
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
(найменування закладу вищої освіти)

«17» жовтня 2019 року

ПРОТОКОЛ № 6
виборчої комісії з виборів директора Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
(найменування закладу вищої освіти)

ЬтеСО'г (-КИМ(місце проведення виборів) 

Усього членів комісії: 6 осіб

Присутні члени комісії: ($. 9ф  с / Г
у  у? //? Л (прізвища, ініціалй)

(П/ІЯСІШО о / М  (М СісШ ^иМ ^ с #  * &  $ ______________________

Присутні представники засновника (засновників) або уповноваженогс 
(уповноваженої) ним (ними) органу (особи), представники центрального органу

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

У С/  (посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

(підпис голбви комісії)



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 ее
3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 

для голосування е г
4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для 

голосування 3
5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених у 
скриньці для голосування ез
6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, 
визнаних недійсними /

Кількість виборців, які проголосували за кандидатів:

Прізвища, імена, по батькові кандидатів
і

КІЛЬКІСТЬ 1 Відсоток від 
голосів кількості 

виборців
1. ПАЛЬКО Тетяна Василівна /3  І б
2. ПЕТЕЧУК Василь Михайлович 7 ?  І І .
3. СИВОХОП Ярослав Михайлович ЗІ І То,і
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Заяви, скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення,
прийняті за результатами їх розгляду _______________— -______________

(кількість аркушів)
Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.
Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову

юридичну силу.

Г олова 
виборчої комісії

Заступник голови 
виборчої комісії

Секретар 
виборчої комісії

(підпис)

(підпис)

/А
(підпис)

С/у

(прізвище та ініціали) 

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)



Члени виборчої

(підпис)

(підпис)

у /̂ и-с * Дії

^ ̂ прізвище та ініціали) ,

1^/ «У
(прізвище та ініціали) Л

(прізвище та ініціали)

і)


