
Протокол №1 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради 

 

30 березня 2017 року       м. Житомир 

 

Присутні: 

Гордійчук С.В. – проректор з навчальної роботи; 

Піскарьова А.І. – директор коледжу; 

Ліщук І.І. – начальник навчально-методичного відділу; 

Овчиннікова Н.П. – начальник відділу кадрів; 

Алексеєва Ю.В. – юрисконсульт; 

Горбач Л.М. – завідувач навчально-виробничою практикою; 

Ожго Н.С. – старший лаборант; 

Галунець Л.Л. – інженер комп’ютерних систем; 

Трохимчук В.А. – голова студентської ради інституту; 

Хватова О.О. – студентка 702 групи «Сестринська справа», освітній 

ступінь магістр. 

 

Порядок денний 

1. Про обрання голови організаційного комітету з проведення виборів 

ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради. 

2. Про обрання заступника голови організаційного комітету з 

проведення виборів ректора комунального вищого навчального закладу 

«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради. 

3. Про обрання секретаря організаційного комітету з проведення 

виборів ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський 

інститут медсестринства» Житомирської обласної ради. 

4. Про основні завдання організаційного комітету. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Овчиннікову Н.П. – начальника відділу кадрів комунального вищого 

навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» 

Житомирської обласної ради, яка ознайомила присутніх з наказом від 

29 березня 2017 року № 39 «Про організацію та проведення виборів ректора 

інституту». 

Внесла пропозицію щодо налагодження діяльності організаційного 

комітету з проведення виборів ректора комунального вищого навчального 



закладу «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної 

ради обрати голову, заступника голови та секретаря комітету. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Овчиннікова Н.П. – начальник відділу кадрів, яка запропонувала 

обрати головою організаційного комітету з проведення виборів ректора 

комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради Гордійчук Світлану 

Вікторівну, проректора з навчальної роботи, яка має значний досвід 

організаторської роботи, комунікативні вміння, є відповідальним, 

ініціативним, сумлінним працівником. Висловила впевненість, що 

Гордійчук С.В. відмінно справиться з дорученнями, покладеними на неї. 

2. Алексеєва Ю.В., юрисконсульт, підтримала пропозицію щодо 

обрання Гордійчук С.В. головою організаційного комітету з проведення 

виборів ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський 

інститут медсестринства» Житомирської обласної ради, оскільки вона є 

толерантною, об’єктивною, виваженою в рішеннях, принциповою людиною з 

високим рівнем загальної культури. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги наказ від 29 березня 2017 року № 39 «Про 

організацію та проведення виборів ректора інституту» та на його підставі 

здійснювати діяльність комітету. 

2. Обрати головою організаційного комітету з проведення виборів 

ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради Гордійчук Світлану 

Вікторівну, проректора з навчальної роботи (обрано одноголосно). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Гордійчук Світлану Вікторівну, голову організаційного комітету, яка 

запропонувала обрати заступником голови організаційного комітету з 

проведення виборів ректора комунального вищого навчального закладу 

«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради 

Овчиннікову Надію Павлівну – начальника відділу кадрів, активну, 

пунктуальну, старанну у виконанні професійних обов’язків та громадських 

доручень. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Піскарьова А.І., директор коледжу, яка підтримала кандидатуру 

Овчиннікової Н.П. та відзначила, що Надія Павлівна користується 



авторитетом серед працівників та студентів інституту медсестринства, має 

організаторські та комунікативні здібності. 

2. Горбач Л.М., завідувач навчально-виробничою практикою, яка 

зауважила, що Овчиннікова Н.П. є досвідченим фахівцем, мобільною у 

рішеннях, ґрунтовною у висновках, відтак зможе відмінно виконувати 

обов’язки заступника голови організаційного комітету з проведення виборів 

ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати заступником голови організаційного комітету з проведення 

виборів ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський 

інститут медсестринства» Житомирської обласної ради Овчиннікову Надію 

Павлівну (обрано одноголосно). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Гордійчук С.В., голову організаційного комітету, яка запропонувала 

секретарем організаційного комітету з проведення виборів ректора 

комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради начальника навчально-

методичного відділу Ліщук Іванну Іванівну. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Овчиннікова Н.П., заступник голови організаційного комітету, яка 

підтримала пропозицію Гордійчук С.В. і зазначила, що Ліщук І.І. є 

досвідченим керівником навчально-методичного відділу, секретарем 

адміністративної ради інституту, добре ознайомлена з процедурою ведення 

протоколів засідань оперативної наради та якісно виконує доручення. 

