
MIHICTEPCTBO OCBITИ | НАУКИ УКРАiНИ
РIВНЕНСЬКИИ ДЕРЖАВНИИ Г)rМАНIТАРНИИ УНIВЕРСИТЕТ

ПIДСУМКОВИИ ПРОТОКОЛ
головЕоi виборчOi KoMiciT з виборiв рsктора

Рiвнsнського державIIого гуманiтарного унiверсштету

м. PiBHe 2| }KoBTIuI 282О року

Усього ч.шенiв KoMiciT: 14 осiб.

Присутнi члени KoMicii: Василюк В.М., Кулай В.В., Ривака Т.В.,

Оксенюк I.Г., Юхименко-Назарук I.A., Гусарук B.I, Крет Р.М., ,Щичкiвська I.M.,

Бурчак А.В., ГIiдцерковна Я.Й., Пелех Ю.В.

Присутнi uредставники засновника (засновникiв) або уповноваженого

(уповноваженоТ) ним (ними) органу (особи), представни:i<и центрального оргаЕу

виконавчоi влади у сферi освiти i науки: представник уI]равлiнrrя освiти i науки

Присутнi кандидати на шосаду ректOра РДГУ та iншi особи, якi були

акредитованi органiзацiйним KoMiTeToM: кандидат iсторичних наук, гiрофесор,

завiдувач кафедри всесвiтнъоi icTopii Постоловський Р.М., доктор

психологiчних наук, професор кафедри сусгriлъних дисциплiн Ставицъкий

О.О., доктор педагогiчних наук, професор, завiдувач кафедри вищоi

математики Тадеев П.О., сrrостерiгачi вiд кандидатiв на шосаду ректOра РШУ,

громадських органiзацiй, ЗМI (список додасться).

За результатами протоколiв годовноi та дiлъничих виборчих комiсiй:

- головна виборча комiсiя Протокол Jф5 вiд 2|.1а.2а2ар., M.PiBHe,

вул.Гlпастова, 3 1, навч.корпус Nе2;

_ дiльнича виборча,комiсiя Протокол J&1 вiд 21.10.2020р., Рiвненського

музичного фахового коледжу Рiвненського державного ryманiтарнOго

унiверситету M.PiBEe, вул. С.Бандери 6;

_ дiльнича виборча комiсiя Протокол Jф5 вiд 2|Ja.202ap., ,Щубенський

фахового кOледжу культури i мистецтв Рiвненського державного



ryманiтарнOго унiверситеry м,Дубно, вул. Замкова, 6;

- дiльнича виборча комiсiя Протокол J\b5 вiд 21.10.2а20р., ýубенсъкого

педагогiчнOго фахового коледжу Рiвненського дер}кавного ryманiтарного

унiверситету м.Щубно, вул. ТТТевченка, 54;

- дiльнича виборча комiсiя Прозокол Ng5'вiд 21.10.2020р., Сарненýького

педагогiч}лого фахового коледi{tу м.Сарни, вул. Ковелъська, l6.

Вiдповiдно до cTaTTi 42 закону УкраiЪи <<Про вищу ocBiTy>> гlри пiдрахунку

голосiв виборцiв виборча комiсiя встановила:

1) кiлькiсть вибоFцiв 1109 {одна тисяча сто девОять)
2) кiлькiсть Ёиготовлених виборчих
бюлетенiв для голосування

1109 (одна тисяqа сто девОять)

3) кiлькiсть виборчiв, якi отримали
виборчi бюлетенi для голосування

969 (дев'ятсот ш-лiстдесят

дев'ять)
4) кiлькiсть невикористаних виборчих
бюлетенiв для голосувапня

140 (сто сшрок}

5) кiлькiсть виборчих бюлетенiв
внявлених y скриньцi для голOсування

969 (д*в'ятсот rrriстдесят

дев'ять)
6) кiлькiсть виборчих бюлетенiв для
голосування, визнаних rrедiйсними

18 (вiсiмнадцять}

7) кiлькiсть виборцiв, якi проголосували за кандидатiв:
t

Прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата
Ki.lrbKicTb
голосiв

Вiдсоток вiд
кiлъкоотi виборцiв

1 .Постоловський Руслан Михайлович 744(ciMcoT
ýорок
чотири)

76,78Уо (сiмдесят
шiстъ цiлкх
сiмдесят BiciM
сотих)

2. Ставицький Олег Олексiйович 108 (сто
BiciM)

1 1,1 4%(одинадцять

цiлих
чотирнадцять
сотих )

3. Тадеев Петро Олександрович 65
(шiстдесят
гr'ять)

6,7УА (шiсть цiлих
сiмдесят одна сота)

нЕ пIдтриh,мо жодного кАндидАтА з4
(тридцять
чотири)

З,5|Уа (три цiлих
п'ятдесят одна
сота)



Заяви, скарги, поданi каЕдидатами, спостерiгачалли, а також рiшення, прийнятi

результатами ik розгляду вiдсутнi.

Щей протокол складено виборчою комiсiею у двох примiрниках.
Yci примiрники цього rrротоколу нумеруютьс4j однакову юридичну силу.
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Секретар
виборчоТ KoMiciT

В.М. Василюк

[.А. Юхименко-Назарук

Т.В. Ривака

tuaz.o fu, а

(прiзвище та iHr,г
(прiзвrrще та iнiцirulи}

.l

{ 
"*- 

/,о-_
' r (прiзвllttlс rа iHiuia;rrl)

У)цС"еl'Уа-4ср /, /1

(прiзвище та i

iпрiзвище та iнirriмф


