
ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

«28» січня 2022 року

ПРОТОКОЛ № 8
виборчої комісії про результати рейтингового голосування на посаду директора 

Обласної комунальної установи «Білгород-Дністровський медичний фаховий

Усього членів комісії : 7 осіб 
Присутні члени комісії :

1. ШЕСТИДЕСЯТНА Лариса Василівна - заступник директора з навчальної роботи;
2. РОМАШЕВСЬКА Мар’яна Михайлівна - старший інспектор кадрів;
3. ПАРФЕНЮК Наталія Іванівна -  секретар навчальної 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».
Присутній представник наглядової ради: Генеральний директор Комунального 
некомерційного підприємства «Лікувально-діагностичний центр інфекційних 
хвороб» Одеської обласної ради -  Кондратюк Леонід Іванович.
Присутній акредитований спостерігач від кандидата на посаду директора ОКУ 
«Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» Кірсей Віталія Дмитровича: 
Помічник-консультант депутата Одеської обласної ради -  Нановський Ігор 
Миколайович.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» при 
підрахунку голосів виборців виборча комісія встановила:

коледж»
вул. Незалежності, 10 В, м. Білгород-Дністровський, актова зала

1. Кількість виборців 69

2. Кількість виготовлених бюлетенів для 
рейтингового голосування

69

і



Кількість виборців, які отримали бюлетені для 
їйтингового голосування

67

. Кількість невикористаних бюлетенів хія 
ейтингового голосування

2

__________________________________________
. Кількість бюлетенів для рейтингового 
олосування, виявлених у скриньці хтя 
олос\нання

67

3. Кількість бюлетенів для рейтингового 
'олосування, визнаних недійсними

2

Кількість виборців, які проголосували за кандидатів:

Прізвище, ім’я, по батькові кандидатів Кількість
голосів

Відсоток від 
кількості виборців

1. Кірсей Віталій Дмитрович 65 94,2

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА 0 0

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.

Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Голова виборчої комісії

Заступник голови виборчої комісії 

Секретар виборчої комісії ____

Лариса ШЕСТИДЕСЯТНА 

Мар’яна РОМАШЕВСЬКА 

Олена ЕЮТЕХА

Члени комітету:
Наталія ПАРФЕНЮК 

Ольга ТІМОХІНА 

Ангеліна ПАВЛІОГЛО 

Вікторія МАРЧЕНКО



В цьому протоколі пронумеровано, п 
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Голова виборчої комісії___ М
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