
                                  Протокол № 3 

засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора 

комунального вищого навчального закладу «Житомирський інститут 

медсестринства» Житомирської обласної ради 

 

19 червня 2017 року               м. Житомир 

Всього членів комісії: 16  осіб  

Відсутні члени комісії: Шейгас А.Ф.– лаборант ( з поважних причин) 

 

Присутні члени комісії:  
1. Горай Ольга Віцентіївна - проректор з гуманітарної освіти і 

виховання та міжнародного співробітництва; 

2. Боримська Любов Вадимівна - соціальний педагог, голова ППО 

співробітників; 

3. Круковська Ірина Миколаївна - завідувач кафедри природничих 

та соціально - гуманітарних дисциплін; 

4. Полчанова Галина Станіславівна - психолог; 

5. Волошенюк Оксана Анатоліївна - начальник відділу ТЗН; 

6. Левківська Світлана Миколаїна- викладач фізики; 

7. Матердей Олена Ярославівна - викладач сестринських дисциплін; 

8. Кірячок Марина Володимирівна - викладач української мови та 

літератури; 

9. Вознюк Юля Миколаївна - викладач сестринських дисциплін; 

10. Житнікова Тетяна Олександрівна - бібліотекар; 

11. Поліщук Валентина Володимирівна - секретар – друкарка; 

12. Ковтонюк Максим Олегович - студент 402 «Сестринська справа», 

освітній ступінь – бакалавр; 

13. Мисечко Володимир Іванович - студент 203 групи «Лікувальна 

справа»; 

14. Онопрієнко Денис Дмитрович - студент 303 групи «Лікувальна 

справа»; 

15. Ящук Анастасія Сергіївна - студентка 302 групи « Акушерська 

справа». 

 

                                            Порядок денний: 

1. Про результати підготовки до виборів ректора комунального 

         вищого навчального закладу «Житомирський інститут  

         медсестринства» Житомирської обласної ради 



1. СЛУХАЛИ: 

           1.Горай Ольгу Віцентіївну, голову виборчої комісії, яка повідомила 

про проведення процесу реєстрації виборців, видачі бюлетенів та 

запропонувала вислухати інформацію інших членів комісії.  

ВИСТУПИЛИ: 

1. Полчанова Галина Станіславівна, секретар виборчої комісії, яка 

ознайомила присутніх із зразком  затвердженого виборчого  

бюлетеня. 

2. Боримська  Любов  Вадимівна, заступник голови виборчої комісії,яка 

повідомила про створений список осіб, які візьмут участь у виборах. 

(Всі отримали запрошення на вибори). 

3. Круковська Ірина Миколаївна, член виборчої комісії, яка 

проінформувала  про підготовку приміщення для голосування: 

встановлені кабінки з відповідним оснащенням, столи для реєстрації 

та скриньок для госування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Бюлетені за відповідним зразком затверджені та надруковані. 

2. Проведено інструктаж з процедури  реєстрації  та видачі бюлетенів для 

голосування. 

3. Скриньки в кількості 3 шт. опломбовані та опечатані. 

4. Початок роботи виборчої комісії  20 червня 2017 року о 8.15 год. 

 

 

 

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 

 


