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ПРОТОКОЛ № З

виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу

Державний вищий навчальний заклад «Лисичанський нафтохімічний технікум»

місто Лисичанськ

Усього членів комісії: чотири особи

Присутні члени комісії: Лейбич Н.І. -  голова виборчої комісії. 

Бочкарьова Л.А. -  заступник голови виборчої комісії, Пилипенко І.М. - 

секретар виборчої комісії, Кириченко С.В. -  член виборчої комісії

Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів 

керівника вищого навчального закладу, представники засновника (засновників) 

або уповноваженого (уповноваженої) ним (ними) органу (особи), представники 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки: 

начальник відділу професійної освіти та науки Департаменту освіти і науки

Луганської обласної державної адміністрації Поскрякова Т.М._______________
(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

Присутні кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу та інші 

особи, які були акредитовані організаційним комітетом:

Викладач іноземної мови Скиба Н.М.- кандидат на посаду керівника вищого

навчального закладу________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)

(підпис голови комісії)



Відповідно до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" при підрахунку 
голосів виборців виборча комісія в с т а н о в и л а :

1. Кількість виборців 31
2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для 
голосування

31

3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 
для голосування

31

4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для 
голосування

-

5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених в 
скриньці для голосування

31

6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, 
визнаних недійсними

-

7. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів 31

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Кількість
голосів

Відсоток
від

кількості
виборців

1 .Скиба Наталія Михайлівна 24 77,4

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.
Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну 
силу.

Голова виборчої комісії *

(підпис)
Лейбич Н.І.

(прізвище та ініціали)

Заступник голови виборчої 
комісії

Секретар виборчої комісії

Бочкаръова Л.А.
(прізвище та ініціали)

Пилипенко І.М.
(прізвище та ініціали)

Член виборчої комісії:
_____________

(підпис)
Кириченко С.В. 

(прізвище та ініціали)


