
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
ВIДОКРЕМJIЕНИIа СТРУКТУРIilЙ ШДРОЗДЛ

(ФАховшl колrвдж морського трАнспорту
НАtЦОНАJЪНОГО УНIВЕРСИТЕТУ
(ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАШ,МUI)
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Присутнi представники уповновФкеного органу управлiння, представник ЕагJIядовоi р4ди,
предстttвники MiHicTepcTBa освiти i науки УкраЪи:

(посади, прiзвшца, iм'я, по батьковi (за на.явностi) або за списком, що додаеться)

Присутнi кандидати на посаду керiвника фахового коледжу та особи, якi були акредитованi
органiзацiйним KoMiTeToM :
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Вiдповiдно до cTaTTi 42 Закону УкраrЪи "Про фахову передвищу ocBiTy" при пiдlшlунку голосiв
вибортtiв виборча комiсiя в с т а Е о в и ла:

4/ary"-'fu'

,Иl:_c a'

(прiзвища, по



1. Кiлькiсть виборцiв
2. Кiлькiсть виготовлених бюлетенiв для рейтингового

///
3. Кiлькiсть виборцiв, якi отримаlпr бюлетенi дlя рейтингового
голосування -/Dg
4. Кiлькiсть IIевикористаних бюлетенiв для рейтингового
гqлосувtlЕня &
5. Кiлькiсть бюлетенiв для рейтингового голосування, виявлених
у скриньцi для голосування /о9
6. Кiлькiсть бюлетенiв для рейтингового голосування, визнаних
недiйсними /

Кiлькiсть виборцiв, якi проголосували за кандидатiв:
Прiзвища, iMeHa, по батьковi каrrдидатiв кiлькiсть
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НЕ ПIДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Заяви, скарги, поданi а також рiшення, прийнятi за результатами ix
РОЗГJIЯДУ lz? ё

(кiлькiсть аркушiв)

Щей протокол скJIадено виборчою комiсiею у двох примiрниках.

Yci примiрники цього протоколу нумеруються i мають однакову юридичну силу
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