
ОБЛАСНА КОМУНАЛНА УСТАНОВА 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРОТОКОЛ № 1

м. Білгород - Дністровський « 24 » листопада 2021 року

Час початку: 15:30 
Час закінчення: 16:45 
Каб. 17

Присутні:

БУРДЮЖА Юлія Олександрівна, юрисконсульт І категорії;
ЮРЕСКО Дмитро Юрійович, завідувач відділення Сестринська справа; 
ЯБЛОНСЬКА Наталія Борисівна, головний бухгалтер;
РОСТОВА Людмила Володимирівна, адміністратор бази ЄДБО;
ІЗБИШЕВА Валентина Павлівна, голова профспілкового комітету первинної 

профспілкової організації;
ДІДЕНКО Світлана Федорівна, завідувач відділення Лікувальна справа; 
САВИЧ Тетяна Іванівна , т. в. о. голови студентського самоврядування.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ:

1. Погодження порядку денного.

РОЗГЛЯД ПРОДЕДУРНИХ ПИТАНЬ:

Слухали: Ізбишеву Валентину Павлівну, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибір голови комітету.
2. Вибір секретаря комітету.
3. Вибір заступника голови.
4. Про розробку та подання на розгляд педагогічної ради положень та порядків, 
зазначених у наказі № 01 -04/120-ОД «Про організацію та проведення конкурсного 
відбору на посаду директора»



Пропозицій та заперечень від інших присутніх не надходило 

Голосували:
Разом: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0.

Ухвалили:
Розглянути питання, визначені порядком денним, на даному засіданні 

конкурсної комісії.

Розгляд процедурних питань завершено. Питання є вичерпаними.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Вибір голови комітету.
2. Вибір секретаря комітету.
3. Вибір заступника голови.
4. Про розробку та подання на розгляд педагогічної ради положень та порядків, 
зазначених у наказі № 01-04/120-ОД «Про організацію та проведення конкурсного 
відбору на посаду директора ОКУ Білгород -Дністровський медичний фаховий 
коледж»

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1: Вибір голови комісії.

Слухали: Ізбишеву Валентину Павлівну, яка запропонувала визначити 
кандидатуру Бурдюжі Ю.О. головою організаційного комітету.

Пропозицій та заперечень від інших присутніх не надходило.

Яблонська Наталія Борисівна запропонувала винести на голосування надану 
пропозицію.

Голосували:
Разом: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0.
Бурдюжа Ю. О. за власну кандидатуру не голосувала.

Ухвалили:
Визначити кандидатуру Бурдюжа Ю. О. головою організаційного комітету.



Питання №2: Вибір секретаря комісії.

Слухали: Бурдюжа Ю. О., яка запропонувала обрати секретарем комітету 
Юреско Д. Ю.

Слухали: Діденко С. Ф., яка підтримала пропозицію обрати секретарем 
комітету Юреско Д. Ю..

Інших пропозицій та заперечень від присутніх не надходило.

Голосували:
Разом: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0.
Юреско Д. Ю. за власну кандидатуру не голосував.

Ухвалили:
Погодити обрання секретарем комітету Юреско Д. Ю.

Питання №3: Вибір заступника голови комітету.

Слухали: Яблонську Н. Б., яка запропонувала обрати заступником голови 
організаційного комітету Ізбишеву В. П.

Слухали: Ростову Л. В., яка підтримала пропозицію обрати заступником 
голови комітету Ізбишеву В. П.

Інших пропозицій та заперечень від присутніх не надходило.

Голосували:
Разом: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0.
Ізбишева В. П. за власну кандидатуру не голосувала.

Ухвалили:
Погодити обрання заступником голови комітету Ізбишеву В. П.

Питання № 4: Про розробку та подання на розгляд педагогічної ради 
положень та порядків, зазначених у наказі № 01-04/120-ОД «Про організацію та 
проведення конкурсного відбору на посаду директора ОКУ Білгород -  
Дністровський медичний фаховий коледж»

Слухали: Бурдюжу Ю О., яка інформувала, що на виконання наказу 
№ 01-04/120-ОД «Про організацію та проведення конкурсного відбору на посаду 
директора ОКУ Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» 
Організаційному комітету розробити та подати на розгляд педагогічній раді 
коледжу проекти положень та порядків, необхідних для здійснення виборчого 
процесу.



Інших пропозицій та заперечень від присутніх не надходило.

Голосували:
Разом: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0.

Ухвалили:
Розробити та подати на розгляд:

1. Положення про конкурсний відбір на посаду директора ОКУ «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж»;

2. Положення про Організаційний комітет з проведення конкурсного відбору 
директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»;

3. Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками для участі у виборах директора ОКУ «Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж»;

4. Порядок організації роботи спостерігачів під час проведення конкурсного 
відбору директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»;

5. Порядок акредитації представників засобів масової інформації під час 
проведення конкурсного відбору директора ОКУ «Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж».

Голова комітету Юлія БУРДЮЖА

Секретар комісії Дмитро ЮРЕСКО

Члени комітету:

Наталія ЯБЛОНСЬКА

Валентина ІЗБИШЕВА

Тетяна САВИЧ


