
ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
БІЛГОРОД ДНІСТРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРОТОКОЛ № 2 
Виборчої комісії

м. Білгород - Дністровський « 04 » січня 2022 року

Час початку: 15:30 
Час закінчення: 16:45 
Каб. 19

Присутні:

1. ШЕСТИ ДЕСЯТИ А Лариса Василівна - заступник директора з навчальної роботи;
2. РОМАШЕВСЬКА Мар’яна Михайлівна - старший інспектор кадрів;
3. ПАРФЕНЮК Наталія Іванівна -  секретар учбової частини;
4. ПОТЕХА Олена Василівна -  секретар директора коледжу;
5. ТІМОХІНА Ольга Олексіївна -  викладач;
6. ПАВЛІОЕЛО Ангеліна- студентка IV курсу групи Б відділення «Лікувальна 
справа»;
7. МАРЧЕНКО Вікторія -  студентка II курсу групи А відділення «Сестринська 
справа».

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ:

1. Погодження порядку денного.

РОЗГЛЯД ПРОДЕДУРНИХ ПИТАНЬ:

Слухали: Шестидесятну Ларису Василівну, а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформація про хід і підготовку процедури рейтингового голосування на посаду 
директора Обласної комунальної установи «Білгород-Дністровський медичний 
фаховий коледж» 28 січня 2022 року.

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. Інформація про хід і підготовку процедури рейтингового голосування на посаду 
директора Обласної комунальної установи «Білгород-Дністровський медичний 
фаховий коледж» 28 січня 2022 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1: Інформація про хід і підготовку процедури рейтингового 
голосування на посаду директора Обласної комунальної установи «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж» 28 січня 2022 року.

Слухали: Голову Виборчої комісії Шестидесятну Ларису Василівну, яка 
проінформувала про хід виборчого процесу в коледжі. Акцентувала увагу, що всі 
події проходять відповідно до Положення про конкурсний відбір на посаду 
директора закладу медичної фахової передвищої освіти спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області, затвердженого рішенням 
Одеської обласної ради від 19 серпня 2021 року № 285-VIII, Положення про 
конкурсний відбір на посаду директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний 
фаховий коледж» та Положення про Організаційного комітету з проведення 
конкурсного відбору на посаду директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний 
фаховий коледж» та дотриманням вимог Закону України «Про фахову передвищу 
освіту», та інших Положень, що регламентують процес конкурсного відбору на 
посаду директора Обласної комунальної установи «Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж», затверджених педагогічною радою коледжу.

%

На виконання положень наказу коледжу від 24 листопада 2021 року 
№01-04/120- ОД члени Організаційного комітету опрацьовують та формують списки 
виборців, які мають передати до Виборчої комісії не пізніше ніж за сім календарних 
днів до дня проведення рейтингового голосування на посаду директора , яке 
відбудеться 28 січня 2022 року.



Особливу увагу було звернуто на проведення підготовчого засідання у 
день проведення виборів директора.

Інформація про дату, час, місце проведення виборів директора має бути 
оприлюднена через інформаційні ресурси коледжу.

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

Ухвалили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Розмістити оголошення про дату, час і місце проведення виборів 

директора, навчальних корпусах. Гуртожитку на веб-сайті коледжу.

Голова комісії

Секретар комісії 

Члени комітету:

Лариса ШЕСТИДЕСЯТНА

Олена ПОТЕХА

Мар’яна РОМАШЕВСЬКА 

Наталія ПАРФЕНЮК 

Ольга ТІМОХІНА 

Ангеліна ПАВЛІОГЛО 

Вікторія МАРЧЕНКО


