
ВЦОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПЦРОЗДЛ (БЕРЕЖАНСЬКИЙ
ФлховиЙ колЕдд нуБIп укрлiНи)

протокол л! 2

засiдання Впборчоi KoMicii з провелепня виборiв дпректорs

м. Береrкани 03.11.2021 р.

Головуюча: Куча C.I.

Секретар: Михайлишин М.С.

Присутнi члени Тернова I.B., Якимович О.М., Михайлишин О.В.,
Виборчоi KoMicii Яцикiв М,М., Ковальська А.В.

Вiдсlтнi: нема€

Присутнi 7 iз 7 членiв Виборчоi KoMiciT, затвердженi наказом ВСП
<Бережанський фаховий коледж }IУБiП Украiни> вiд 06.C9.202l року Nл 27,
засiдання е провомочним.

ПОРЯflОК.ЩЕННИЙ:

1. Iнформацiя щодо дати, мiсця та часу проведенЕя виборiв директора
ВСП (Бережанський фаховий коледж tlУБiП УI;Р:iuu>-

2. Про проведення iнформацii цодо кiлькостi -no"*"r* в межах
дiльницi та списку осiб, якi мають право брати ylacTb у виборах
дирекюра ВСП <Бережанський фаховий коледж НУБiП УкраiЪо.

3, Затвердження графiка отриманнJl iнформацii про хiд голосування вiд
виборчоТ дiльницi по виборах дирекгора ВСП кБережанський фаховий
коледж ЦУБiП УкраiЪи>.

1. СЛУХАJIИ: Iнформацiю щодо дати, мiсця та часу проведення виборiв
директора ВСП <Бережанський фаховий коледж lrУБiП УкраiЪи>

ВИСТУПИJIА: голова Виборчоi KoMicii, голова методичного об'сднання
KypaTopiB коледжу, викладачка iноземноi мови цикловоТ KoMicii ryманiтарних



дисциплiн c.I. Куца з iнформацiею щодо дати, мiсця та ч&су проведення впборiв
директора ВСП (Бережанський фаховий коледж f{УБiГl Украiни>.

ПОСТАНОВИЛИ: вибори директора ВСП <Бережанський фаховий
коледж }IУБiП Украiни> провести 9 листопада 202l р. Час голосування: 9.00 -
14.00. Мiсцем голосування виборiв директора ВСП <Бережанський фаховий
коледж [IУБiП УкраiЪи>) вважати:

Ns з/п Виборча дiльппця Мiсце проведеrlня впборiв
l Виборча дiльниця Аулиторiя No l7 л, лабораторний корпус

Ns 3, вул. Академiчна, 20, м. Бережани

РЕЗУЛьТАТи гоЛоСУВАНIlЯ:
За-7.
Проти - немае.
У,тримались - Яемае.
Рiшення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про проведення iнформацii щодо кiлькостi голосуючих в
межах дiльницi та списку осiб, якi мають право брати yracTb у виборах директора
ВСГI <Бережанський фаховий коледж }IУБiП УкраiЪи>

ВИСТУПИЛА: голова Виборчоi KoMicii голова методичного об'сднання
KlpaTopiB коледжу, викладачка iноземноi мови циклов'оi KoMicii ryманiтарних
дисчиплiн C.I. Куца з iнформачiсю щодо кiлькостi голос},ючих в межах дiльниць
та списку осiб, якi мають право брати участь у виборах директора ВСП
<Бережанський фаховий коледд ЕrУБiП УкраiЪо.

ПОСТАНОВИЛИ: за актом прийому-передачi довести Головi дiльничноi
Виборчоi KoMicii 04 tlистолада202l р. iнформацiю кiлькостi голосуючих в межах
дiльницi та списку осiб, якi мають право брати участь у впборах лиректора ВСП
<<Бережанський фаховий коледж }rУБiП УкраiЪп. Iнформацiю щодо дати, часу,
мiсця проведення голосування довести до виборцiв шшяхом видачi iменних
повiдомлень дiльничною виборчою комiсiсю.

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

3. СЛУХАJIИ: Затвердження графiка отримання iнформацii про хiд
голосування вiд виборчоi дiльницi по виборах дирекгора ВСП <Береханський

фаховий коледж НУБiП Украiни>



ВИСТУПИЛА: голова Виборчоi KoMicii, голом методичного об'еднання
KypaTopiB коледжу, викладачка iноземноi мови цик.ловоТ KoMicii гуT,ланiтарних

дисциплiн C.I. Куца про затвердження графiка отримання iнформацii ходу
голосування вiд виборчоi дiльницi по виборах дирекюра ВСП <Бережанський

фаховий коледж НУБiП Укра'iЪи>.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити графiк отримання iнформацiю вiд
дiльничноТ виборчоТ KoMicii про хiд голосування 9 листопада 2021 р. в TaKi
години: l0.00, l2.00, l4.00 год.

РЕЗУЛьТАТи гоЛоСУВАНIlЯl
За-7.
Проти - немае.
Утримались - немас. л
Рiшення прийнято олноголосно. 
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