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ПРОТОКОЛ №6
дільничої виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти

Уманського національного університету садівництва 
вул. 1 Травня,42, м. Городище, Черкаської обл. ауд. 102

Усього членів комісії: 5 осіб

Присутні члени комісії: Бурлака Володимир Сергійович, Погоріла Наталія 
Іванівна, Луценко Наталія Анатоліївна, Коваленко Світлана Петрівна, Гаркава 
Анна Олександрівна

»
Присутні представники засновника (засновників) або уповноваженого 
(уповноваженої) ним (ними) органу (особи), представники центрального органу 
виконавчої влади у сфері освіти і науки: 0

П р и ^ ^ г е а ^ й Д а т и  на посаду керівника закладу вищої освіти та інші особи, які
їНДі’О?.?, ХЛХ. . . _и акре;і ихо валі організаційним комітетом: 0

(підпис голої

-ф- ■
Відповідно до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" при підрахунку

1. Кількість виборців
2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для 
голосування Р/б' п. /
3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 
для голосування
4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для 
голосування

( ' / /  

і і, Ш
5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених у скриньці 
для голосування ^ 3  ^ С у і Р< А уь г^ /

6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, 
визнаних недійсними 0



Кількість виборців, які проголосували за кандидатів:

Прізвища, імена, по батькові кандидатів
Кількість

голосів

Відсоток
ВІД

кількості
виборців

1 . Атаманчук Юрій Миколайович 1 ЇГ /с
2. Гіджеліцький Віталій Миколайович ш %
3 . Непочатенко Олена Олександрівна І Ї5, 3 %
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА 1
Заяви, скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за

результатами їх розгляду

(кількість аркушів)
Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.
Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Члени

Голова 
виборчої комісії

Заступник голови 
виборчої комісії

Секретар 
виборчої комісії

виборчої

(підпис)
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(прізвище'та ініціали)
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(прізвище та ініціали)
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(прізвище та ініціали)


