
Протокол № 2 
засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора комунального 

вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради 

 
7 червня  2017 року              м. Житомир 
 
Присутні: 
Горай О. В. - голова виборчої комісії, проректор з гуманітарної освіти 

і виховання та міжнародного співробітництва; 
Боримська Л.В. - заступник голови виборчої комісії, соціальний 

педагог, голова ППО співробітників; 
Полчанова Г.С. - секретар виборчої комісії, психолог; 
 

Члени виборчої комісії:         
1. Круковська І.М. - завідувач кафедри природничих та соціально - 

гуманітарних дисциплін; 
2. Волошенюк О. А. - начальник відділу ТЗН; 
3. Левківська С.М.- викладач фізики; 
4. Матердей О.Я. - викладач сестринських дисциплін; 
5. Шейгас А. Ф. – лаборант; 
6. Кірячок М. В. - викладач української мови та літератури; 
7. Вознюк Ю.М. - викладач сестринських дисциплін; 
8. Житнікова Т. О. - бібліотекар; 
9. Поліщук В.В. - секретар – друкарка; 
10. Ковтонюк М.О. - студент 402 «Сестринська справа», освітній 

ступінь – бакалавр; 
11. Мисечко В.І. - студент 203 групи «Лікувальна справа»; 
12. Онопрієнко Д.Д. - студент 303 групи «Лікувальна справа»; 
13. Ящук А.С. - студентка 302 групи « Акушерська справа». 

 
Порядок денний: 

 
1.Про включення до виборчих бюлетенів кандидатів на посаду 

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

2.Про виготовлення виборчих бюлетенів для голосування КВНЗ 
Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради/ 

3.Про призначення відповідальних осіб за виготовлення бюлетенів та 
процедуру видачі бюлетені виборцям. 

 

1. СЛУХАЛИ: 



Горай О. В. - голова виборчої комісії , яка повідомила, що станом на 
7 червня 2017 року від організаційного комітету з проведення виборів 
ректора комунального вищого навчального закладу «Житомирський 
інститут медсестринства» Житомирської обласної ради надійшла 
інформація про рішення Житомирської обласної ради щодо допуску до 
участі у конкурсі на заміщення посади ректора комунального вищого 
навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради та подання для голосування одного кандидата 
Шатила Віктора Йосиповича. Запропонувала, враховуючи надану 
інформацію, внести до виборчого бюлетеня кандидатуру  Шатила Віктора 
Йосиповича.  

 

УХВАЛИЛИ: 
1. На  підставі рішення Житомирської обласної ради включити до 

виборчого бюлетеня для голосування єдиного кандидата на заміщення 
посади ректора комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради 
Шатила Віктора Йосиповича. (Див.Додаток 1)  

2. СЛУХАЛИ: 
Полчанову Г.С. - секретаря виборчої комісії, яка поінформувала, що з 

дотриманням вимог Положення про вибори ректора комунального вищого 
навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради,  Положення про виборчу комісію 
комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 
медсестринства» Житомирської обласної ради  станом на  7 червня  2017 
року організаційний комітет з проведення виборів ректора комунального 
вищого навчального закладу «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради  сформував і передав виборчій комісії список 
осіб, які мають право браги участь у виборах.  

За даним списком загальна кількість виборців становить 205 осіб, з 
них: 

154      штатних педагогічних працівників; 
20        представників з числа штатних не педагогічних працівників; 
31        представників з числа студентів. 
Повідомила, що виборча комісія, повинна ( термін не раніше ніж за 20 

і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів ) виготовити виборчі 
бюлетені у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати 
участь у виборах та включені до списку виборців, які посвідчуються на 
зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії та 



скріплюються печаткою КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
Житомирської обласної ради. 

Круковську  І.М., завідувача кафедри природничих та      соціально - 
гуманітарних дисциплін, яка  внесла  пропозицію призначити 
відповідальними за виготовлення виборчих бюлетенів Волошенюк О.А., 
яка є начальником відділу ТЗН, професіоналом своєї справи та Поліщук 
В.В., яка добре володіє  інноваційними комп'ютерними технологіями, є 
відповідальною та скрупульозною в діяльності. 

