
ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРОТОКОЛ № 6 
Виборчої комісії

м. Білгород - Дністровський « 28 » 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 стан готовності приміщення для голосування на виборчій дільниці.

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 стан готовності приміщення для голосування на виборчій дільниці..

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1: Про стан готовності приміщення для голосування на виборчій
дільниці.

Слухали: Голову Виборчої комісії Шестидесятну Ларису Василівну, яка 
розповіла присутнім учасникам засідання про цілковиту готовність приміщення 
виборчої дільниці до проведення рейтингового голосування з виборів директора 
ОКУ «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж.

На виборчій дільниці дотримано всі вимоги щодо організації виборчого 
процесу, зокрема: приміщення для голосування обладнане достатньо кількість кабін 
для таємного голосування, розміщено обладнання у приміщенні для голосування у 
такий спосіб, що місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для 
таємного голосування, виборча скринька перебувають в полі зору членів виборчої 
комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування; в 
кабінах для таємного голосування забезпечена наявність належного освітлення та 
засобів для заповнення бюлетеня для голосування. Разом з тим, при відкритті сейфу, 
було відзначено, що стрічка для опломбування сейфу не пошкоджена. Оголошено 
про наявність 69 бюлетенів, що відповідає кількості виборців. Здійснено всі заходи 
по підготовці виборчої дільниці до рейтингового голосування.

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

Ухвалили:
1 .Уважати приміщення актового шалу готовим для голосування.
2. Голові Виборчої комісії одразу після складання протоколу про результати 

таємного рейтингового голосування з обрання директора ОКУ «Білгород- 
Дністровський медичний фаховий коледж передати його до Організаційного 
кбмітету.



Голова комісії Лариса ШЕСТИДЕСЯТНА

Секретар комісії 

Члени комітету:

Олена ПОТЕХА

Мар’яна РОМАШЕВСЬКА 

Наталія ПАРФЕНЮК 

Ольга ТІМОХІНА 

Ангеліна ПАВЛІОГЛО 

Вікторія МАРЧЕНКО


