
Протокол №1
засідання Виборчо.і. комісіЇ

КЗ «Хустський базовий медичний фаховий коледж»
Закарпатсько.і. обласноЇ ради

з проведення виборів директора

«  22 » квітня   2022р.

Усього членів ВиборчоЇ комісі.і. 5 осіб

присутнІ:

м.хуст

Члени ВиборчоЇ комісіЇ:
1.  Фединець ілона Шандорівна - голова циклово.і. комісі.і., викладач;
2.  Буришин Лілія Анатолі.і.вна -голова профкому, викладач;
3.  Кеню Олеся йосипівна -офісний працівник (друкування) ;
4.  Бойко Віталія ЮріЇвна -викладач;
5.  Бучок йосип йосипович-заступник директора з АГд

Присутні 4 із 5 членів Виборчо.і. комісі.і., засідання є правомірним, кворум
дотримано.

ОдИН З ЧЛеНіВ ВИбОРЧО.1. КОМіСі.1. БУЧОК йОСИП йОСИПОВИЧ - ЗаСТУПНИК
директора з АГд відсутній.

На початку засідання Виборчо.і. комісі.і. було запропоновано обрати
головою засідання голову профспілковоЇ Організаці.і.
Буришин Лілію Анатол.і.вну, секретаря - викладача Бойко Віталію Юрі.і.вну.

ПОРЯдОК дЕННИй:
1.  Про обрання голови, заступника та секретаря Виборчо.і. комісі.і. коледжу з

проведення виборів директора коледжу.
2.  Про розподіл обов'язків між членами ВиборчоЇ комісі.і..
3.  Про режим  та місце роботи  Виборчо.і. комісіЇ.

І. слухши:
Бойко В.Ю, щодо пропозиці.і. кандидатів на обрання голови ВиборчоЇ

комісі.і. коледжу з проведення виборів директора КЗ»Хустський базовий
медичний фаховий коледж».

виступили:
1.Буришин Л.А., яка запропонувала присутнім членам Виборчо.і. комісі.і.
обрати головою Виборчо.і. комісі.і. коледжу з проведення виборів  директора
КЗ»Хустський базовий медичний фаховий коледж» Фединець І.Ш.
2. Кеню О.й. підтримала кандидатуру Фединець І.Ш.
3.Бойко В.Ю. підтримала запропоновану кандидатуру.



РЕЗУЛЬТАТИ ВІдКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ
за-4
проти-О
Утрималось- О

ухвАлили:
ОбратиФединецьІ.Ш.головоюВиборчо.і.комісіЇколеджузпроведення
виборів директора  КЗ»Хустський базовий медичний фаховий коледж».

Ухвалено одноголосно.

слухАли:
ФединецьІ.Ш.головуВиборчо.і.комісі.і.коледжузпроведеннявиборів
директора  КЗ»Хустський базовий медичний фаховий коледж», яка
запропонувала  обрати заступником голови Виборчо.і. комісі.і. коледжу
Бойко в.ю.

РЕЗУЛЬТАТИ ВІдКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ
за-4
проти-О
Утрималось- О

ухвАлили:
Обрати  заступником голови Виборчо.і. комісі.і. коледжу з проведення

виборів директора  КЗ»Хустський базовий медичний фаховий коледж»
Бойко в.ю.

Ухвалено одноголосно.

слухАли :
БойкоВ.Ю.,заступникаголовиВиборчо.і.комісіЇколеджузпроведення

виборів директора КЗ»Хустський базовий медичний фаховий коледж» , яка
запропонувала обрати секретарем Виборчо.і. комісі.і. коледжу Кеню О.й.

РЕЗУЛЬТАТИ ВЩКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ
за-4
проти-О
Утрималось- О

ухвАлили:
Обрати  секретарем Виборчо.і. комісі.і. коледжу з проведення виборів

директора КЗ»Хустський базовий медичний фаховий коледж» Кеню О.й.

Ухвалено одноголосно.



п.слухАли:
ФедиНець І.Ш., гОлову Виборчо.1. комісі.1. коледЖу  з Проведення виборів

директора КЗ «Хустський базовий медичний фаховий коледж», яка
повідомила, що відповідно до Закону Укра.і.ни «Про фахову передвищу
освіту», пункту 2 розділу 3 Типового положення про  конкурсний відбір на
посаду керівника закладу фаховоЇ передвищоЇ освіти, затвердженого наказом
Міністрерства освіти і науки Укра.і.ни від 23 лютого 2021року №252 «деякі
питання реалізаці.і. статті 42 Закону Укра.і.ни «Про фахову передвищу освіту»,
та на виконання наказу «Про організацію та проведення виборів директора
КЗ «Хустський базовий медичний фаховий коледж» від 18.04.2022 року №12-
О,  яким було затверджено склад ВиборчоЇ комісі.і. та запропоновано
розподілити обов'язки між .і-і. членами таким чином:

1. Фединець І.Ш. Голова Виборчо.і. комісі.і.. Організація роботи ВиборчоЇ
комісіЇ, підготовка,проведення голосування та
встановлення результатів голосування виборів
директора коледжу. Координація вчасного виконання
членами Виборчо.і. комісіЇ покладених на них
обов'язків.

2. Бойко в.ю. Заступник голови Виборчо.і. комісі.і.. Організація роботи
Виборчо.і. комісіЇ, підготовка, проведення голосування
та встановлення результатів голосування  виборів
директора коледжу.  Координація вчасного виконання
членами Виборчо.і. комісі.і. покладених на них
ОбОВ'ЯЗКіВ.

3. кеню о.й. Секретар ВиборчоЇ комісі.і.. Організаційно-технічне
забезпечення роботи ВиборчоЇ комісі.і., підготовка
необхідних матеріалів і оформлення протоколів
засідання.

4. Бучок й.й. Забезпечення комунікацій та участь в організаці.і.,
підготовці, проведенні голосування та встановлення
результатів голосування виборів директора коледжу.

5. Буришин л.А. Забезпечення комунікаці.і. зі студентами  та участь в
організаці.і., підготовці, проведенні голосування та
встановлення результатів голосування виборів
директора коледжу



рЕзультАти відкритого голосувАння:
за-4
проти- О
Утрималися ~ О

ухвАлили:
Затвердити наведений вище розподіл обов'язків між членами Виборчо.і. комісі.і..

Ухвалено одноголосно

ІІІ. слухАли:
Фединець І .Ш., голову  Виборчо.1. комісі.1. коледжу з проведення виборів
директора  КЗ «Хустський базовий медичний фаховий коледж», яка
повідомила, що відповідно до наказу 18.04.2022року № 12-О за Виборчою
комісією закріплено актову залу, розташовану за адресою : КЗ «Хустський
базовий медичний фаховий коледж» ЗакарпатськоЇ обласноЇ ради
вул.Львівська , 143, м.Хуст.

РЕЗУЛЬТАТИ ВІдКРИТОГО  ГОЛОСУВАННЯ:
за-4
проти - О
Утрималося - 0

ухвАлили:
Затвердити  визначене місце   роботи Виборчо.і. комісі.і..

Ухвалено одноголосно,

Голова Виборчо.і. комісі.і. коледжу

Секретар ВиборчоЇ комісі.і. коледжу

І.Ш.Фединець

о.й.кеню


