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ПРОТОКОЛ NЬ 5 (пiдсумковий)

виборчоi KoMicii з виборiв керiвника закладу вищоi освiти

Подiльського держа вного а гра рно-технiчного чнiверситетч

актова зала. вул. Шевченка. 13. м,Кам'янець-Подiльський. Хмельницька область

Усього членiв KoMicii: 9 осiб.

Присутнi члени KoMicii: нськии

панiчевський
Савчук Л.Б., Чорний I.0.

Присутнi представники засновника (засновникiв) або уповноваженого
(уповноваженоi) ним (ними) органу (особи), представники центр€Lльного органу
виконавчоТ влади у сферi освiти i науки:

директор Дqпартаменту освiти i науки Хмельцицькоi обласноi державн.qi

адмiнiстп ац\i Ф асоля олеz I вано вuч
(посади, прiзвища, iнiцiали або за списком, що додаеться)

Присутнi кандидати на посалу керiвника закладу вищоi освiти та iншi особи, якi
були акредитованi органiзацiйним KoMiTeToM:

(посади, прiзвища, iнiцiали або за списком, що додасться)

(пi dпuс 2 ол о в u кол,t i с ii)



орча
1, Кiлькiсть виборчiв

2, Кiлькiсть виготовлених виборчих бюлетенiв для
голосування

3. КiлькiсТь виборчiв, якi отримали виборчi бюлетенi для
голосування

4. Кiлькiсть невикористаних виборчих бюлетенiв для
голосування

5. КiлькiсТь виборчиХ бюлетенiВ, виявленИх у скриньцi для
голосування

6. Кiлькiсть виборчих бюлетенiв для голосування, визнаних
недiйсними

Кiлькiсть виборцiв, якi проголосувагIи за кандидатiв:

Прiзвища, iMeHa, по батьковi кандидатiв кiлькiсть
голосiв

Вiдсоток
вiд кiлькостi

виборчiв
l. Iванишин Володимир Васильович

2. Кадиш Валерiй Олександрович

НЕ ПIДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Заяви, скарги, поданi кандидатами, спостерiгачами, а також рiшення, приЙнятi за
результатами ik розгляду

(кiлькiсть аркушiв)

L{ей протокол складено виборчою комiсiею У Двох примiрниках.

Заступник
виборчоi,

голов
KoMlcll

Михайлова Л.М.
(прiзвище та iнiцiали)

Ткач о.В.
(прiзвище та iнiчiали)

Зеленський А.В.
(прiзвище та iнiчiали)

Секретар
виборчоТ KoMicii

Керничний С.П.
(прiзвище та iнiцiали)

Панiчевський Б.о.
(прiзвище та iнiцiали)

Прокопова О.П.
(прiзвище та iнiчiми)

/7
'- .- Црокопчук Л.I\Д

(прiзвиurе та iнiцiали)

Савчук Л.Б.
(прiзвище та iнiцiали)

Чорний I.0.
(прiзвище та iнiцiми)

голосlв комiсiя встановила:
724

724

70з

2l

703

9

569 78,6

113 15об

l2 |о7

Вiдповiдно до cTaTTi 42 Закону Украiни <Про вищу ocBiTy> при пiдрахунку

i мають однакову юридичну силу.
Голова

виборчоТ KoMicii

Члени виборчоТ


