
Виборчий бюлетень 
для голосування на виборах Голови  Ради  гуртожитку ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

Дата голосування  - 9 жовтня 2013 року 

№ Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Дані про кандидата Відмітка 

1 Шендрик Денис учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

2 Яровий Віктор учень ІI курсу 4 групи електромонтерів  

3 Гужанський Владислав учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

4 Дегтярьова Тетяна учениця I курсу 18 групи кухарів  

5 Шевченко Ольга учениця I курсу 19 групи кухарів  
 

Виборчий бюлетень 
для голосування на виборах Голови  Ради  гуртожитку ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

Дата голосування  - 9 жовтня 2013 року 

№ Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Дані про кандидата Відмітка 

1 Шендрик Денис учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

2 Яровий Віктор учень ІI курсу 4 групи електромонтерів  

3 Гужанський Владислав учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

4 Дегтярьова Тетяна учениця I курсу 18 групи кухарів  

5 Шевченко Ольга учениця I курсу 19 групи кухарів  
 

Виборчий бюлетень 
для голосування на виборах Голови  Ради  гуртожитку ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

Дата голосування  - 9 жовтня 2013 року 

№ Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Дані про кандидата Відмітка 

1 Шендрик Денис учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

2 Яровий Віктор учень ІI курсу 4 групи електромонтерів  

3 Гужанський Владислав учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

4 Дегтярьова Тетяна учениця I курсу 18 групи кухарів  

5 Шевченко Ольга учениця I курсу 19 групи кухарів  
 

Виборчий бюлетень 
для голосування на виборах Голови  Ради  гуртожитку ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

Дата голосування  - 9 жовтня 2013 року 

№ Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Дані про кандидата Відмітка 

1 Шендрик Денис учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

2 Яровий Віктор учень ІI курсу 4 групи електромонтерів  

3 Гужанський Владислав учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

4 Дегтярьова Тетяна учениця I курсу 18 групи кухарів  

5 Шевченко Ольга учениця I курсу 19 групи кухарів  
 

Виборчий бюлетень 
для голосування на виборах Голови  Ради  гуртожитку ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

Дата голосування  - 9 жовтня 2013 року 

№ Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Дані про кандидата Відмітка 

1 Шендрик Денис учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

2 Яровий Віктор учень ІI курсу 4 групи електромонтерів  

3 Гужанський Владислав учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

4 Дегтярьова Тетяна учениця I курсу 18 групи кухарів  

5 Шевченко Ольга учениця I курсу 19 групи кухарів  
 

Виборчий бюлетень 
для голосування на виборах Голови  Ради  гуртожитку ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

Дата голосування  - 9 жовтня 2013 року 

№ Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Дані про кандидата Відмітка 

1 Шендрик Денис учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

2 Яровий Віктор учень ІI курсу 4 групи електромонтерів  

3 Гужанський Владислав учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

4 Дегтярьова Тетяна учениця I курсу 18 групи кухарів  

5 Шевченко Ольга учениця I курсу 19 групи кухарів  
 

Виборчий бюлетень 
для голосування на виборах Голови  Ради  гуртожитку ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

Дата голосування  - 9 жовтня 2013 року 

№ Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Дані про кандидата Відмітка 

1 Шендрик Денис учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

2 Яровий Віктор учень ІI курсу 4 групи електромонтерів  

3 Гужанський Владислав учень ІI курсу 86 групи електромонтерів  

4 Дегтярьова Тетяна учениця I курсу 18 групи кухарів  

5 Шевченко Ольга учениця I курсу 19 групи кухарів  

 

 

 



 

 

Вибори Голови Ради гуртожитку 

 

Виборча комісія 

1. Для організації проведення виборів створюється виборча комісія у складі 5 осіб: 

-  Славінський Володимир – голова виборчої комісії 

-  Овчанецька Катерина – секретар виборчої комісії 

-  Касіян Ірина – член комісії 

-  Мокрій Андрій - член комісії 

-  Скуртул Артем - член комісії 

2. Бюлетені видаються за затвердженим  списком виборчої комісії. не використані 

бюлетені повертаються до виборчої комісії та знищуються. 

3. Кандидати мають право направляти наглядачів для контролю за ходом 

голосування. наглядачі не втручаються у роботу виборчої комісії. 

4. Роз’яснення порядку заповнення виборчого бюлетеня 

            - поставте знак + у порожньому квадраті з правої сторони навпроти 

прізвища кандидата, за якого віддаєте свій голос; 

- виборчий бюлетень, в якому закреслено більше одного квадрата або 

стоїть інший знак, вважається недійсним; 

 

5. Після голосування скринька розкривається членами виборчої комісії та 
підраховуються голоси, надані за кожного кандидата. 

6. Результати голосування оформлюються протоколом, в якому вказуються : 

кількість наданих виборцям бюлетенів, кількість бюлетенів, які були у скриньці, 

кількість бюлетенів, які визнані недійсними, кількість голосів, відданих за кожного 

кандидата. Протокол підписується всіма членами виборчої комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол виборчої комісії 

 про результати виборів Голови учнівського самоврядування  

ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

 

 На підставі протоколу виборчої комісії про результати підрахунку голосів виборча 

комісія визначила: 

1) загальну кількість виборців______________ 

2) кількість виборців, які отримали бюлетені ________________ 

3) кількість виборців, які взяли участь у голосування ____________ 

4) кількість виборчих бюлетенів, які визнані не дійсними ________________ 

5) кількість голосів, поданих за кандидата в Голови учнівського самоврядування, а 
також відсоток голосів, поданих за нього, по відношенню до кількості виборців, які 

взяли участь у голосуванні: 

 

№ Кандидат у Голови учнівського 

самоврядування 

Кількість 

голосів, 

поданих за 

кожного 

кандидата 

Відсоток 

голосів, 

поданих за 

кандидатів 

1 Шендрик Денис   

2 Яровий Віктор   

3 Гужанський Владислав   

4 Дегтярьова Тетяна   

5 Шевченко Ольга   

Голова виборчої комісії_____________________________________________________ 

Секретар комісії___________________________________________________________ 

Члени комісії _____________________________________________________________ 

                        _____________________________________________________________ 

                        _____________________________________________________________ 

__________________ 2013 року 

 

 

Протокол виборчої комісії складається у двох примірниках. перший примірник 

протоколу разом з пакетом виборчих бюлетенів зберігається у секретаря виборчої 

комісії, другий – одразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні 

ліцею. 


