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ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Виборчої комісії для проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу 

 

смт. Чемерівці       09.02.2022р 

 

Усього членів Виборчої комісії: 7 осіб 

Присутні: 

1. Задорожний Роман Володимирович  - заступник голови Виборчої комісії 

2. Дикунець Альона Віталіївна  - секретар Виборчої комісії 

3. Горяча Аліна Петрівна  - член Виборчої комісії 

4. Безверхній Михайло Іванович  - член Виборчої комісії 

5. Вельган Альона Леонідівна   - член Виборчої комісії 

6. Лисецька Вікторія Сергіївна  

7. Макошко тетяна Анатоіївна 

- член Виборчої комісії 

- член Виборчої комісії 

 

Відсутні: немає 

 

Присутні усі 7 членів Виборчої комісії, (відповідно до  наказу 

Чемеровецького медичного фахового коледжу від 09.02.2022 року №11), 

кворум дотримано, засідання є правомочним. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.  Про внесення змін у списки Виборчої комісії з проведення виборів 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 
2. Про обрання голови Виборчої комісії. 

3. Про обрання заступника голови Виборчої комісії. 

 

За затвердження порядку денного голосували одноголосно. 

 

1.  Про внесення змін у списки Виборчої комісії з проведення виборів 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу. 
СЛУХАЛИ:  Романа Задорожного, який  ознайомив членів Виборчої комісії 

з причиною зміни складу Виборчої комісії. У зв’язку з хворобою Голови 

Виборчої комісії Сергія Похна, який не може бути присутнім на засіданнях 

виборчої комісії і виконувати свої функціональні обов’язки,  виникла потреба 

зміни складу Виборчої комісії. 

           Згідно Положення виборчої комісії кількість членів повинна бути 

непарною. Відповідно до рішення профспілкового комітету первинної 

профспілкової організації працівників Чемеровецького медичного фахового 
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коледжу (протокол № 6 від 09.02.2022 року), рішення Педагогічної ради 

коледжу (протокол № 9 від 09.02.22 року) та наказу коледжу № 11 від 09.02. 

2022 року в склад комісії введено Макошко Тетяну Анатоліївну - голова 

циклової комісії професійної і практичної підготовки педіатрії, акушерства та 

гінекології, викладачка. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Введено  в склад Виборчої комісії Макошко Тетяну Анатоліївну як 

члена Виборчої комісії. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно. 
 

2. Про обрання голови Виборчої комісії. 

СЛУХАЛИ: Михайла Безверхнього, який виступив про необхідність 

обрання голови Виборчої комісії та запропонував обрати головою Виборчої 

комісії Романа Задорожного. 

 

УХВАЛИЛИ:  
обрати головою Виборчої комісії Романа Задорожного. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно. 
 

3. Про обрання заступника голови Виборчої комісії. 

 

СЛУХАЛИ: Альону Дикунець, секретаря Виборчої комісії,  яка  доповіла 
про потребу обрання заступника голови Виборчої комісії  та запропонував 
обрати заступником голови Виборчої комісії Михайла Безверхнього. 

 
УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови Виборчої комісії Михайла 
Безверхнього. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно. 

 
 

 
 
Голова Виборчої комісії    Роман ЗАДОРОЖНИЙ 
 

 
Секретар Виборчої комісії     Альона ДИКУНЕЦЬ 

 
 


