
ОБЛАСНА КОМУНАЛНА УСТАНОВА 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРОТОКОЛ № 2
Організаційного комітету

м. Білгород - Дністровський « 03 » грудня 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: Бурдюжу Юлію Олександрівну, голову організаційного комітету, а
саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розрахунок квот студентів денної форми навчання, які мають право брати 
участь у конкурсному відборі директора ОКУ «Білгород-Дністровсвкий медичний 
фаховий коледж» .
2. Про розрахунок квот інших штатних працівників, які не є педагогічними 
працівниками, які мають право брати участь у виборах директора ОКУ «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж» .
3. Про затвердження переліку документів що посвідчують особу.

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 

організаційного комітету.

Розгляд процедурних питань завершено. Питання є вичерпаними.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
1. Про розрахунок квот студентів денної форми навчання, які мають право брати 
участь у конкурсному відборі директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний 
фаховий коледж» .
2. Про розрахунок квот інших штатних працівників, які не є педагогічними 
працівниками, які мають право брати участь у виборах директора ОКУ «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж» .
3. Про затвердження переліку документів що посвідчують особу.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1: Про розрахунок квот студентів денної форми навчання, які 
мають право брати участь у конкурсному відборі директора ОКУ «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж».

Слухали: Голова Організаційного комітету Бурдюжа Ю.О. інформувала, що 
на виконання наказу № 01-04/120-0Д від 24 листопада 2021 року «Про організацію 
та проведення конкурсного відбору на посаду директора Обласної комунальної 
установи «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» 02 грудня 2021 року:

- Завідувач відділення Лікувальна справа Діденко С. Ф. подала інформацію 
про чисельний склад студентів денної форми навчання станом на
01.12.2021 року;

- Завідувач відділення Сестринська справа Юреско Д. Ю. подав інформацію 
про чисельний склад студентів денної форми навчання станом на
01.12.2021 року;

Беручи до уваги вищезазначену інформацію, керуючись пунктом 4.2.1 
Положення про Організаційний комітет з проведення проведення конкурсного 
відбору директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж», що 
регламентують виборчий процес директора коледжу, варто здійснити попередні 
розрахунки квоти студентів денної форми навчання для участі у виборах директора.

Таким чином, від загальної кількості виборців число студентів повинно 
становити не менше 15 % осіб, які мають право брати участь у виборах.

Кількість педагогічних представників становить 52 особи, тобто 75 %.
, Отже:

- загальна кількість виборців становить -  (52 х 100) /75 = 69 осіб
- кількість виборців з числа студентів — ( 69 х 15 ) / 100 =10 осіб.



Пропозицій та заперечень від інших присутніх не надходило.

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

Ухвалили:
1. Остаточний розрахунок квоти студентів денної форми навчання ОКУ 

«Білгород - Дністровський медичний фаховий коледж» для участі у виборах 
директора коледжу здійснити 13.01.2022 року станом на 01.01.2022 р. з урахуванням 
кадрових змін.

2. Завідувачам відділень Діденко С. Ф., Юреско Д. Ю. подати інформацію 
про чисельний склад студентів денної форми навчання до 15. 01. 2022 р.

Питання №2: Про розрахунок квот інших штатних працівників, які не є 
педагогічними працівниками, які мають право брати участь у виборах директора 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж».

Слухали: Ізбишеву В. П., яка керуючись п. 4.2.2 Положення про 
Організаційний комітет з проведення конкурсного відбору директора ОКУ
«Білгород- Дністровський медичний фаховий коледж», наголосила на необхідності 
розрахунку квоти працівників, виходячи з того, що кількість виборців з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками для участі у виборах директора ОКУ «Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж», має у відсотковій частині не перевищувати 10 % .

Старший інспектор з кадрів Ромашевська М. М. подала до Організаційного 
комітету інформацію про чисельний склад станом на 01. 12. 2021 року та алфавітні 
списки штатних працівників коледжу, які не є педагогічними, науково -  
педагогічними та педагогічними працівниками.

Отже :
- кількість виборців з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 

педагогічними та педагогічними працівниками -  ( 69х  10) / 100 = 7 осіб

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

Ухвалили:
1.Остаточний розрахунок інших штатних працівників коледжу, які не є 

педагогічними, науково -  педагогічними та педагогічними працівниками ОКУ 
«Білгород -  Дністровський медичний фаховий коледж» для участі у виборах 
директора коледжу здійснити станом на 01.01.2022 р. з урахуванням кадрових змін.

2. Старшому інспектору з кадрів Ромашевська М.М. до 06.01.2022 р. подати 
уточненні списки за всіма категоріями працівників ОКУ «Білгород -  Дністровський 
медичний фаховий коледж».



Питання №3: Про затвердження переліку документів що посвідчують особу.

Слухали: Яблонську Н. Б., яка запропонувала затвердити такий перелік 
документів що посвідчує особу:

- паспорт громадянина України;
- посвідчення водія;
- пенсійне посвідчення;
- студентський квиток (для студентів).

Інших пропозицій та заперечень від присутніх не надходило.

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

Ухвалили:
Затверджити перелік документів що посвідчують особу.

Голова комітету 

Секретар комітету

Юлія БУРДЮЖА 

Дмитро ЮРЕСКО

Члени комітету:

ж
Валентина ІЗБИШЕВА 

Наталія ЯБЛОНСЬКА 

Людмила РОСТОВА 

Світлана ДІДЕНКО 

Тетяна САВИЧ


