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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 

07 вересня 2020 року                                                                                                    19 год. 00 хв.    № 4 

Всього членів комісії : 18 осіб  

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

Булавчик С.О., БуткоІ.М., Довгаль О.В., Захарченко В.І., Ковальська А.В., Корженевська І.В., 

Кубицький А.А., Макаров В.І., Плахтій Л.В., Радзівіл К.С., Тимошенко О.В., Ходяча В.П., Шпигун 

О.А. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   

1.  Про прийняття присяги членами виборчої комісії 

2.  Про залучення спеціалістів, експертів, технічних працівників для здійснення повноважень 

виборчої комісії під час підготовки та проведення місцевих виборів 

3.  Про виконання членами виборчої комісії своїх повноважень на платній основі під час 

підготовки та проведення місцевих виборів 

4.  Про затвердження графіку роботи виборчої комісії та графіку чергувань членів виборчої 

комісії 

5.  Різне. 

 

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

              Виступили: 

 Плахтій Леся Вікторівна 

 Радзівіл Костянтин Сергійович 



 

2 
 

2. Слухали: Співак І.І. Про залучення: чотирьох бухгалтерів, чотирьох експертів, технічних 

працівників для здійснення повноважень виборчої комісії під час підготовки та 

проведення місцевих виборів. 

       Вирішили: Залучити Головний бухгалтер, бухгалтера 3 фахівця, юрист 2 фахівця, 

діловодів 3 фахівця, системних адміністраторів 4 фахівця, санітарний працівник 2 фахівця 

в Оболонській районній у місті Києві територіальній виборчій комісії. 

 

Голосували: 

За                        17 (сімнадцять)                      членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

 

Постанова № 2   додається 

 

3. Слухали: Співак І.І.: Про виконання членами виборчої комісії своїх повноважень на 

платній основі під час підготовки та проведення місцевих виборів 

Вирішили: На виконання вимог Виборчого Кодексу України, керуючись частиною 1 

статті 212 Виборчого Кодексу України,  Розглянувши пропозиції  Співак Інна Іванівна, Довгаль 

Олександр Валерійович, Корженевська Ірина Віталіївна про виконання членами Оболонської 

районної у місті Києві територіальної виборчої комісії своїх повноважень на платній основі на 

підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією 

 

Голосували: 

За                       17 (сімнадцять)                        членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

       Постанова № 3  додається 

4.  Слухали: Співак І.І.: Про затвердження графіку роботи виборчої комісії та графіку 

чергувань членів виборчої комісії. 

1. Вирішили: Встановити години прийому громадян в приміщенні Оболонської районної 
у місті Києві територіальної виборчої комісії : 9:00-18:00 з перервою з 13:00 до 14:00 в 
будні дні 

2. У вихідні та святкові дні зобов’язати чергового члена комісії здійснювати попередній 
прийом громадян та попередню реєстрацію документів у дистанційному режимі, 
зокрема за допомогою телефонного зв’язку та у інші способи. 
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3.  Встановити особливий режим роботи комісії у випадках, передбачених законом, 
зокрема в останні дні прийому реєстраційних документів та подань, день виборів та в 
дні встановлення підсумків голосування. 

4. Оприлюднити режим роботи та графік чергувань в приміщенні комісії. 
5. Покласти обов’язки по формуванню графіку чергування членів комісії в на члена 

комісії Ковальська А.В. 
6. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення на сайтах районних державних 

адміністрацій та стенді офіційних матеріалів Оболонської районної у місті Києві 
територіальної виборчої комісії  

Голосували: 

За                       17 (сімнадцять)                       членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

Постанова № 4   додається додає 

 

Голова виборчої комісії                                                                                          І.І.Співак 

Секретар виборчої комісії                                                                                      В.В.Швидкий 

 


