
Відокремлений структурний підрозділ 
«Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»

«12» жовтня 2021 року

ПРОТОКОЛ № 5 
виборчої комісії про результати рейтингового голосування на посаду 

керівника закладу фахової передвищої освіти

Відокремленого структурного підрозділу 
«Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»

Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, 5

Усього членів комісії: 7 (сім) осіб

Присутні члени комісії:
Буснюк С.В. - заступник директора з навчальної роботи, голова виборчої 

комісії
Божидарнік Т.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи, 

заступник голови виборчої комісії
Даценко О.Л. - майстер виробничого навчання, секретар виборчої комісії

Члени виборчої комісії:
Дудич Н.Л. - викладач спецдисциплін;
Шавиріна Є.М. - головний бухгалтер;
Давидюк О.С. - викладач економічних дисциплін;
Губарик Ю.С. - студент 4 курсу спеціальності «Автомобільний 

транспорт».

Присутні представники уповноваженого органу управління, представник 
наглядової ради, представцик Міністерства освіти і науки України:

Присутні кандидати на посаду керівника закладу фахової передвищої
освіти та особи, які були акредитовані організаційним комітетом:

Голова виборчої комісії Світлана БУСНЮК



підрахунку голосів виборців виборча комісія встановила:
Відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» при

1. Кількість виборців
2. Кількість виготовлених бюлетенів для 

рейтингового голосування
3. Кількість виборців, які отримали 

бюлетені для рейтингового голосування
4. Кількість невикористаних бюлетенів для 

рейтингового голосування 4
5. Кількість бюлетенів для рейтингового 

голосування, виявлених в скриньці для 
голосування

4? 7

6. Кількість бюлетенів для рейтингового 
голосування, визнаних недійсними

0
Кількість виборців, які проголосували за кандидатів

Прізвища, імена, по батькові кандидатів Кількість 
голосів

Відсоток від 
кількості 
виборців

1. Герасимчука Олега Олександровича у// /л /
2. Радіщук Тамару Петрівну /(9

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Заяви, скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення, 
прийняті за результатами їх розгляду

(кількість аркушів)
Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.
Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну

Світлана БУСНЮК 
(прізвище, ім’я)

Тарас БОЖИДАРНІК 
(прізвище, ім’я)

Олеся ДАЦЕНКО 
(прізвище, ім’я)

Наталія ДУДИЧ
(прізвище, ім’я)

Євгенія ШАВИРІНА
(прізвище, ім’я)

Оксана ДАВИДЮК 
(прізвище, ім’я)

Юрій ГУБ АРИК
(прізвище, ім’я)


