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ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПРОТОКОЛ №1
засідання Виборчої комісії для проведення виборів директора
Чемеровецького медичного фахового коледжу
смт.Чемерівці

02.12.2021р

Усього членів Виборчої комісії: 7 осіб
Присутні:
1. Похно Сергій Віталійович
2. Дикунець Альона Віталіївна
3. Задорожний Роман Володимирович
4. Горяча Аліна Петрівна
5.Безверхній Михайло Іванович
6. Вельган Альона Леонідівна
7.Лисецька Вікторія Сергіївна

- заступник директора з навчальної
роботи;
- завідувачка відділення;
- відповідальний за навчальновиробничу практику;
голова
циклової
комісії
загальноосвітніх
дисциплін,
викладачка;
- голова профспілкового комітету,
викладач;
- викладачка;
голова
студентського
самоврядування
коледжу,
здобувачка
освіти
IV
курсу
відділення «Лікувальна справа»

Відсутні: немає
Присутні усі 7 членів Виборчої комісії, (відповідно до наказу
Чемеровецького медичного фахового коледжу від 01.12.2021 року №177),
кворум дотримано, засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання голови Виборчої комісії.
2. Про обрання заступника голови Виборчої комісії.
3. Про обрання секретаря Виборчої комісії.
4. Про розподіл обов’язків між членами виборчої комісії.
5. Про порядок затвердження протоколів Виборчої комісії.
6. Про режим та місце роботи Виборчої комісії.
7. Про затвердження складу робочої групи по підготовці проєкту
Положення про Виборчу комісію з проведення виборів директора
Чемеровецького медичного фахового коледжу
За затвердження порядку денного голосували одноголосно.
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Про обрання голови Виборчої комісії
СЛУХАЛИ: Михайла Безверхнього, який виступив про необхідність
обрання голови Виборчої комісії та запропонував обрати головою Виборчої
комісії Сергія Похна.
1.

УХВАЛИЛИ: обрати головою Виборчої комісії Сергія Похна.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно.
Про обрання заступника голови Виборчої комісії
СЛУХАЛИ: Сергія Похна, голову Виборчої комісії, який доповів про
потребу обрання заступника голови Виборчої комісії та запропонував обрати
заступником голови Виборчої комісії Романа Задорожного.
2.

УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови Виборчої комісії Романа
Задорожного.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно.
Про обрання секретаря Виборчої комісії
СЛУХАЛИ: Сергія Похна, голову Виборчої комісії, який доповів про
потребу обрання секретаря Виборчої комісії та запропонував обрати
секретарем Виборчої комісії Альону Дикунець.
3.

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем Виборчої комісії Дикунець А.В.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно
Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії
СЛУХАЛИ: Сергія Похна, голову виборчої комісії, який доповів про зміст
наказу «Про організацію виборів директора Чемеровецького медичного
коледжу» від 01.12.2021 року № 177, яким було затверджено склад Виборчої
комісії, визначено комплекс заходів, які покладаються на Виборчу комісію та
запропонував розподілити обов’язки між її членами таким чином:
4.

1

Похно С.В.

2

Задорожний
Р.В.

Голова Виборчої комісії. Організація роботи
Виборчої комісії, підготовка, проведення голосування
та встановлення результатів голосування виборів
директора коледжу, координація вчасного виконання
членами Виборчої комісії покладених на них завдань
Заступник голови Виборчої комісії. Організація
роботи Виборчої комісії, підготовка, проведення
голосування та встановлення результатів голосування
виборів директора коледжу, координація вчасного
виконання членами Виборчої комісії покладених на
них завдань
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3

Дикунець А.В.

4

Горяча А.П.

5

Безверхній М.І.

6

Вельган А.Л.

7

Лисецька В.С.

Секретар Виборчої комісії. Організаційно-технічне
забезпечення засідань Виборчої комісії, підготовка
необхідних матеріалів і оформлення протоколів
засідань
Забезпечує комунікацію зі здобувачами освіти та
бере участь в організації, підготовці, проведенні
голосування та встановленні результатів голосування
виборів директора коледжу
Забезпечує комунікацію та бере участь в організації,
підготовці, проведенні голосування та встановленні
результатів голосування виборів директора коледжу
Забезпечує комунікацію та бере участь в організації,
підготовці, проведенні голосування та встановленні
результатів голосування виборів директора коледжу
Забезпечує комунікацію зі здобувачами освіти та бере
участь в організації, підготовці, проведенні
голосування та встановленні результатів голосування
виборів директора коледжу

УХВАЛИЛИ: затвердити наведений вище розподіл обов’язків між членами
Виборчої комісії.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно.
Про порядок затвердження протоколів Виборчої комісії.
СЛУХАЛИ Альону Дикунець, секретаря Виборчої комісії, яка
запропонувала наступний порядок затвердження протоколів Виборчої
комісії:
- протоколи підписують Голова та Секретар Виборчої комісії;
- протокол із встановлення результатів голосування - підписують усі
присутні члени Виборчої комісії.
5.

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок затвердження протоколів
Виборчої комісії.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно.
6.

Про режим та місце роботи Виборчої комісії.

СЛУХАЛИ: Романа Задорожного, заступника голови Виборчої комісії, який
надав пропозиції щодо режиму роботи та місця проведення засідань
Виборчої комісії, а саме:
- Режим роботи: понеділок - п’ятниця - 10:00-16:30; перерва - 13:0014:00.
- Місце розташування та проведення засідань Виборчої комісії – вул.
Центральна,32 навчальний корпус №1 аудиторія № 14.
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Засідання проводити із дотриманням протиепідемічних заходів.
УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований режим роботи
проведення засідань Виборчої комісії.

та місце

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: рішення прийнято одноголосно.
Про затвердження складу робочої групи по підготовці
проєкту Положення про Виборчу комісію з проведення виборів
директора Чемеровецького медичного фахового коледжу
7.

СЛУХАЛИ: Сергія Похна, голову Виборчої комісії, який запропонував
створити робочу групу по підготовці проєкту Положення про Виборчу
комісію з проведення виборів директора Чемеровецького медичного
фахового коледжу у такому складі: С.Похно, Р.Задорожний, А.Дикунець.
УХВАЛИЛИ: затвердити робочу групу по підготовці проекту Положення у
складі: С.Похно, Р.Задорожний, А.Дикунець.

Голова Виборчої комісії

С.Похно

Секретар Виборчої комісії

А.Дикунець

