ЖИТОМИРСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. B.C. КОСЕНКА
Житомирської обласної ради
1

Вибори представників з числа студентів відділу «Фортепіано» для участі
у виборах директора училища
«12» грудня 2018 року
Протокол №4
виборчої комісії студентів відділу «Фортепіано» 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 -

Москальчук Марина Вікторівна

Секретар Виборчої комісії відділу - Борисова Марина Олегівна
Члени Виборчої комісії відділу -

Заблоцька Жанна Валентинівна
Назарчук Анна Володимирівна
Плавшак Марія Русланівна

Присутні:
представник Центральної виборчої
комісії училища:
член Центральної виборчої комісії - Гриневич Василина Василівна
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 ________________ £ О
//?
_______________ (прописом)
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних членами Лічильної комісії ________________ S O
f 2/
________________ (прописом)
(цифрами)
3) кількість виборців, внесених до списків виборців _________________6 0 f n г
)________________ (прописом)
(цифрами)
Голова виборчої комісії
студентів відділу «Фортепіано»

/ Аі

__________

/Москальчук М.В./

ЖИТОМИРСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. В.С. КОСЕНКА
Житомирської обласної ради

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів ІАММб)________________________ (прописом)
(цифрами)
1
5) кількість виборчих бюлетенів, які виявлені в скриньках для голосування
______________ ЦО [
__________________________ (прописом)
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних дійсними ______________ Ї/Р
__________________________ (прописом)
(цифрами)
7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними О [ Н л /ім )____________________________ (прописом)
(цифрами)
8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кількість голосів

Прізвище, ім’я, по батькові
Гриневич Василина Василівна

Зі

Заблоцька Жанна Валентинівна
Майструк Денис Вікторович
Москальчук Марина Вікторівна
Плавшак Марія Русланівна
Тімофеєва Ілона Вадимівна

ІЗ
4/

7^

9)
відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата у відношенні до
кількості осіб, які прийняли участь у виборах
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Прізвище, ім’я, по батькові
Гриневич Василина Василівна
Заблоцька Жанна Валентинівна
Майструк Денис Вікторович
Москальчук Марина Вікторівна
Плавшак Марія Русланівна

Відсоток поданих голосів

6.

Тімофеєва Ілона Вадимівна

3 $ -----------------------------------о
-------------------:

Голова виборчої комісії
студентів відділу «Фортепіано»

60.0
£Л.£~

,-г

/1),

;
_____ іл і Ш у / , __________

/Москальчук М.В./

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

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

7
виборах

ш,
S3

, якии одержав на
голосів виборців, що становить
який одержав на

виборах

/

голосів виборців, що становить 6^. 6 %,
який одержав на

виборах

с? 9

голосів виборців, що становить
_, якии одержав на

виборах

с2 /

голосів виборців, постановить & , S %.

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

/Москальчук М.В./

Секретар Виборчої комісії відділу

/Борисова М.О./

Члени Виборчої комісії відділу

/Заблоцька Ж. В./
/Назарчук А.В./
/Плавшак М.Р./

12 грудня 2018 року, Л Г годин
хвилин
(дата, час підписання протоколу)

Голова виборчої комісії
студентів відділу «Фортепіано»

/Москальчук М.В./

