
Державний вищий навчальний заклад 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

 

15 травня 2018 року 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 
виборчої комісії з виборів директора 

Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

 

 

Усього членів комісії: 7 (сім) осіб 

Присутні члени комісії:  

1. Аврам Алла Володимирівна – студентка 4 курсу спеціальності 

«Моделювання та конструювання промислових виробів»; 

2. Буркут Божена Дем’янівна – викладач; 

3. Кисилиця Надія Михайлівна – методист відділення; 

4. Куса Оксана Богданівна – завідувач відділення; 

5. Семенюк Микола Степанович – методист Ради директорів; 

6. Чобану Наталія Оттовна – головний бухгалтер; 

7. Шеремета Ярослава Петрівна – викладач. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виготовлення бюлетенів для голосування. 

2. Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії у день 

голосування. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про виготовлення бюлетенів для голосування. 

Голова Виборчої комісії Куса О.Б. інформувала, що відповідно до 

рішення Виборчої комісії від 08 травня 2018 р., протокол № 4, необхідно 

виготовити 61 бюлетень для таємного голосування на виборах директора 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки», затверджених Міністерством освіти і науки України та 

Положенням про Виборчу комісію з проведення виборів директора 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки» (форма бюлетеня додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Виготовити 61 бюлетень для таємного голосування на виборах 

директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж 

дизайну та економіки». 
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2. Засвідчити бюлетені для таємного голосування на зворотному боці 

підписом голови та секретаря Виборчої комісії, скріпити печаткою та 

забезпечити їх збереження у сейфі, який опечатаний стрічкою з проставлянням 

на ній підписів голови комісії, а також секретаря. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2.СЛУХАЛИ: Про розподіл обов’язків між членами Виборчої комісії у день 

голосування. 

Заступник голови Виборчої комісії Чобану Н.О. запропонувала 

здійснити розподіл обов’язків на виборах директора Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки», 

зазначаючи дату, час та місце проведення виборів директора. 

Відбулося обговорення. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Призначити відповідальними за встановлення особи виборця та 

наявності його прізвища, ім’я, по батькові у списку виборців і видачу 

бюлетенів Аврам А.В., Буркут Б.Д., Семенюка М.С. 

2. Призначити відповідальною за здійснення контролю за 

проходженням виборців у кабіни для таємного голосування, контрою за 

скриньками для голосування, контролю за входом і виходом із приміщення 

(актовий зал коледжу) Шеремету Я.П. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 


