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Форма № З

ПРОТОКОЛ № X

виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу 
Національного авіаційного університету 

виборча дільниця № /З

(місце проведення виборів)

Усього членів комісії: 5 (п’ять) осіб 
Присутні члени комісії: ^ / 7

(прізвища, ініціали)

0Л £ -є ̂  (7 С_________________________________
03^2- /и? /£ґ/> £?. /7.____________________________________

^  . / ____________________________________________________

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:

(посади, прізвища, ініціалидбо за списком, що додається)

Присутні кандидати на посаду^керівника вищого навчального закладу та інші 
особи, які були акредитовані організаційним комітетом:

(посади, прізвища, ініціали або за списком, що додається)Ґ'
'ґ7ия̂ 2_ ^  /  -_________________________

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

(посади, прізвища, інц Тїбо за списком, що додається)

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



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
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
7. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів ^

Прізвища, імена, по батькові кандидатів

1. Давиденко Віталій Володимирович
2. Дудник Іван Миколайович
3. Ісаєнко Володимир Миколайович
4. Корченко Олександр Григорович
5. Кулик Микола Сергійович
6. Чепіженко Валерій Іванович
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.



Реєстр присутніх на виборчій дільниці під час голосування та підрахунку 
голосів на виборах ректора Національного авіаційного університету
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