
ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 
засідання Виборчої комісії для проведення виборів директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу 

(підготовче засідання) 

 

смт.Чемерівці       11.02.2022 р. 
 

Усього членів Виборчої комісії: 7 осіб 

Присутні: 

 

1. Задорожний Роман Володимирович - голова Виборчої комісії 

2. Безверхній Михайло Іванович  - заступник голови Виборчої комісії 

3. Дикунець Альона Віталіївна - секретар Виборчої комісії 

4. Горяча Аліна Петрівна  - член Виборчої комісії 

5. Макошко Тетяна Анатоліївна - член Виборчої комісії 

6. Вельган Альона Леонідівна   - член Виборчої комісії 

7. Лисецька Вікторія Сергіївна  - 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 засвідчення факту готовності приміщення до проведення 

голосування. 

2. Про засвідчення факту цілісності стрічки, якою опечатано сейф, де 

зберігалися виборчі бюлетені для таємного голосування з обрання директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу на виборах 11 лютого 2022 р. 

та наявності у сейфі бюлетенів належної кількості. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про засвідчення факту готовності приміщення до 

проведення голосування. 

 

 

ВИСТУПИВ: Роман Задорожний, голова Виборчої комісії з виборів 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу з інформацією про 

готовність приміщення до проведення голосування. 



УХВАЛИЛИ: засвідчити факт готовності приміщення до проведення 

голосування, зокрема: скринька для голосування опломбована і опечатана 

належним чином, встановлена на відведене для цього місце. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За - 7. 
Проти - немає. 

Утримались - немає. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про засвідчення факту цілісності стрічки, якою 

опечатано сейф, де зберігалися виборчі бюлетені для таємного голосування з 

обрання директора Чемеровецького медичного фахового коледжу на виборах 

11 лютого 2022 року та наявності у сейфі бюлетенів належної кількості. 

ВИСТУПИВ: Роман Задорожний, голова Виборчої комісії з виборів 

директора Чемеровецького медичного фахового коледжу довів до членів 

Виборчої комісії зміст витягу з протоколу № 4 від 10 лютого 2022 р. 

засідання Виборчої комісії з проведення виборів директора Чемеровецького 

медичного фахового коледжу про виготовлення бюлетенів та їх зберігання. 

УХВАЛИЛИ: засвідчити факт цілісності стрічки, якою опечатано сейф, 

де зберігалися виборчі бюлетені для таємного голосування з обрання 

директора  Чемеровецького медичного фахового коледжу на виборах 11 

лютого  2022 р. та наявності у сейфі бюлетенів у кількості 56 шт., що 

відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах директора 

Чемеровецького медичного фахового коледжу 11 лютого  2022 р. та включені 

до відповідного списку виборців рейтингового голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За-7. 
Проти - немає. 
Утримались - немає. 

 Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова Виборчої комісії    Роман ЗАДОРОЖНИЙ 
 
Секретар Виборчої комісії     Альона ДИКУНЕЦЬ 

 


