
Вищий комунальний навчальний заклад 
«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»

«09» лютого 2016 року

ПРОТОКОЛ № 5
виборчої комісії Вищого комунального навчального закладу «Володимир- 

Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» 
за результатами підрахунку голосів

Вищий крмуншшшт ндвчшшшй заклад педуггогімшт
коледж ім. А.Ю. Кримського», м. Вржхфщир УстилузьЕЙл 42

(місце проведення виборів)

Всього членів комісії: 7 осіб.
Присутні члени комісії:

1. Плахотна Людмила Володимирівна -  заступник начальника управління 
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації;

2. Шейчук Тетяна Миколаївна -  старший інспектор з кадрів Володимир- 
Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського;

3. Павловіч Наталія Дмитрівна -  головний спеціаліст відділу молодіжної 
політики та організаційної роботи;

4. Роговська Лариса Іванівна -  головний спеціаліст відділу дошкільної, 
загальної та вищої освіти;

5. Карпук Тамара Анастасіївна -  голова профспілкового комітету 
студентів Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського, 
викладач коледжу;

6. Федорчук Максим Юрійович -  голова студентської ради коледжу, 
студент 4-го курсу спеціальності «Образотворче мистецтво»;

7. Замрига Надія Миколаївна -  головний редактор Володимир-Волинської 
громадсько-політичної газети «Рідне місто», депутат Володимир-Волинської 
міської ради.

?
Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів 

директора Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський 
педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»:
Білик Оксана Сергіївна -  голова профспілкового комітету працівників 
Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. Кримського, викладач
коледжу.

Присутні кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу та 
інші особи, які були акредитовані організаційним комітетом:

Савельєв Микола Григорович кандидат на посаду директора Вищого 
комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж 
ім.А.Ю. Кримського»

і



Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» при підрахунку 
голосів виборців виборча комісія встановила:

1) кількість виборців

2) кількість виготовлених виборчих бюлетенів для 
голосування

3) кількість виборців, які отримати виборчі бюлетені для 
голосування

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для 
голосування

5) кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці 
для голосування

6) кількість виборчих бюлетенів для голосування 
визнаних недійсними

7) кількість виборців, які проголосували за кандидата

8) кількість виборців, які проголосували проти кандидата

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата:

Савельев Млжола Григорович

спий /і'а тс

^  ^ /сшс е ‘лтд^с.о7 луи()

ии /Ш {а/шо со. Є /а

^  (Я 'л і

& (ст о  оо/есб 6ла  ‘ще!

6
ДН-
'д
Д

« « у

Д
онооЗЕ

у аІ а
£ 5.5 з
Д  С£3

тшг̂ ие/

(сплю  со^х>  Є г& ЇШ р і ) І <%с£ ’лС-и>Сґ о 2 с (іу и )

Згідно з Положенням про вибори директора Вищого комунального 
навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж 
ім. А.Ю. Кримського» кандидат, що набрав понад 50% голосів виборців стає 
директором Вищого комунального навчального закладу «Володимир- 
Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського». За результатами 
підрахунку голосів вибори вважати такими, що відбулися.

Цей протокол складено виборчою комісією у кількості 3 (трьох) 
примірників. Усі примірники протоколу нумеруються і мають однакову 
юридичну силу.

Голова вибор 

Секретар виб 

Члени виборчо’

Л.В.Плахотна

Т.М.Шейчук

Н.Д.Павловіч

Л.І.Роговська


