Житомирське музичне училище ім. B.C. Косенка
Житомирської обласної ради
(найменування вищого навчального закладу)
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ПРОТОКОЛ № /
виборчої комісії з проведення виборів директора Житомирського
музичного училища ім. B.C. Косенка Житомирської обласної ради
Житомирське музичне училище ім. B.C. Косенка Житомирської обласної ради
(найменування вищого навчального закладу)
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(місце проведення виборів)

У _____ осіб

Усього членів комісії:

(кількість)

£’■ _______

Присутні члени комісії:
(прізвища, ініціали)

Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів
керівника вищого навчального закладу, представники засновника (засновників)
або уповноваженого (уповноваженої) ним (ними) органу (особи), представники
центрального органу виконавчої влади у сфері культури:
(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)
_______ __________________________________________________________________

Присутні кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу та інші
особи, які були акредитовані організаційним комітетом:
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(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» при підрахунку
голосів виборців виборча комісія в с т а н о в и л а :
1. Кількість виборців
2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для
голосування
3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені
для голосування
4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для
голосування
5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених в
Голова виборчої комісії
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------------ Г-------------------------------------------------------------скриньці для голосування
6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування,
визнаних недійсними
7. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів
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Прізвища, імена, по батькові кандидатів
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3.
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.
Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну
силу.
Голова виборчої комісії
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Заступник голови виборчої
комісії
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(прізвищ е та ініщали)

Секретар виборчої комісії
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Голова виборчої комісії
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(прізвищ е та ініціали)

(підпис)

(прізвищ е та ініціали)

Кириленко А.Є.

Перший примірник цього протоколу виявили бажання підписати присутні
при встановленні результатів виборів директора Житомирського музичного
училища ім. B.C. Косенка Житомирської обласної ради.
Кандидати на посаду директора училища:
>0 & О ,

Представник (представники) Засновника:
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Г олова виборчої комісії
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Житомирське музичне училище ім. B.C. Косенка
Житомирської обласної ради
10014, м. Житомир, вул. Пуиікінська, 28, тел.: (0412) 228435;: (0412) 228515

e-mail: zhmukos(o).meta.ua

www:kosenko. com. иa

Список присутніх на виборах директора
Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка
Житомирської обласної ради
24 січня 2019 року
1. Ярмолицька Світлана Володимирівна - в. о. заступника начальника
управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації
2. Кравчук Ніла Михайлівна - заступник начальника управління майном
виконавчого апарату Житомирської обласної ради (представник від
Органу управління майном)
3. Пилипчук Марія Володимирівна - головний спеціаліст з питання
персоналу управління культури та туризму Житомирської
облдержадміністрації
4 . Теребіж Сталіна Олександрівна - провідний інспектор відділу з питань
професійно-технічної та вищої освіти управління освіти та науки
Житомирської облдержадміністрації
5 . Бродський Володимир Олексійович - спостерігач
6. Ткачук Олена Станіславівна - спостерігач
7. Нестеренко Анатолій Іванович - спостерігач
8. Капустін Владислав Романович - спостерігач

