
ОБЛАСНА КОМУНАЛНА УСТАНОВА 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРОТОКОЛ № З
Організаційного комітету

м. Білгород - Дністровський « 05 » січня 2022 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 , голова студентського самоврядування.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ:
1. Погодження порядку денного.

РОЗГЛЯД ПРОДЕДУРНИХ ПИТАНЬ:

Слухали: Бурдюжу Юлію Олександрівну, голову організаційного комітету, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження квот всіх категорій виборців для участі у конкурсному відборі 
директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж».
2. Про організацію зборів студентів коледжу та обрання представників з числа студентів 
денної форми навчання, які мають право брати участь у конкурсному відборі директора 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» .
3. Про організацію Загальних зборів та обрання представників з інших штатних 
працівників, які не є педагогічними, для участі у виборах.

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 

зрганізаційного комітету.

Розгляд процедурних питань завершено. Питання є вичерпаними.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
1. Затвердження квот всіх категорій виборців для участі у конкурсному відборі 
директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж».
2. Про організацію зборів студентів коледжу та обрання представників з числа студентів 
денної форми навчання, які мають право брати участь у конкурсному відборі директора 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» .
3. Про організацію Загальних зборів та обрання представників з інших штатних 
працівників, які не є педагогічними, для участі у виборах.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1: Затвердження квот всіх категорій виборців для участі у 
конкурсному відборі директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий 
коледж».

Слухали: Голова Організаційного комітету Бурдюжа Ю.О. інформувала, що 
відповідно до протоколу № 2 Організаційного комітету від 03.12.2021 року:

- старший інспектор кадрів Ромашевська М. М. подала до Організаційного комітету 
інформацію про чисельний склад станом на 01. 01. 2022 року та алфавітні списки 
штатних працівників коледжу, які не є педагогічними, науково -  педагогічними та 
педагогічними працівниками.;

-завідувачі відділень Діденко С. Ф., Юреско Д. Ю. подали інформацію про 
чисельний склад студентів денної форми навчання на 01. 01. 2022 р;

Кількість педагогічних представників становить 52 особи, тобто 75 %.
Отже :
-загальна кількість виборців становить -  (52 х 100) /75 = 69 осіб
- кількість інших штатних працівників, які не є педагогічним = (69 х 10)/10 = 7 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. Затвердити загальну кількість осіб, які мають право брати участь у конкурсному 

відборі директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж».



2. Затвердити наступні квоти представництва для участі у конкурсному відборі 
директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж»:

- Кількість штатних педагогічних представників - 52 особи;
- Кількість інших штатних працівників, які не є педагогічним -  7 осіб
- Кількість виборців з числа студентів денної форми навчання -  10 осіб.

Питання №2: Про організацію зборів студентів коледжу та обрання представників 
з числа студентів денної форми навчання, які мають право брати участь у конкурсному 
відборі директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» .

Слухали: Ізбишеву В. П., яка наголосила, що вибори представників з числа 
студентів денної форми регламентує Положення про обрання представників з числа 
студентів для участі у конкурсному відборі директора ОКУ «Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж»

Відповідно до зазначеного Положення Організацію та підготовку виборів виборних 
представників здійснюють Студентська рада коледжу разом з Організаційним комітетом 
на підставі визначених квот.

По завершенню виборів Перший примірник протоколу про результати голосування 
подається Лічильною комісією до Організаційного комітету, а інший -  Студентській раді 
коледжу.

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

1. Визначити датою проведення зборів студентів коледжу та обрання представників 
з числа студентів денної форми навчання, які мають право брати участь у конкурсному 
відборі директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» 18 січня 
2022 року та 19 січня 2022 року . Відповідні оголошення розмістити на офіційному веб- 
сайті.

2. Організаційному комітету до 19.01.2022 р. надати Виборчій комісії студентів:
- списки студентів, які мають право голосувати з метою обрання Виборчих 

представників для участі у конкурсному відборі директора;
-  бюлетенів для таємного голосування (відповідно до додатку 2 Положення);
-  скріплені печаткою Коледжу скриньки для голосування.

Питання №3: Про організацію Загальних зборів та обрання представників з інших 
штатних працівників, які не є педагогічними, для участі у виборах.

Слухали: Голова Організаційного комітету Бурдюжа Ю.О. інформувала, що 
вибори представників з числа інших штатних працівників, які не є педагогічними 
регламентує Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками , 
для участі у конкурсному відборі директора ОКУ «Білгород -  Дністровський медичний 
фаховий коледж».



Відповідно до зазначеного Положення Організаційний комітет разом з кадровою 
службою забезпечує здійснення заходів щодо організації виборів представників, а саме :

-  формує списки працівників, які мають право голосувати, з метою обрання 
Представників для участі у виборах;

- визначає дату проведення загальних зборів працівників, які не є педагогічними;
-  затверджує форму виборчого бюлетеня та виготовлення бюлетенів;
-  забезпечує прозорими скриньками для голосування;
-  затвердження форму протоколу лічильної комісії .

На етапі підготовки до проведення виборів Організаційний комітет забезпечує :
- повідомлення працівників про час та місце проведення загальних зборів;
- забезпечення у приміщенні, де будуть проводитися збори, умов для таємного 

голосування;
- надання списків працівників, які мають право голосувати з метою обрання 

представників;
- надання зразка бюлетеня для таємного голосування;
- надання скріплених печаткою Коледжу скриньок для голосування.

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

Ухвалили:
1. Сформувати списки працівників, які мають право голосувати, з метою обрання 

Представників для участі у конкурсному відборі директора ОКУ «Білгород -  
Дністровський медичний фаховий коледж»;

2. Визначити датою проведення загальних зборів працівників, які не є 
педагогічними, 13.01.2022 року.

3. Визначити датою проведення голосування працівників, які не є педагогічними, 
14.01.2022 року

4. Забезпечити прозорими скриньками для голосування виборчий процес 
представників.

Голова комітету Юлія БУРДЮЖА

Секретар комітету Дмитро ЮРЕСКО

Члени комітету:
Валентина ІЗБИШЕВА 
Наталія ЯБЛОНСЬКА 
Людмила РОСТОВА 
Світлана ДІДЕНКО 
Тетяна САВИЧ


