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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 

21 вересня 2020 року                                                                                                    19 год. 00 хв.    № 6 

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., БуткоІ.М., Довгаль О.В., 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. Схвалення єдиного кошторису видатків Оболонської районної в місті Києві територіальної 

виборчої комісії для підготовки та проведення чергових виборів Київського міського голови 

та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року. 

2. Затвердження положення про уповноважену особу, відповідальну за забезпечення 

закупівельної діяльності Оболонської районної у місті Києві територіальної виборчої комісії 

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

Київської міської ради 25 жовтня 2020 року 

3. Затвердження уповноваженої особи, відповідальної за організацію закупівельної 

діяльності Оболонської районної у місті Києві територіальної виборчої комісії під час 

підготовки і проведення Чергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської 

міської ради 25 жовтня 2020 року 

4. Розгляд та прийняття переліку заходів на виконання постанови ЦВК №158 від 4 серпня 

2020 року "Про пропозиції робочої групи з розробки рекомендацій та заходів , спрямованих 

на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 , під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 

2020 року та інших виборів у період дії карантину". 
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5. Розгляд та прийняття переліку заходів на виконання постанови ЦВК №165 від 8 серпня 

2020 року "Про Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих 

скриньок". 

6. 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 

7. Різне. 

 

1.  Слухали: Співак І.І.: Про схвалення єдиного кошторису видатків Оболонської районної в 

місті Києві територіальної виборчої комісії для підготовки та проведення чергових 

виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 

року 

              Вирішили: Схвалити єдиний кошторис видатків Оболонської районної в місті Києві 
територіальної виборчої комісії для підготовки та проведення чергових виборів Київського 
міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року 

Голосували: 

За                        15 (п’ятнадцять)                      членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

Постанова № 6    додається 

2. Слухали: Співак І.І: Про затвердження положення про уповноважену особу, 
відповідальну за забезпечення закупівельної діяльності Оболонської районної у місті 
Києві територіальної виборчої комісії під час підготовки і проведення Чергових виборів 
Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року. 

   Вирішили: Затвердження положення про уповноважену особу, відповідальну за 

забезпечення закупівельної діяльності Оболонської районної у місті Києві територіальної 

виборчої комісії під час підготовки і проведення Чергових виборів Київського міського 

голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року. 

Голосували: 

За                        15 (п’ятнадцять)                      членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

 

Постанова № 7   додається 

 

3. Слухали: Співак І.І: Про затвердження уповноваженої особи, відповідальної за 

організацію закупівельної діяльності Оболонської районної у місті Києві територіальної 
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виборчої комісії під час підготовки і проведення Чергових виборів Київського міського 

голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року 

Вирішили: 

1. Затвердити  Коваль Ірину Олексіївну – головного бухгалтера Оболонської районної у 

місті Києві територіальної виборчої комісії,  як уповноважену особу, відповідальну за 

організацію закупівельної діяльності Оболонської районної у місті Києві територіальної 

виборчої комісії під час підготовки і проведення Чергових виборів Київського міського 

голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року 

2. У разі тимчасової відсутності Коваль Ірини Олексіївни, покласти обов'язки 

уповноваженої особи за організацію закупівельної діяльності Оболонської районної у 

місті Києві територіальної виборчої комісії під час підготовки і проведення Чергових 

виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 

року на заступника голови Оболонської районної у місті Києві територіальної виборчої 

комісії Предєіна Андрія Михайловича. 

 

Голосували: 

        За                        14 (чотирнадцять)                      членів комісії 

        Проти                 0 (нуль)                                         членів комісії 

Утримались       1 (один)                                         членів комісії 

Постанова № 8   додається 

 

4. Слухали: Співак І.І.: Про розгляд та прийняття переліку заходів на виконання постанови 

ЦВК №158 від 4 серпня 2020 року " Про пропозиції робочої групи з розробки 

рекомендацій та заходів , спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 , під час організації та 

проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та інших виборів у період дії 

карантину".   

    Вирішили: Звернутися до Оболонської районної адміністрації довести до кожного 

керівника закладу, де розміщенні виборчі дільниці про зміст постанови ЦВК № 158 від 4 

серпня 2020 року "Про пропозиції робочої групи з розробки рекомендацій та заходів , 

спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 , під час організації та проведення місцевих виборів 

25 жовтня 2020 року та інших виборів у період дії карантину", забезпечити виконання 

постанови.   

Голосували: 

За                       15 (п’ятнадцять)                        членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 
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Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

 

5. Слухали: Співак І.І.: Про розгляд та прийняття переліку заходів на виконання постанови 

ЦВК №165 від 8 серпня 2020 року "Про Порядок виготовлення, обліку, використання та 

зберігання виборчих скриньок". 

 Вирішили: Звернутися до Оболонської районної адміністрації довести до кожного 

керівника закладу, де розміщенні виборчі дільниці про зміст постанови ЦВК №165 від 8 

серпня 2020 року "Про Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання 

виборчих скриньок", забезпечити виконання постанови. 

 

Голосували: 

За                       15 (п’ятнадцять)                        членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

 

6. 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 

 

    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                       15 (п’ятнадцять)                        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 

 