 

2.УХВАЛИЛИ: 
2.1.У термін з 14:00 год. до 18:00 год. 19 червня  2017 виготовити 205  

виборчих бюлетенів для голосування та посвідчити їх у визначеному 
порядку. Виготовлені бюлетені для голосування до дня проведення виборів 
та відкриття виборчої дільниці зберігати у закритому сейфі, опечатаному 
стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його 
заступника або секретаря. 

2.2.Призначити відповідальними за виготовлення бюлетенів:  
1.  Волошенюк О.А.  
2.  Поліщук В.В. 
3.  Полчанова Г.С. 

 
3. СЛУХАЛИ: 
Боримську Л.В. - заступника голови виборчої комісії, яка повідомила 

про необхідність призначити відповідальних осіб-членів виборчої комісії 
за виготовлення бюлетенів та процедуру видачі бюлетені виборцям на 
виборчій дільниці удень виборів. 

Звернулась до членів комісії за пропозиціями. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
1. Левківська С.М., викладач фізики,  яка запропонувала призначити 

відповідальними за процедуру видачі бюлетенів виборцям на виборчій 
дільниці у день проведення виборів співробітників , які є активними 
учасниками громадського життя колективу, досвідченими, уважними, 
дисциплінованими, а саме: 

1. Круковська  І.М., завідувач кафедри природничих та      соціально - 
гуманітарних дисциплін 

2. Матердей О.Я. - викладач сестринських дисциплін; 
3. Шейгас А. Ф. – лаборант; 
4. Кірячок М. В. - викладач української мови та літератури; 
5. Вознюк Ю.М. - викладач сестринських дисциплін; 
6. Житнікова Т. О. – бібліотекар 
        



2. Боримська  Л.В. - заступник голови виборчої комісії, яка 
запропонувала призначити відповідальними за процедуру видачі 
бюлетенів виборцям на виборчій дільниці у день проведення виборів 
Левківську С.М.,члена профкому співробітників, ініціативна, легко 
знаходить спільну мову з колегами,студентами, має навички роботи з 
діловою документацією. 

3. Кірячок М. В. - викладач української мови та літератури,   яка 
запропонувала призначити відповідальними за процедуру видачі 
бюлетенів виборцям на виборчій дільниці у день проведення виборів 
студентів, які є активними учасниками громадського життя колективу та 
успішно опановують професію медичного працівника, а саме:  

1. Ковтонюк М.О. - студент 402 «Сестринська справа», освітній 
ступінь – бакалавр; 

2. Мисечко В.І. - студент 203 групи «Лікувальна справа»; 
3. Онопрієнко Д.Д. - студент 303 групи «Лікувальна справа»; 
4. Ящук А.С. - студентка 302 групи « Акушерська справа». 

 
3.УХВАЛИЛИ: 
3.1. Призначити відповідальними за процедуру видачі бюлетенів 

виборцям на виборчій дільниці у день проведення виборів наступних 
представників від колективу співробітників та студентів: 

1. Левківська С.М.- викладач фізики; 
2. Матердей О.Я. - викладач сестринських дисциплін; 
3. Шейгас А. Ф. – лаборант; 
4. Кірячок М. В. - викладач української мови та літератури; 
5. Вознюк Ю.М. - викладач сестринських дисциплін; 
6. Житнікова Т. О. - бібліотекар; 
7. Круковська І.М. - завідувач кафедри природничих та соціально - 

гуманітарних дисциплін; 
8. Ковтонюк М.О. - студент 402 «Сестринська справа», освітній 

ступінь – бакалавр; 
9. Мисечко В.І. - студент 203 групи «Лікувальна справа»; 
10. Онопрієнко Д.Д. - студент 303 групи «Лікувальна справа»; 
11. Ящук А.С. - студентка 302 групи « Акушерська справа». 

 
 
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 


