидата, а також не бiльше трьох громадських
спостерiГачiв, акредитОванltХ ОрганiзацiйниМ KoMiTeToM. Порядок акредитацii
ЦРОМаДСЬКИХ СПОстерiгачiв визначаеться ОрганiзацiЙним KoMiTeToM.
4.3.примiщення для голосування повинне бути обладнане достатньою
кiлькiстю кабiн для таемного голосування. Розмiщення обладнання у
ПРИМiЩеННi для голосування здiйснюеться у такий спосiб, щоб мiсця видачi
бЮЛетенiВ для голосування, вхiд i вихiд iз кабiн для тасмного голосування,
виборчi скриньки перебували у полi зору членiв Виборчоi KoMicii та осiб, якi
МаЮТъ ПраВо бути присутнiми в примiщеннi для голосування. У кабiнах для
ТаеМНОГО ГОЛосУвання необхiдно забезпечити наявнiсть нaulежного освiтлення
та засобiв для заповнення бюлетенrI для голосування.
4.4.ОРГаНiЗацiя проведення голосування, пiдтримання н€uIежного порядку у
ПРИМiЩеннi для голосування та забезпечення TaeMHocTi голосуванIuI
ПОКЛаДаЮТЬСЯ На Виборчу комiсiю. Голова Виборчоi KoMiciT перед початком
голосуванIUI:

- НаДае ДЛЯ ОГЛЯДУ ЧЛеНам Виборчоi KoMiciT, присутнiм кандидатам, а також
спостерiгачам yci наявнi на виборчiЙ дiльницi виборчi скриньки;
- ПеРеДае НеОбхiднУ кiлькiсть бюлетенiв для голосування членам ВиборчоТ
KoMiciT, якi видають бюлетенi виборцям;
- ПеРеДае ЧЛеНаМ Виборчоi KoMicii, якi видають бюлетенi для голосуваннrI,
список виборцiв
Вiдповiднi члени ВиборчоТ KoMicii забезпечують ix збереженнrI i дотриманюI
порядку використання.
4.5.Член Виборчоi KoMicii здiйснюе видачу бюлетеня для голосування за умови
пред'явлення виборцем документа, що посвiдчуе особу. Перелiк таких
ДОКУМенТiв затверджуеться ОрганiзацiЙним KoMiTeToM. Особа, яка отримуе
бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прiзвища пiдпис у списку
виборцiв
4.6. Бюлетень для голосування заповнюеться виборцем особисто в кабiнi для
ТаеМного голосування. Пiд час заповнення бюлетенiв .забороняеться

присутнiсть у кабiнi для таемного голосування iнших осiб, здiйснення фото -
та вiдеофiксацiТ у будь-який спосiб. Особа, яка внаслiдок фiзичних вад не може
СамостiЙНо Заповнити бюлетень для голосуваннrI, мае право за дозволом
Голови Виборчоi KoMicii скористатися допомогою iншоi особи, KpiM членiв
Виборчоi KoMicii, кандидатiв, а також спостерiгачiв.
У бюлетенi для голосуваншI виборець у квадратi навпроти прiзвища
кандидата) за якого BiH голосуе, проставляе позначку ((+)) або iншу, що
ЗаСвiдчУс Його волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного
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КаНДИДаТа або не пiдтримувати жодного. Виборець опуска€ заповнений
бюлетень для голосування у скринъку.
Забороняеться висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця
оприлюднити свое волевиявлення.
4.7.Пiсля завершення годосування примiщення для голосування зачиняетъся i
В НЬОМУ МаЮТЬ право перебувати тiлъки члени Виборчоi KoMicii, представники
ХмельницькоТ обласноТ ради, кандидати i спостерiгачi.
4.8.Пiсля перевiрки цiлiсностi пломб та печаток скринъки для голосуваннrI
вiдкриваються Виборчою комiсiею почергово. Пiд час вiдкриття скриньки ii'
BMicT викJIадаеться на стiл, за яким розмiшцуrоться члени Виборчоi KoMiciT.

4.9.Пiдрахунок голосiв членами Виборчоi KoMicii проводиться вiдкрито у тому
Ж примiщеннi, де вiдбувалося голосування, починаеться негайно пiсля
ЗаКiнчення голосуваннrI, проводиться без перерви i закiнчусться пiсля
складеннrI та пiдписаннrl протоколу про результати голосування.
4.10.ЧЛени ВиборчоТ KoMicii пiдраховують заг€Lльну кiлькiсть виданих дjul
ГОЛОсУВаннrI бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, наявних у скриньках для
ГОЛОСУВаНня. Бюлетенi для голосування розкJIадаються на мiсця, позначенi
ОКРеМиМи табличками, що мiстятъ з обох бокiв прiзвища та iнiцiали
кандидатiв.

ОКРемо Виготовляються таблички з написом <<Не пiдтрип,гуlо жодного) та
<Недiйснi>.

Пiд час розюIадання бrолетенiв визначений Виборчою комiсiею член KoMicii
ПОК€ВУе КожниЙ бюлетень yciM членам KoMicii та особам, присутнiм пiд час
пiдрахунку голосiв, та оголошус прiзвище кандидатq за якого подано голос.
У разi Виникнення cyMHiBiB щодо змiсту бюлетеня Виборча комiсiя приймае

Рiшення шляхом голосування. При цьому кожен член Виборчоi KoMicii мае
ПРаВО ОГЛянУТи бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з iншими
бюлетенями припиIuIетъся.

