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ЧЕРГОВІ ВИБОРИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

ТА ДЕПУТАТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

25 жовтня 2020 року 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА 

КОМІСІЯ 

ПРОТОКОЛ  

засідання Оболонської районної у місті Києві 

 територіальної виборчої комісії 

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32 

01 жовтня 2020 року                                                                                                    19 год. 00 хв.    № 7 

Всього членів комісії : 18 осіб  

Присутні на засіданні члени комісії: Співак І.І., Швидкий В.В., Предєін А.М.,  Амелін М.В.,  

Булавчик С.О., Дмитрусь Л.Я., Захарченко В.І., Ковальська А.В., Корженевська І.В., Кубицький 

А.А., Тимошенко О.В., Ходяча В.П., Шпигун О.А., Шевченко О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   

1. Про прийняття присяги членами Оболонська районна у місті Києві територіальна виборчої 

комісії . 

2. Про прийняття подань  для включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій 

звичайних та спеціальних виборчих дільниць. 

3. Про розподіл обов’язків  між членами Оболонської районної у місті Києві територіальної 

виборчої комісії для проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу 

дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць. 

4. Про затвердження графіку чергувань  членів територіальної виборчої комісії в приміщенні 

комісії під час підготовки і проведення Чергових виборів Київського міського голови та 

депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року 

5. Різне. 

 

1.  Слухали: Слухали: Співак І.І. Про права та обов’язки члена комісії 

              Виступили: Дмитрусь Лідія Ярославівна 
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2. Слухали: Прийняття подань  для включення кандидатур до складу дільничних 

виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць. 

 

   Вирішили: Прийняти подання  для включення кандидатур до складу дільничних 

виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць. 

Голосували: 

За                        14 (чотирнадцять)                 членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

 

 

3. Слухали: Співак І.І: . Про розподіл обов’язків  між членами Оболонської районної у місті 

Києві територіальної виборчої комісії для проведення жеребкування щодо включення 

кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних 

виборчих дільниць 

 

Вирішили: 

Розподілити обов’язки між членами Оболонської районної у місті Києві територіальної 

виборчої комісії для проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу 

дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць: 

        Дмитрусь Лідія Ярославівна- дістає жеребки із пристрою 

        Шевченко Олександр Іванович – виконує технічні роботи (вкидання жеребків у 

пристрій, його обертання, розкриття конвертів тощо) 

Ковальська Аліна Валентинівна, Шпигун Ольга Андріївна - опрацьовують результати 

жеребкування. 

. 

 

Голосували: 

        За                        14 (чотирнадцять)                      членів комісії 

        Проти                 0 (нуль)                                         членів комісії 

Утримались       0 (нуль)                                         членів комісії 

 

 

4. Слухали: Співак І.І.: Про  затвердження графіку чергувань  членів територіальної 

виборчої комісії в приміщенні комісії під час підготовки і проведення Чергових виборів 

Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року 
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 Вирішили Затвердити графік чергування членів територіальної виборчої комісії в 

приміщенні комісії під час підготовки і проведення Чергових виборів Київського міського 

голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року 

Голосували: 

За                       14 (чотирнадцять)                        членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                            членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

 

Додаток №  1  додається 

 

Голова виборчої комісії                                                                                          І.І.Співак 

Секретар виборчої комісії                                                                                      В.В.Швидкий 

 


