
ВЦОКРЕМЛЕНЛЙ СТРУКТУРНИЙ ПЦРОЗДЛ (БЕРЕЖЛНСЬКИЙ
ФЛХОВИЙ КОЛЕДД НУБIП УКРЛШИ)

ПРОТОКОЛ JФ 3

засiдання Вшборчоi KoMicii з проведення вшборiв дпректора

м. Береlсанп . . 08.11.2021 р.

Головуюча: Kyua C.I.

Секретар: Михайлишин М.С.

Присутнi члени Тернова LB., Якимович О.М., Михайлиlпин О.В,,
Виборчоi KoMicii Яцикiв М.М., Кова.гlьська А.В.

Вiдсутнi: нема€

Присутнi 7 iз 7 членiв Виборчоi KoMicii, затвердженi наказом ВСП
<Бережанський фаховий коледж НУБiП УкраiЪи> вiд 0б.09.202l року JФ 27,

засiдання с провомочним.

ПОРЯflОК.ЩЕЦНИИ:

1. Про виготовJIення виборчих бюлетенiв дllя та€много голосування з

обрання директора ВСП <<Бережалський фаховий коледж НУБiП
УкраiЪи> на виборах 9 листолада 202| р,

2. Про засвiдчення факry виготовлення виборчих бюлетенiв для тасмного
голосування з обрання дирекmра ВСП <<Береханський фаховий коледх
tIУБiП УкраiЪи> на виборах 9 листопада 2021 р.

3. Про забезпечення зберiгання виготовJIеЕих вибtrрчих бюлетенiв для
таемного голосування з обрання дирекгора ВСП <Бережанський

фаховий коледж FrУБiП УкраiЪи> на виборах 9 листопада 2021 р.

l. СЛУХАЛИ: Про виготовлення виборчих бюлетенiв для таемного
голосування з обрЙня директора ВСП <Бережанський фаховий коледж НУБiП
Украiни> на виборах 9 листопада 2021 р.



ВИСТУПИЛА: юлова Виборчоi KoMicii, голова методичного об'еднання

KypaTopiB коледжу, викладачка iноземноi мови цикловоi KoMicii ryманiтарних
Йциплiн C.I. Куца з iнформацiею про вигоmвлення виборчих бюлетенiв для

таемного юлосування з обрання директора ВСП <Бережац€ВкиЙ фаховий коледж

НУБiП Украiнп на виборах 9 листопада202l р. i

постАItовиЛИ: виготовити виборчi бюлетенi для таемного голосуванЕя

з обрання дирекюра ВСП <<Бережанський фаховий коледж НУБiП У.lраiЪи> на

виборах 9 лиЪтопада 202l р. з 13.00 до 21.00 8 листопада 2021 р. у кiлькостi 96

шт., що вiдповiДас кiлькостi осiб, якi мають право бРати 1^racTb у виборах

директора ВСП <Бережанський фаховий коледж НУБiП Укрзihи> 9 листопада

201l р. та включенi до вiдповiдного списку виборчоТ дiльницi.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАЦIlЯ:
За-7,
Проти - немас.
Утриммись - немае.
Рiшенrrя прийнято одноголосно.

оголошусгься перерва для внготовленrrя бюлетенiв

, Пiсля перервн:
2. СлухАли: Про засвiдчення факry виготовлення виборчих бюлgrенiв

для таемною голосуваIrЕя з обрання директора ВСП кБережанський фаховий
коледж НУБiП Украiнш> на виборах 9 листопада 2021 р'.

ВИСТУПИЛА: голова Виборчоi KoMicii, голова методичного об'сднання

KypaTopiB коледжу, викJIадачка iноземноi мови цикловоi KoMicii ryманiтарних
диЪциплiн C.I. Куца з iнформацiею про засвiдчення факry виготов;rення

виборчих бюлетенiв для таемного голосування з обранrrя директора ВСП
<БерЬжанський фаховий коледж НУБiП Украiнп на виборах 9 листопада 202l

р.

ПОСТАНОВИЛЦ: засвiдчити факт виготовJIення виборчих бюлетенiв для

таемного голосуванrrя з обрання директора ВСП <Бережанський фаховий коледж

НУБiП Украiни> на виборах 9 листо пада202| р. у кiлькостi 9ti ш,r", що вiдповйае
KiлbKocTi Ъсiб, якi мають право брати yracTb у виборах дирекгора ВСП
<<Береханський фаховий коледж tIУБiП УкраiЪи> 9 листопада 202l р, та
включенi до вiдповiдного списку виборчоi дiльницi.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАНIIЯ:
За- 7.
Проти - немае.
У,трима.itись - немае.
Рiшення прийнято одItоголосно.



3. СЛУХАЛИ: Про забезпечення зберiгання виюювJIених виборчих

бюлетенiв для тасмного юлосування з обрання дирекюра ВСП <<Бережанський

фаховий коледж НУБiП УкраiЪи> на виборах 9 листопада 2021 р.

ВИСТУIIИЛА: голова Виборчоi KoMicii, голова методичного об'еднання
KypaTopiB коледжу, виюIадачка iноземноi мови цикловоi KoMicii ryманiтарних
дисциплiн c.I. Куца з iнформачiею про забезпечення зберiганrrя виготовлених

виборчих бюлетенiв для таемного голосування з обрання директора ВСП
<<БерЬжанський фаховий коледж НУБiП Украiни> на виборах 9 листопада 2021

р.

ПОСТАНОВИЛИ: забезпечити зберiгання виготовлених виборчих

бюлетенiв дrя таемного голосування з обрання директора ВСП <<Бережанський

фаховий коледх t{УБiП Украiни> на виборах 9 листопада 202l р. у порядку,

передбаченому законодавством та Положенням про Виборчу комiсiю з

прЬuед"rr" виборiв директора ВСП <Бережанський фаховий коледж }IУБiП
УкраiЪи>, затвердженим педагогiчною радою ВСП <<Бережанський фаховий
коледж НУБiП Укра'iни> вiд 14 вересня 2021 р. (протокол Jtit 3)

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАIIIIЯ:
За-7.
Проти - немас..
Утримались - немае.
Рiшення прийнято одноголосно.

Голова Виборчоi KoMicii Свiтлана КУЩА

MapiaHHa МИХаЙлиШИнСекретар Виборчоi KoMicii


