
ним (ними) органу (особи), представники 'центр€lJIьного
освiти i науки:

Примiрник }lb /
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й М-r:,,

уповноваженого (уповноваженоТ)
органу виконавчоi влади у сферi
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(мiсче проведення виборЬ)

Усього членiв KoMiciT: осiб

Присутнi члени KoMiciT:
(прiзвишI?, iнiцiапи)

Присутнi представники засновника (засновникiв) або

1н1 и або за списко ! tцо одасться)
,,ё

Присутнi кандидати на посаду керiвника

|,' о,

вищоi осЬiти та iншi особи, якi були
акредитованi органiзацiйним KoMiTeToM:

j+<L l" vci+<_i,<(;,.,: , t, )L {!L;!p<,i, .{ t -*, <e,.t_,

' (посади, прiзвища, lнiriiали або за списком1 що додаеться)

Вiдповiдно до cTaTTi 42
виборцiв виборча комiсiя в

пiдрахунку голосiв

1" Кiлькiсть виборцiв

|,+g
З" Кiлькiсть виборцiв, якi отрим€lJIи виборчi бюлетенi для
голосування зs8

.

4" Кiлькiсть невикористаних виборчих бrолетенiв для
голосування

ррчих бюлетенiв2 виявлених у скриньцi для
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щис цDловg;
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Кiлькiсть виборцiв, якi проголосув€lJIи за кандидатiв:

кiлькiсть
голосiь

Вiдсоток
вiд кiлькостi

виборцiв

1. ГРИНЬОВА IVIарина BiKTopiBHa #rýp ц ?, -гг
2. НIКоЛЕНКо ольга IVIикола1Ъна frOttrty /q, trг
3. СIТАРЧУК Роман Анатолiйович fрз &Ч, ol
НЕ ПIЛТРИМУIО Х{ОЛНОГО МНЛИЛЛТЛ /8 ?,8р

Заяви, скарги, поданi кан

Секретар
виборчоi KoMicii

Члени
виборчоi KoMiciT:

и) спостерiгачами, а також рiшення, прийнятi за

результатами ik розгляду
(кiлькiсть аркушiв)

складено виборчою комiсiею у двох примiрниках.
ГI$r{ЕчЩВЯqNцього протоколу Еумеруються i мають однакову юридичну сиJry.

IVIocKaпeHKo IO. ,Щ.

Новописьменний С. А.

Пироженко Н. I.

Артюшенко П. П"

Щенисовець Т. М.

Лубовик IO. О.

Марюхнiч Л. Л.

Павленко IO. Г.

Супруненко О. О.

Тронько Т. В.

шебелiст С. В

ви
с11



Список,
присутнiх на вибор{ж ректора

Полтавського нацiонального педагогiчного унiверситеry iMeHi В. Г. Короленка
кандидатiв на посаду керiвника закJIаду вищоi освiти та iнших осiб,

якi були акредитованi орган.iзацiйним KoMiTeToM

29 вересня 202Т року м. Полтава" в}rл. Остроградського. ?

Голова в IОрiй IVIocKaJIeHKo

Наталiя Пироженко

J\b

з/п
ПрiзвиIце та iнiцiаirи Мiсце роботи, IIосада

1.
ШкоЛЕ,НКо ольга
vIиколаiвна

ПШТУ iMeHi В. Г.Короленк&,
завiдувач кафедри cBiToBoT лiтератури

2.
ВЕЛИЧКО Руслана
IVIиколаТвна

ПНПУ iMeHi В. Г. Короленка, старшиil
лаборант кафедри педагогiчноТ
майстерностi та менеджменту
iMeHi I. А. Зязюна

Г,
J.

ВОСКОБОИНИК
Валrентина IBaHiBHa

ПНПУ iMeHi В. Г.Короленкц доцент
кафедри англiйськоТ та нiмецькоТ фiлологii

4.
ПРАшРIi\ Валентина
Олександрiвна

Щ{ГIУ iMeHi В. Г. Короленка, провiдний
фахiвецъ з питанъ мобiлiзацiйноТ роботи

5.
слIвIнськId4
Олександр Вадимович

Державний навчаJIь ний з аклад
<<Полтавський центр професiйно-технiчноi
освiти>, майстер виробничого навчання

6.
ТАРАСоВА Наталiя
IBaHiBHa

ПНIТУ iMeHi В. Г.Короленко, доцент
1 ' .. ,

ка!редри свlтово1 лlтератури

7.
хАн
Вiтшtiй N4енович

8.
ВОРОНЬКО Володимир
Петрович Громадськi спостерiгачi вiд Всеукраiнсъкоi

спецiагrьноi колегiТ з питань боротьби з
aa

корупцiею та органiзованою злочиннiст}о
в Полтавськiй областi

9.
КАРАТАСВ Щенис
Георгiйович

10.

11,
ЛЕБЕЛЪ Дмитро
Олександрович

Лрукован ий ЗN4I пЗарубiжна лiтература в
школах Украiни), головний р.дактор

|2.
орлов
Андрiй Петрович

(пiлпис)
Секретар