4.11. Бюлетень для голосуваннJI мопtе бути визнаний недiйсним, якщо:
- позначка у бюлетенi проставлена бiльш, як за одного кандидата;
_ не проставлена жодна позначка;
- змiст волевиявленнrI неможливо встановити з iнших причин.
У разi, коли члени Виборчоi KoMicii не можуть дiйти згоди щодо вiднесення
бюлетеня до недiйсних, з€lзначене питання вирiшуеться шляхом голосуваннrI.
ТаКий бюлетень повинен бути продемонстрований членам KoMicii та особам,
присутнiм пiд час пiдрахунку голосiв. При цьому кожен член Виборчоi KoMicii
МаС ПРаВО Особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня пiдрахунок
iнших бюлетенiв припинrIеться.
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4.12.ПiСЛЯ РОЗКJIаДання бюлетенiв, поданих окремо за кожного кандидата, а
також окремо недiйсних бюлетенiв, визначений Виборчою комiсiею член
KoMicii вголос пiдраховус кiлькiсть бюлетенiв, поданих за кожного з
кандидаТiв, а також кiлькiсть недiйсних бюлетенiв. На вимогу члена ВиборчоТ
KoMicii, кандидата чи спостерiгача може бути проведено повторний
пiдрахуНок бюлеТенiв, поданиХ за кожного з кандидатiв, а також бюлетенiв,
визнаних недiйсними. Пiд час пiдрахунку голосiв кожен член koMicii мае право
ПеРеВiРИТИ або Перерахувати вiдповiднi бюлетенi. Результати пiдрахунку
голосiв оголошУються головоЮ ВиборчоТ KoMicii i пiдлягають включенню
секретарем до протоколу про результати голосуваннrI.
4.1З.Виборча комiсiЯ зобов'язана пiд час пiдрахунку голосiв перевiрити
вiдповiднiсть кiлькостi осiб, якi взяли rIасть у голосуваннi, кiлькостi
бюлетенiв, поданиХ за кожногО кандидата, а також кiлькостi бюлетенiв,
визнаних недiйсними.
4.14.Рейтингове голосування е таемним i вважасться таким, що вiдбулося,
якщО )пIастЬ у ньомУ взялИ бiльше 50 вiдсоТкiв загальноi кiлькостi осiб, якi
мають право брати rIасть у рейтинговому голосуваннi.
4.15.ВИбОРЧа комiсiя за результатами пiдрахунку голосiв скJIадае протокол за

фОРМОЮ, ЩО Затверджуеться MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи. Протокол
прО результатИ голосуваннЯ скJIадастьсЯ Виборчою комiсiею у двох
примiрниках. Копii протоколу надаються кожному членовi Виборчоi KoMicii,
кандидатам та спостерiгачам.
КОЖеН ПРИмiрник протоколу пiдписусться головою, заступником голови,
секретарем та присутнiми членами Виборчоi koMicii. У разi незгоди з

резулътатами гriдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член Виборчоi
KoMiciT мае праВо письмово викласти свою окрему Д}Мку, яка обов'язково
додасться до протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протоколу не допускаеться.
перший примiрник протоколу про резулътати голосування передаеться
Органiзацiйному KoMiTeToBi з наступною ik передачею до Хмельницькоi
ОбЛаСНОI РаДи, другий примiрник протоколу зuшIишаеться у справах Коледжу.
Разом з протоколом Органiзацiйному KoMiTeToBi передаються yci заяви та
скарги, поданi кандидатами, спостерiгачами, а також рiшення, прийнятi за

результатами ik розгдяду.
4.1б.процес голосуванюI i пiдрахунку голосiв пiдлягае фiксуванню за
допомогою вiдео засобiв. При цьому таке фiксування не може порушувати
таемницю голосування.
4. 1 7.РезУльтати виборiв оприлюднюються протягом 24 годин пiсля укладеннrI
протоколу про результати голосування шляхом розмiщення У друкованому
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виглядi вiдповiдноТ iнформацii на дошцi оголошенъ, офiцiйному веб-сайтi
Коледжу.
4.18. З особою, яка пiд час рейтингового голосування набрала 60 i бiльше
вiдсоткiв голосiв вiд загальноi кiлькостi осiб, якi мають право брати )лIасть у
рейтинговому голосуваннi, та визнана переможцем конкурсного вiдбору,
Хмельницька обласна рада укладае контракт. У разi якщо жоден з кандидатiв
не набрав бiльше 60 вiдсоткiв голосiв вiд заг€ulьноi кiлькостi осiб, якi мають
право брати участь у рейтинговому голосуваннi, наглядова рада Кам'янець-
Подiльського медичного фахового коледжу у двотижневий TepMiH з дня
рейтингового голосування проводить процедуру конкурсного вiдбору
кандидатiв на посаду директора Коледжу i пропонуе Хмельницькiй обласнiй

радi укJIасти контракт з переможцем конкурсного вiдбору, а в разi
неможливостi визначити переможця, оголосити конкурсниЙ вiдбiр таким, що
не вiдбувся.
4.19.У разi прийняття Виборчою комiсiею рiшення про визнання виборiв
Такими, що не вiдбулися, Хмельницька обласна рада протягом двох тижнiв з

дня приЙнrIття зазначеного рiшення оголошуе проведення нового конкурсу.
4.20.rЩокументацiя, пов'язана з проведенням виборiв, зберiгаетъся у Коледжi
протягом п'яти poKiB.

*
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