
 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

 

16 травня 2018 року 

(08.30) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 
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 стан готовності приміщення для голосування на виборчій 

дільниці. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про стан готовності приміщення для голосування на виборчій 

дільниці. 

 

Голова Виборчої комісії Куса О.Б. розповіла присутнім учасникам 

засідання про цілковиту готовність приміщення виборчої дільниці до 

проведення голосування з виборів директора Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки». На виборчій дільниці 

дотримано всі вимоги щодо організації виборчого процесу, зокрема: 

приміщення для голосування обладнане достатньою кількістю кабін для 

таємного голосування, розміщено обладнання у приміщенні для голосування 

у такий спосіб, що місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін 

для таємного голосування, виборча скринька перебувають в полі зору членів 

виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для 
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голосування; в кабінах для таємного голосування забезпечена наявність 

належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня для голосування. 

Разом з тим, при відкритті сейфу, було відзначено, що стрічка для 

опломбування сейфу не пошкоджена. Оголошено на загал про наявність 61 

бюлетеня, що відповідає кількості виборців. Здійснено всі заходи по 

підготовці виборчої дільниці до виборів директора. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Уважати приміщення актового залу готовим для голосування. 

2. Голові Виборчої комісії одразу після складання протоколу про 

результати голосування з обрання директора Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» передати його до 

Організаційного комітету. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 


