
Примірник 1

Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю .Ш крібляка

«04» листопада 2021 року

ПРОТОКОЛ № 6
виборчої комісії про результати рейтингового голосування на посаду 

директора Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка

__________ м. Вижниця. вул. Д.Загула. 13 (актовий зал)_____________
(м ісце проведення рейтингового голосування)

Усього членів КОМ ІСІЇ) 7 осіб
(к іл ьк ість)

Присутні члени комісії: (7 осіб) Фижделюк В.Ю.: Павук Р.Б.; Воробйова Г.П.: Андрюк А.М.;

Загул М.І: Кіріяк Т.С.: Том 'ю к О.В.___________________________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові (за наявності))

Присутні представники уповноваженого органу управління, представник наглядової ради, 
представники М іністерства освіти і науки України:

Звягинцев Г.Г. -  голова наглядової ради: Шкурідін О.М. -  секретар наглядової ради; Годовський
В.М. -  член наглядової ради___________________________________________________________________

(посади, прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) або за списком, що додається)

Присутні кандидати на посаду директора закладу фахової передвищої освіти та особи, які були 
акредитовані організаційним комітетом:

Гаврилюк Роман Миколайович -  кандидат; Калинчук Євген Георгійович -  спостерігач__________

її)

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фахову передвигцу освіту" при підрахунку голосів 
виборців виборча комісія в с т а н о в и  ла:

1. Кількість виборців я г
2. Кількість виготовлених бюлетенів для рейтингового 
голосування її
3. Кількість виборців, які отримали бюлетені для рейтингового 
голосування ЇО
4. Кількість невикористаних бюлетенів для рейтингового 
голосування * \
5. Кількість бюлетенів для рейтингового голосування, виявлених 
у скриньці для голосування ЇО

6. Кількість бюлетенів для рейтингового голосування, визнаних 
недійсними 3

1



Кількість виборців, які проголосували за кандидатів: »

Прізвища, імена, по батькові кандидатів Кількість
голосів

Відсоток від 
кількості 
виборців

1. Гаврилюк Роман Миколайович 5~6 Н  6 Ґ /
НЕ ПІДТРИМУЮ  ЖОДНОГО КАНДИДАТА //
Заяви, скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх
розгляду________відсутні___________________________________________________________________

(кількість аркушів)

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.

Усі примірники цього протоколу нумеруються і мащ їь однакову юридичну силу.
Віра ФИЖДЕЛЮ К

М ирослава ЗАГУЛ

Аліна АНДРЮ К

Галина ВОРОБЙОВА 

Руслан ПАВУК 

Тетяна КІРІЯК 

Оксана ТО М 'Ю К

Г олова 
виборчої комісії 

Заступник голови 
виборчої комісії 

Секретар 
виборчої комісії

Члени виборчої ко

(п ідпис)
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