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Усього членів комісії: 7 осіб
Присутні члени комісії Виборчої комісії з проведення виборів ректора
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі - Виборча
комісія):
1. Пекін Андрій Юрійович - голова Виборчої комісії:
2. Кожем'якіна Світлана Миколаївна - заступник голови Виборчої комісії;
3. Зозуля Валентина Олександрівна - секретар Виборчої комісії;
4. Лежнюк Ольга Дмитрівна, член виборчої комісії;
5. Савчук Марина Володимирівна, член виборчої комісії;
6. Кузьменко Олександра Вікторівна, член виборчої комісії;
7. Стригун Оксана В'ячеславівна, член виборчої комісії.
Присутні представники організаційного комітету з проведення виборів
керівника вищого навчального закладу, представники засновника (Центрального
апарату Державної служби зайнятості) за списком (додаток 1).
Присутні представники центрального органу виконавчої влади у сфері
освіти і науки, кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу та
інші особи, які були акредитовані організаційним комітетом за списком (додаток
2 ).

Відповідно до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" при підрахунку
голосів виборців виборча комісія встановила:
1. Кількість виборців
2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для
голосування
3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені
для голосування
4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для
голосування
5. Кількість виборчих бюлетенів, виявлених в
скриньці для голосування
6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування,
визнаних недійсними
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7. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів
Прізвища, імена, по батькові кандидатів
1. Войтович Радмила Василівна
2. Калініна Світлана Петрівна
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА
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Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках. Усі
примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
Голова виборчої

Заступник голов

Секретар виборчої комісії
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