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Присутнi к€шдидати на посаду керiвника закладу Вищоi освiти та iHmi особи, якi були
акредитованi органiзацiйпим KoMiTeToM :
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Вiдповiдно до cTaTTi 42
виборцiв виборча комiсiя в

Закон1, Украiни
становила:

КПРО вищу ocBiTlz> при пiдрахунку голосiв

1. Кiлькiсть виборцiв

2. Кiлькiсть виготовлених виборчих бюлетенiв для
голосування ц цз

4. Кiлькiсть невикористаних виборчих бюлетенiв для
голосування

Qрчих бюлетенiв, виявлених у скриньцi для

r{J

ra.

Е

Эrаоff 
ý gr*а

бюлетенiв для голосування, визнаних

Та

го



Кiлькiсть виборцiв, якi проголосуваJIи за кандидатiв:

Прiзвищз, iMeHa, по батьковi кандидатiв кiлькiсть
голосiв

Вiдсоток
вiд кiлькостi
виборцiв, якi
взяли участь
у голосуваннi

1 . ГРИНЬОВА IVIap инаВiкторiвна цý, 6-г
2. ШЕВЧУК Сергiй VIиколайович Цч, ц+
НЕ ПIДТРИN4УЮ }КОДНОГО КЛНДИДЛТЛ
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протокqд _складено виборчою кошдiсiсю У двох примiрниках.з._

Р 
*ротоколУ НУIvIеруються i мають однакову юридичну силу.

VIоскаленко ю"л,

Щенисовець Т. NzI.

Кузьмiна Н. N4.
виборчоi KoMiciT

Члени
виборчоi KoMicii: Артюшенко П. П.

Вовк о. N4,

Гомля Л. М"

Лукашова IO. О.

Олефiр О" I.

Титаренко О. О.

Тронько Т" В.
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ПрiзвиIIIе та iнiцiаши NzIiсце роботи, посада

1,
БоРоВИК Алiна
станiславiвна

Коре спондент телеканапу "Центр €tJIън иt4"
TOB "MicTo"

2,
ВЕЛИЧКО Руслана
fuIиколатвна

ГIНГIУ iMeHi В. Г. Короленка, старшпй
лаборант кафедри педагогiчноТ
майстерностi та менеджменту
iMeHi I. А. Зязюна

пJ.
ГЛОБА Сергiй
Вiкторович

Коре спондент телеканаIIу "ЦентраJIьн иt4"
TOB "MIicTo"

4.
ОСТЛIЕЦКО IОЛiЯ
BiKTopiBHa

5.

СЛIВIНСЪК}Й
Олександр Вадимович

,ffi
\Ъ,* у*'

ffiз

т l,
'Ii"l

d,
_ 

a aaa

мlс11

l a aо

комlс11

6


