
Протокол №1 
засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора 

комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради 

 
3 квітня 2017 року               м. Житомир 
 
Присутні: 
Горай Ольга Віцентіївна - проректор з гуманітарної освіти і виховання 

та міжнародного співробітництва; 
Боримська Любов Вадимівна - соціальний педагог, голова ППО 

співробітників; 
Круковська Ірина Миколаївна - завідувач кафедри природничих та 

соціально - гуманітарних дисциплін; 
Полчанова Галина Станіславівна - психолог; 
Волошенюк Оксана Анатоліївна - начальник відділу ТЗН; 
Левківська Світлана Миколаїна- викладач фізики; 
Матердей Олена Ярославівна - викладач сестринських дисциплін; 
Шейгас Анжеліка Федорівна – лаборант; 
Кірячок Марина Володимирівна - викладач української мови та 

літератури; 
Вознюк Юля Миколаївна - викладач сестринських дисциплін; 
Житнікова Тетяна Олександрівна - бібліотекар; 
Поліщук Валентина Володимирівна - секретар – друкарка; 
Ковтонюк Максим Олегович - студент 402 «Сестринська справа», 

освітній ступінь – бакалавр; 
Мисечко Володимир Іванович - студент 203 групи «Лікувальна 

справа»; 
Онопрієнко Денис Дмитрович - студент 303 групи «Лікувальна 

справа»; 
Ящук Анастасія Сергіївна - студентка 302 групи « Акушерська справа». 
 

Порядок денний: 
 

1. Про обрання голови виборчої комісії з проведення виборів ректора 
комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 

2. Про обрання заступника голови виборчої комісії з проведення 
виборів ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради. 



3. Про обрання секретаря виборчої комісії з проведення виборів 
ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради. 

4. Про основні завдання виборчої комісії. 
 
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 виборчої комісії з 
проведення виборів ректора комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради 
обрати голову, заступника голови та секретаря комісії. 

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

обрати головою виборчої комісії з проведення виборів ректора комунального 
вищого навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради Горай Ольгу Віцентіївну, проректора з 
гуманітарної освіти, виховання та міжнародного співробітництва, яка 
зарекомендувала себе професіоналом своєї справи, ефективним керівником, 
здатним швидко орієнтуватися в різноманітних ситуаціях та налагоджувати 
співпрацю з усіма учасниками даного процесу. Рішуча, відповідальна, 
вимоглива до себе та підлеглих. Користується повагою та авторитетом серед 
колег та студентів. Висловила впевненість, що Горай О.В. успішно 
справитися з поставленими перед командою завданнями. 
       2. Кірячок М.В. - викладач української мови  та  літератури підтримала 
пропозицію щодо обрання Горай О.В. головою виборчої комісії з проведення 
виборів ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради, оскільки вона є 
інтелігентною, цілеспрямованою, об’єктивною,  принциповою  й водночас 
послідовною та тактовною людиною. 

 
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 комісії. 

2. Обрати головою виборчої комісії з проведення виборів ректора 
комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 



медсестринства» Житомирської обласної ради Горай Ольгу Віцентіївну, 
проректора з гуманітарної освіти, виховання та міжнародного 
співробітництва (обрано одноголосно). 

 
2.СЛУХАЛИ: 

          Горай Ольгу Віцентіївну - голову виборчої комісії, яка 
запропонувала обрати заступником голови виборчої комісії з проведення 
виборів ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради Боримську Любов 
Вадимівну – соціального педагога, голову ППО співробітників, гарного 
організатора,  толерантну, виважену в рішеннях  та діях людину. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
1. Полчанова Г.С. - психолог закладу, яка підтримала кандидатуру 

Боримської Л.В.  та відзначила її особливий магнетизм у спілкуванні з 
людьми, відкритість та оптимізм. Її бездоганний авторитет дозволить  
оперативно вирішити поставлені завдання.   

2. Левківська Світлана Миколаївна - викладач фізики, яка 
зауважила, що Боримська Любов Вадимівна є гарним  педагогом, мудрим 
наставником та авторитетною людиною в колі викладачів та студентів. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Обрати заступником голови виборчої комісії з проведення виборів 

ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради Боримську Любов Вадимівну 
(обрано одноголосно). 
 

3.СЛУХАЛИ: 
      Горай Ольгу Віцентіївну - голову виборчої комісії, яка 

запропонувала обрати секретарем виборчої комісії з проведення виборів 
ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради психолога Полчанову Галину 
Станіславівну. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
1. Волошенюк Оксана Анатоліївна - начальник відділу ТЗН, 

яка підтримала пропозицію Горай О.В. і зазначила, що Полчанова Г.С. 
є досвідченим керівником (була в свій час лідером профспілкової 
організації співробітників) , добре ознайомлена з процедурою ведення 
протоколів та відповідально ставитися до виконання  доручень. 



2. Житнікова Тетяна Олександрівна – бібліотекар, яка 
підтримала пропозицію Горай О.В.  та наголосила, що Полчанова Г.С. 
ознайомлена з правилами ведення ділової документації, швидко 
аналізує та обробляє інформацію. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Обрати секретарем виборчої комісії з проведення виборів ректора 

комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради психолога Полчанову Галину 
Станіславівну (обрано одноголосно). 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Горай О.В. - голову виборчої комісії, яка ознайомила присутніх з 

Положенням  про виборчу комісію, з переліком основних завдань  та функцій 
покладених на виборчу комісію, відповідальність, яку несе виборча комісія з 
проведення виборів ректора комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради 
Наголосила на необхідності бездоганного  виконання функцій та завдань, 
поставлених перед виборчою комісією, 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 

директора коледжу, що належать до повноважень виборчої комісії. 
2. Членам виборчої комісії здійснювати свої функції відповідно до 

чинного законодавства. 
 

Голова виборчої комісії з 
проведення виборів  
ректора комунального вищого 
навчального закладу 
«Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради                                            О.В. Горай 
   
 
Секретар виборчої комісії                                             Г.С. Полчанова 


