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Кiлькiсть виборцiв, якi проголосув€tJIи за кандидатiв:

кiлькiсть
голосiв

Вiдсоток
вiд кiлькостi
виборцiв, якi
взяли ylacтb

у голосуваннi

1. ГРИНЬОВА МIарина BiKTopiBHa е,у{} ба,g/
2. СIТАРЧУК Роман Анатолiйович l/ý зо,8ю
нЕ пIдтриN4уIо хtолного клндидлтл ьь {,,3у

Заяви, скарги, гrоданi тами, спостерiгачами, а також рiшення, прийнятi за

результатами Тх розглшу
(кiлькiсть аркушiв)

Цей л складено виборчою комiсiею у двох примiрниках.
го протоколу нумеруються i мають однакову юридичну силу.

МоскагIенко IO, Щ.

Новописьменний С. А.

Пироженко Н. I.

Члени
виборчоi KoMiciT: Артюшенко П. П.

Щенисовець Т. М1.

Лубовик IO. О.

МIарюхнiч Л. Л.

Павленко IO. Г.

Супруненко О. О.

Тронько Т. В.
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Список,
, присугнiх на вибор€ж ректора

Полтавського нацiоналъного педагогiчного унiверситету iMeHi В. Г. Короленка
кандидатiв на посаду керiвника закJIад/ вищоi освiти та iнших осiб,

якi були акредитованi органiзацiйним KoMiTeToM
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з/п
ПрiзвиIIIе та iнiцiали Мiсце роботи, посада

1.
ВЕЛИЧКО Руслана
IVIиколаТвна

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

2.
ПРАПIРНА Валентина
Олександрiвна

ПНПУ iMeHi В. Г. Короленкq провiдний
фахiвецъ з питань мобiлiзацiйноТ роботи

aJ.
СЛIВIНСЬКINI
Олександр Вадимович

Державний навчаJIьний заклад
кПолтавський центр професiйно-технiчноТ
освiти>>, майстер виробничого навчання

4.
хд{
Вiтшliй N4енович

ПНПУ iMeHi В. Г. Короленкq проректор
з господарськоТ роботи

5.
ВОРОНЬКО Володимир
Петрович Громадськi спостерiгачi вiд ВсеукраТнськоТ

спецiапъноi колегiТ з питанъ боротъби з
корупцiсю та органiзованою злочиннiстю
в Полтавсъкiй областi

6.

7.
IIIАПОШНИК BiKTop
Вiкторович
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