
Протокол
виборчої комісії з виборів на посаду директора 

Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький транспортний коледж»

(найменування вищого навчаль^го закладу)

:< //» ЛА&їРго_____ 20 #р.

ПРОТОКОЛ №

(примірник № 'і  )

виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу

_____________________________
(найменуванйй вищого навчального закладу) ( /(найменуванні вищого навчального закладу) £ /

А /‘ с?£
'  У '(місце проведення виборів) Ь (/

Усього членів комісії: ^ осіб
' (кількість)

Присутні члени комісії: 0е/а-гр  А /и/^е т /,К
, /  іУ  (прізвища, ініціали^ ТАУ

С б/иі̂ - СлС1., 7"_________________________________________

Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів керівника вищого 
навчального закладу, представники засновника (засновників) або уповноваженого 
(уповноваженої) ним (ними) органом (особи), представники центрального органу виконавчої 
влади у сфері ревіти і науки:

<?іСі$/оу£аЛ- ^4 ^ 72^ 2,  ^Р/ириууси^’, ° & /Л ,/и/-ьесЯ' Т ісц/^/У /У я /га л б М У /^
(/ V ^  (посади, прйчЙща, ініціали або ^списком, що додається)

712 /- /а у ^ с / (Х У ^/г^О а ,/ с / £ / ^ ' (р о & ґ/г/ /
/^л ^/гара̂  /̂ /хА'ОгїЛл

Присутні кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу та інші особи, які були 
акредитовані організаційним комітетом:

(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додасть«?»)



Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» при підрахунку голосів виборців 
виборча комісія встановила:

1. Кількість виборців
2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування —
3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для 
голосування

/X
4. Кількість невикористаних бюлетенів для голосування &
5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для 
голосування

и
6. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними
7. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів

Прізвища, імена, по батькові кандидатів Кількість
голосів

Відсоток від 
кількості 
виборців

6 /
2.
3.
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА у ЯЛ/

Цей протокол складено виборчою комісією у трьох примірниках. Усі примірники цього 
протоколу нумеруються і мають однакову силу.

гГ олова // 
виборчої комісії

Заступни
виборчої

А  0. РсГссгрш'Ш/с
(прізвище та ініційли)

(прізвище та ініціали)

Секретар 
виборчої комісії

(прізвище али)

Члени виборчої комісії:

(прізвище тїйніціаіш)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)


