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

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

Ткачук Назарій Андрійович

Секретар Виборчої комісії відділу - Талько Дар’я Іванівна
Члени Виборчої комісії відділу -

Берелет Анастасія Володимирівна
Максимчук Вероніка Юріївна
Хурасьова Олена Геннадіївна

Присутні:
представник Центральної виборчої
комісії училища:
член Центральної виборчої комісії - Мяновська Аліна Андріївна
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 Ц 0 Ccofyph )____________________________________ (прописом)
(цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних членами Лічильної комісії (прописом)
(цифрами)
3) кількість виборців, внесених до списків виборців (прописом)
(цифрами)
Голова виборчої комісії
студентів відділу«Хорове диригування»

ГГкачук Н.А./
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4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів З Ст|рси)________________________________________ (прописом)
(цифрами)
5) кількість виборчих бюлетенів, які виявлені в скриньках для голосування 31- С~фи^лть сірий) _____________________________ (прописом)
(цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних дійсними З Т Г Т |? и д МлТЬ Сі иа )______________________________ (прописом)
(цифрами)
7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними о (иуииь)_________________________________________ (прописом)
(цифрами)
8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата
Кількість голосів
Прізвище, ім’я, по батькові
№ з/п
Берелет Анастасія Володимирівна
1.
Жовновська Анна Станіславівна
2.
Кучерук Ірина Володимирівна
3.
to
4.
Марчук Тетяна Петрівна
і 3
Мирутенко Анастасія Василівна
5.
И
Мяновська Аліна Андріївна
6.
4£
Шаранюк
Юлія
Олегівна
7.
X I
9) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата у відношенні до
кількості осіб, які прийняли участь у виборах
Відсоток поданих голосів
Прізвище, ім’я, по батькові
№ з/п
Берелет Анастасія Володимирівна
1.
Si, 4 %
2.
Жовновська Анна Станіславівна
Ч IQ %
Кучерук Ірина Володимирівна
3.
5Н,і°/0
Марчук Тетяна Петрівна
4.
3 6 , і °/о
Мирутенко Анастасія Василівна
5.
1 Ч Л ° /о
Мяновська Аліна Андріївна
6.
Ц і, G о
Шаранюк Юлія Олегівна
7.
5~5, t5°Jo
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
Голова виборчої комісії
студентів відділу«Хорове диригування»

______

/Ткачук Н.А./
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^ € -1

виборах

_А
З0

, якии одержав на
голосів виборців, що становить <р .У %,

ЦЛо.\рєхчлуо^
виборах

X %

голосів виборців, що становить 53,Ь %,

^Ьина.
виборах

, якии одержав на

У*0-7

%о

якии одержав на

ЧХч>уЧ^,УЛЦ^ О£

голосів виборців, що становить 54. / %.

Кандидати

~Амио'
виборах

*1&

, якии одержав на

^с»иіСоио,€і6 їло

голосів виборців, що становить Ц£ 6 %,

якии одержав на
виборах

4І

голосів виборців, що становить

б %,

набрали однакову кількість голосів виборців, що не дозволяє визначити
четвертого кандидата від відділу «Хорове диригування».
Кандидатури

Со^>ио$сы^о/

^Іиии,

сМ и яи ^ііїо ьь о /' _________ ^ и и 'ч і ^ ,

Сг<О Ці С а х х в і @ м и .

}'вни~

другий тур виборів представників з числа студентів
диригування»для участі у виборах директора училища.

та
виносяться
на
відділу «Хорове

Цей протокол, ЩО МІСТИТЬ Ц ( -Т -о Т и ^ и ^
) сторінки, складено Виборчою
комісією відділу у двох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і
мають однакову юридичну силу.
Голова Виборчої комісії відділу

/Ткачук Н.А./

Секретар Виборчої комісії відділу

/Талько Д.І./

Члени Виборчої комісії відділу

/Берелет А.В./

Голова виборчої комісії
студентів відділу«Хорове диригування»

ГГкачук Н.А./
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/Максимчук В.Ю./
^
*

/Хурасьова О.Г./

10 грудня 2018 року, ! б годин З ^ хвилин
(дата, час підписання протоколу)

Голова виборчої комісії
студентів відділу«Хорове диригування»

/Ткачук Н.А./