2. Алексеєва Ю.В., юрисконсульт, підтримала пропозицію 

Гордійчук С.В. та наголосила, що Ліщук І.І. має високий рівень грамотності, 

ознайомлена з правилами ведення ділової документації, швидко аналізує та 

обробляє інформацію. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати секретарем організаційного комітету з проведення виборів 

ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради Ліщук Іванну Іванівну (обрано 

одноголосно). 

 

 



4. СЛУХАЛИ: 

Гордійчук С.В., голову організаційного комітету, яка повідомила про 

перелік та терміни основних заходів процедури обрання ректора 

комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради, відповідальність за які несе 

організаційний комітет з проведення виборів ректора. 

Заходи  Терміни  

Розробка та затвердження Вченою радою 

інституту «Положення про порядок проведення 

виборів ректора комунального вищого 

навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради» за 

погодженням з первинною профспілковою 

організацією співробітників. 

до 07.04.2017 року  

Розробка та затвердження Вченою радою 

інституту «Положення про організаційний 

комітет з проведення виборів ректора інституту» 

за погодженням з первинною профспілковою 

організацією співробітників. 

до 07.04.2017 року 

Розробка та затвердження Вченою радою 

інституту «Положення про виборчу комісію з 

проведення виборів ректора інституту» за 

погодженням з первинною профспілковою 

організацією співробітників. 

до 07.04.2017 року 

Розробка та затвердження Вченою радою 

інституту «Положення про порядок обрання 

представників з числа інших штатних 

працівників інституту, які не належать до 

науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, для участі у виборах ректора 

інституту» за погодженням з первинною 

профспілковою організацією співробітників. 

до 07.04.2017 року 

Розробка  «Положення про порядок обрання 

представників з числа студентів для участі у 

виборах ректора інституту» та на затвердження 

Конференцією студентів інституту. 

До 20.04.2017 

Розробка та затвердження Вченою радою 

інституту «Положення про порядок організації 

роботи спостерігачів на виборах ректора 

До 07.04.2017 



інституту» за погодженням з первинною 

профспілковою організацією співробітників. 

Висунення та обрання представників з числа 

інших штатних працівників та студентів 

інституту. 

До 27.05.2017 року  

Складання та передача виборчій комісії списків 

осіб, які мають право брати участь у виборах 

(список виборців) 

До 13.06.2017 року  

(не пізніше ніж за сім 

календарних днів до дати 

проведення виборів). 

Отримання списку кандидатур претендентів на 

посаду ректора  інституту від Житомирської 

обласної ради  

До 06.06.2017 року 

(протягом 10 днів з дня 

завершення строку 

подання претендентами 

документів) 

Виділення приміщення, засобів зв’язку і 

оргтехніки, канцелярського приладдя, скриньок, 

виготовлення кабінок, підготовка відео-засобів  

для фіксування  процесу голосування та 

підрахунку голосів. 

До 19.06.2017 року 

Організація зустрічей кандидатів на посаду 

ректора з співробітниками та студентами 

інституту. 

З 07.06.2017 року по 

19.06.2017 року 

Розміщення виборчих програм кандидатів на 

посаду ректора на веб-сайті інституту. 

До 10.06.2017 року  

(не пізніше 10 

календарних днів до 

дати голосування) 

Оприлюднення результатів виборів на веб-сайті 

інституту 

протягом 24 годин після 

складення протоколу 

про результати 

голосування 

Передача до Житомирської обласної ради 

протоколу про результати голосування 

протягом 24 годин після 

складення протоколу 

про результати 

голосування 

Передача документації, пов’язаної з виборами 

ректора інституту до архіву 

протягом трьох днів 

після завершення 

виборів 

 

Гордійчук С.В. наголосила на необхідності відповідального виконання 

функцій та завдань, поставлених перед організаційним комітетом, кожним 



його членом, правомірності дій та дотримання усіх нормативно-правових 

документів, що визначають порядок обрання керівника ВНЗ. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. У відповідні терміни здійснити усі заходи процедури обрання 

ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради, що належить до повноважень 

організаційного комітету. 

2. Членам організаційного комітету здійснювати свої функції 

відповідно до чинного законодавства. 

 

Голова організаційного комітету  

з проведення виборів ректора інституту                              С.В. Гордійчук 

 

Секретар організаційного комітету     І.І. Ліщук 


