
ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРОТОКОЛ № 5 
Виборчої комісії

м. Білгород - Дністровський « 27 » січня 2022 року

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

Присутні:

1. ШЕСТИДЕСЯТНА 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. ПАВЛІОГЛО 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. Про виготовлення бюлетенів для голосування.

2. Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії у день голосування.



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. Про виготовлення бюлетенів для голосування.

2. Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії у день голосування.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1: Про виготовлення бюлетенів для голосування.

Слухали: Голову Виборчої комісії Шестидесятну Ларису Василівну,
інформувала, що відповідно до рішення Виборчої комісії від 21 січня 2022р., 
протокол № 3, необхідно виготовити 69 бюлетень для таємного голосування на 
виборах директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж», 
затверджених Міністерством освіти і науки України та Положенням про Виборчу 
Комісію з проведення виборів директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний 
фаховий коледж»(форма бюлетеня додається).

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

Ухвалили:
1. Виготовити 69 бюлетень для таємного голосування на виборах 

директора ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий колед5к».
2. Засвідчити бюлетені для таємного голосування головою Виборчої 

комісії, скріпити печаткою та забезпечити їх збереження у сейфі, який опечатаний 
стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також секретаря.



Питання №2: Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії у ден. 
голосування.

Слухали: Заступника голови Виборчої комісії Ромашевську Мар’яну 
Михайлівну, яка запропонувала здійснити розподіл обов’язків на виборах директора 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж», зазначаючи дату, час та 
місце проведення виборів директора.

Відбулося обговорення.

Голосували:

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

Ухвалили:
1 .Призначити відповідальними за встановлення особи виборця та 

наявності його призвіща, ім’я, по батькові у списку виборців і видачу 
бюлетенів Ромашевську М.М., Парфенюк Н. І., Марченко В. та Павліогло А.

2. Призначити відповідальною особою за здійснення контролю за 
проходження виборців у кабіни для таємного голосування, контролю за 
скриньками для голосування, контролю за входом і виходом із приміщення 
(актовий зал коледжу) Потеху О. В.

Голова комісії 

Секретар комісії

Лариса ТІ ТЕСТИ ДЕСЯТНА 

Олена ПОТЕХА

Члени комітету:
Мар’яна РОМАШЕВСЬКА 

Наталія ПАРФЕНЮК 

Ольга ТІМОХІНА 

Ангеліна ПАВЛЮГЛО 

Вікторія МАРЧЕНКО



Міністерство освіти і науки України

БЮЛЕТЕНЬ
рейтингового голосування

для обрання керівника Обласної комунальної установи «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж»

м. Білгород-Дністровський 28 січня 2022 р.

№
з/п

Прізвище, ім'я, по 
батькові (за 

наявності) кандидата

Рік народження, місце роботи та 
посада кандидата

ЗА

1 Кірсей Віталій 
Дмитрович

24.02.1969р., Обласна комунальна 
установа «Білгород-Дністровський 
медичний фаховий коледж» , Т.в.о. 
директора коледжу

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Голова Виборчої комісії ____________  Лариса ШЕСТИДЕСЯТНА

М.п.

Примітка.
Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" навпроти кандидата особа, яка-бере участь у 
рейтинговому голосуванні, ставить позначку "+" (плюс) або іншу, що засвідчує її 
волевиявлення. Особа може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати 
жодного. У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, 
ставиться позначка "+" (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня.


