шр жАв lilц;т в иIциЙ нАв чА JIЬ lilц\ з Ак jIАд
}НIВЕLЬКИЙ
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ПРОТОКОЛ
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лiчильноТ KoMiciT загальних зборiв
04 травня 2018 року
щодо резулътатiв таемного голосування для обрання представникiв з числа
iнших працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, для участi у
виборах директора.Щержавного вищого навч€lльного закладу кЧернiвецький
коледж дизайну та економiки>>

Мiсце проведення: актова зала

,,Щержавного вищого навч€Lльного
закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки> (вул. евгена Гребiнки,
16, MicTo Чернiвцi)

Усього членiв KoMiciT: три особи
Присутнi члени KoMiciT:

1. Катринець Iрина Михайлiвна,

заступЕик

директора

адмiнiстративно-господарсъкоI роботи, голова KoMiciT;
2. Захарова Ганна ЮрiiЪна, бухга-гlтер, секретар KoMicii;
3" Бардiер Валентина Маринiвна, секретар-друкарка, член KoMiciT.

Присутнi:

1" Гапей Алла Василiвна, голова

Органiзацiйного KoMiTeTy

з

проведення виборiв директора, виконуюча обов'язки директора коледжу

Балоryвалися кандидатури для включення до списку представникiв з
числа iнших працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, для участi у
виборах директора .Щержавного вищого навч€lльного закJIаду <Чернiвецький
коледж дизайну та економiки> 1 б травня 20 1 8 року

1.

Прiзвище, iм'я, по батьковi
кандидатiв
Бабiйчук Стелла ГеоргiiЪна

z.

Бодюл Георгiй Миколайович

}lb

з/п

a
J.

Посада, мiсце роботи

уцуляк Вiкторiя АнатолiiЪна

голова лiчильноi koMiciT

ffi

/

Прибиралъник службових
примiщень, .ЩВНЗ <Чернiвецький
коледж дизайну та економiки>
Сторож, ДВНЗ <<Чернiвецький
коледж дизайну та економiки>
Старший iнспектор з кадрiв,
ДВНЗ <<Чернiвецъкий коледж
дизайну та економiки>>
Катринець I. М.

1

4.

Щурманенко Володимир евгенович

5.

Катринець Iрина Михайлiвна

6.

Киселиця Свiтлана IBaHiBHa

7.

Чобану Наталiя Оттовна

Слюсар-сантехнiк, ДВНЗ
<Чернiвецький коледж дизайну
та економiки
Заступник директора з
адмiнiстративно-господарськоТ
роботи, ДВНЗ <Чернiвецький
коледж дизайну та економiки>>
Секретар*друкаркq ЩВНЗ
<<Чернiвецький коледж дизайну
та економiки>
Головний бухгалтер, ЩВНЗ
<<Чернiвецький коледж дизайну
та економiки>

Вiдповiдно до Положення про порядок обрання представникiв з числа
iнших працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, для участi у

виборах

директора .Щержавного вищого навчального закладу
КЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>, на пiдставi пiдрахунку голосiв
лiчильнакомiсiя в с т а н о в и л а:
1. Кiлъкiсть виборцiв
2. Кiпькiсть виготовлених бюлетенiв для голосування
3. Кiлькiстъ виборцiв, якi отрим€tли бюлетенi для голосування
4. Кiлькiсть невикористаних бюлетенiв для голосування
5. Кiлькiсть бюлетенiв, виявлених в скриньцi для голосування
6. Кiлькiсть бюлетенiв для голосуванЕя, визнаних недiйсними
7. Кiпькiсть виборцiв, якi проголосув€tJIи за кандидатiв

кiлькiсть
Прiзвище, iм'я, по батъковi кандидатiв

l.

2.
3.
4.

5.

б.
7.

.

голосiв

1

29
1

28

Вiдсоток
вiд
кiлькостi
виборцiв,
якi взяли

Бабiйчук Стелла Георгiiвна
Бодюл Георгiй Миколайович
Гуцуляк Вiкторiя АнатолiiЪна
Дурманенко Володимир Свгенович
Катринецъ Iрина Михайлiвна
Киселиця CBiTлaIta IBaHiBHa
Чобану Наталiя Оттовна

5

участь у
голосуваннi
14.29
10.70
17,8б
14.29
17.86

0

0

7

25.00

4
J
5

4

0l0

Не пiдтримую жодного кандидата

голова лiчильноi koMiciT

30
30
29

Катринець I.

М.

2

Вiдповiдно до Положення про порядок обрання представникiв з числа
iнших працiвникiв, якi не е педагогiчними працiвниками, для участi у
виборах директора Щержавного вищого навчалъного закладу
<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>, представниками для участi у
виборах

е:

Чобану Наталiя Оттовна) яка одержала на виборах 7 голосiв виборцiв, що
становитъ 25,00 вiдсоткiв,
2. Гучуляк Вiкторiя АнатолiiЪна, яка одержапа на виборах 5 голосiв
виборцiв, що становить 17,86 вiдсоткiв,
З. Катринець Iрина Михайлiвна, яка одержала на виборах 5 голосiв
виборцiв, що становить L7,86 вiдсоткiв,
4. Бабiйчук Стелла ГеоргiiЪна, яка одержала на виборах 4 голоси виборцiв,
що становить 14,29 вiдсоткiв,
5. Щурманенко Володимир €вгенович, який одержав на виборах 4 голоси
виборцiв, що становить |4,29 вiдсоткiв,
1.

якi набрали бiльшу кiлькiсть голосiв

i

мають право брати участь у

виборах директора .Щержавного вищого навчального закладу <Чернiвецъкий
коледж дизайну та економiки>>.

Щей протокол, що мiстить три сторiнки, складено лiчильною комiсiею
загальних зборiв у двох примiрниках. Примiрники протокоJIу нумеруються i
мають однакову юридичну силу.

атринець I. М.

голова лiчильн
Секретар лi

lo*

член лiчилъно

/:ъЪ
ft,X,i^ I

Захарова Г. Ю.

Барлiер В.М.

*ъ*"й

04 травня 2018 року, 11 годин 45 хвилин
(дата, час пiдписання протоколу)

голова лiчильноi koMicii

Катринець I. М.

