ЖИТОМИРСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. B.C. КОСЕНКА
Житомирської обласної ради

Вибори представників з числа студентів відділу
«Спів»
для участі у виборах директора училища
«11» грудня 2018 року
Протокол №4
виборчої комісії студентів відділу «Спів» за результатами підрахунку голосів
виборців на виборах представників з числа студентів для участі у виборах
директора училища
Всього членів комісії 5 (п’ять) осіб.
Присутні члени комісії:
Голова Виборчої комісії відділу -

Комарницький Олександр Іванович

Секретар Виборчої комісії відділу - Марко Яна Зіновіївна
Члени Виборчої комісії відділу -

Голуб Анастасія Ігорівна
Грибовська Анастасія Вікторівна
Мяновська Анна Андріївна

Присутні:
представник Центральної виборчої
комісії училища:
член Центральної виборчої комісії - Руденко Крістіна Сергіївна
Відповідно до положення «Про порядок обрання представників з числа
студентів для участі у виборах директора Житомирського музичного училища
ім. B.C. Косенка Житомирської обласної ради», на підставі підрахунку
бюлетенів Виборча комісія відділу встановила:
1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів /ф & іїц л/ігб д і& л ш ) _________________________ (прописом)
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних членами Лічильної комісії і
/ \<Рьк£тб (Ш )лтб і'
(цифрами V
"
3) кількість виборців, внесених до списків виборців Л ґ іоІЇпСІїмітЬ
а б іи т ) _________________________ (прописом)
(цифрами)
Голова виборчої комісії
студентів відділу«Спів»

/Комарницький О.І./

ЖИТОМИРСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. B.C. КОСЕНКА
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4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів Ц / хОггш/іл \______________________________________ (прописом)
(цифрами)
5) кількість виборчих бюлетенів, які виявлені в скриньках для голосування А5
л и г ґіб ї____________________________ (прописом)
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних дійсними л'л/пб)____________________________(прописом)
(цифрами)
7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними Р ІИі/иь)__________________________________________ (прописом)
(цифрами)
8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата
Кількість голосів
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
1.
Луценко Єлізавета Сергіївна
■/6
2.
Михайленко Тетяна Володимирівна
9
3.
Мяновська Анна Андріївна
к
4.
Панченко Марія Володимирівна
S
5.
Плисак Іванна Олегівна
'Гз
9) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата у відношенні до
кількості осіб, які прийняли участь у виборах
Відсоток поданих голосів
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
1.
Луценко Єлізавета Сергіївна
64.0
2.
Михайленко Тетяна Володимирівна
.3£, 0
3.
Мяновська Анна Андріївна
4 Є. 0
4.
Панченко Марія Володимирівна
JJ, 0
5..
Плисак Іванна Олегівна
SJ. 0
Відповідно до положення «Про порядок обрання представників з числа
студентів для участі у виборах директора Житомирського музичного училища
ім. B.C. Косенка Житомирської обласної ради» є кандидати для участі у
виборах
£ли?а/егтг
виборах

іб

Голова виборчої комісії
студентів відділу«Спів»

& J ri/l/u Q __________________ , який одержав на

голосів виборців, що становить ^7/ 0 %,

/Комарницький О.І./
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якии одержав на
голосів виборців, що становить & О %,

виборах

/ 77є ґ п л к

р /і//л у /С )л 7 л ііїх у с>

виборах

✓О

у

а

_____________

голосів виборців, що становить

якии одержав на

0 %.

) сторінки, складено Виборчою
Цей протокол, що містить 3
(
комісією відділу у двох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і
мають однакову юридичну силу.
Голова Виборчої комісії відділу

/Комарницький О.І./

Секретар Виборчої комісії відділу

/Марко Я.З./

Члени Виборчої комісії відділу

/Голуб А.І./
/Грибовська А.В./
/Мяновська А.А./

Ц грудня 2018 року, / / / годин З ' ^ хвилин
(дата, час підписання протоколу)

Голова виборчої комісії
студентів відділу«Спів»

/Комарницький О.І./

