
вIдокрЕмлЕниЙ структурниЙ пцгоздrл (БЕрЕжлIIськиЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУБIП УКРАiНИ>

цротокол }Ф 4
засiдання Виборчоi KoMicii з проведення виборiв дшректора

(пiдготовче засiдання)
м. Бережани 09.11.2021 р.

Головуюча: Куца C.I.

Секретар: Михайлишин М.С.

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

Вiдсlтнi: немас

Присутнi 7 iз 7 членiв Виборчоi KoMicii затвердженi наказом ВСП
<Бережанський фаховий коледж НУБiП УкраiЪп вiд 06.09.2021 року N9 27,
засiдання е провомочним,

Реес,тр членiв Виборчоi KoMicii (лолаток 1)

2.

ПОРЯДОКДЕННИИ:

l. Про засвiдчення факry готовностi примiщення до проведення
голосування,

Про засвiдчення факry цiлiсностi с,трiчки, якою опечатано сейф, де
зберiгалися виборчi бюлетенi для таемного голосування з обрання
директора ВСП <Бережанський фаховий коледж [rУБiП Украiни> на
виборах 9 листопада 2021 р. та налвностi у сейфi бюлетенiв на.лежноТ
кiлькостi.

1. СЛУХАJIИ: Про засвiдчення факту готовностi примiщенrrя до
проведення голосування.

ВИСТУПИЛА: голова Виборчоi KoMicii, голова методичного об'еднання
KypaTopiB коледжу, викладачка iноземноТ мови цикловоi KoMicii ryманiтарних
дисциплiн C.I. Куца про готовнiсть лримiщення до проDэдэ:;:iя iслоэуванIш



ПОСТАНОВИJIИ: засвiдчити факг ютовностi примiщення до проведення
голосуваннJI, зокрема: скринька для голосування опломбована i опечатдrа
нiшежним чином, встановлена на вiдведене д;rя цього мiсце.

РЕЗУЛьТАТи гоЛоСУВАНIlЯl
За-7.
Проти * немас.
Утримались - немае.
Рiшенru прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про засвiдчення факry чiлiсностi стрiчки, якою опечатано
сейф, ле зберiга.лися виборчi бюлетенi для таемного голосуванЕя з обрання

директора ВСП <Бережанський фаховий коледж НУБiП УкраiЪш на виборах 9
листопада 202l р. та наявностi у сейфi бюлетенiв належноi кiлькостi.

ВИСТУПlL]IА: голова Виборчоi KoMicii, голова методичного об'еднання
KypaTopiB коледжу, викладачка iноземноi мови цикловоi r:olricii ryr*анiтарних
дисциплiн C.I. Куца довела до членiв Виборчоi KoMicii змiст витяry з протокоlry
Ns 3 вiд 8 листопада 2021 р. засiдання Виборчоi KoMicii з проведення виборiв

дирекrора ВСП <<Бережанський фаховий коледж lrУБiП УкраiЪи> про
виготовлення бюлетенiв ,га ix зберiгання.

ПОСТАIIОВИЛИ: засвiдчити факт цiлiсностi с,грiчки, якою опечатано
сейф, ле зберiгалися виборчi бюлетенi для таемного iолосування з обрання

директора ВСП <<Бережанський фаховий коледж t{УБiП УкраiЪи> на виборах 9
листопада 202l р. та наявностi у сейфi бюлетенiв у Ki.fibKocTi 96 шт., що
вiдповiдае кiлькостi осiб, якi мають право брати участь 1, спбэрэч'д,rрекгора ВСП
<<Бережанський фаховий коледж НУБiП УкраiЪи> 9 листопада 202l р. та
включенi до вiдповiдного списry виборчоi дiльницi.

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

Голова Виборчоi KoMicii Свiтлана КУЦА

MapiaHHa МИХАЙлишинСекретар Виборчоiкомiсii
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