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П Р О Т О К О Л  №2
засідання О кружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України

одномандатного виборчого округу № 97

"04" вересня 2012 року м. Бровари

Усього членів комісії: 18 осіб.
Присутні на засіданні члени комісії:
Мацанюк Роман Вікторович 
Ковбаса Клавдія Семенівна 
Сіданіч Максим Олександрович 
Бабак Інна Михайлівна 
Грень Віталій Вячеславович 
Грицай Олександр Валерійович 
Гришко Катерина Трохимівна 
Жеребцов Сергій Валерійович 
Іванчук Олександр Мілентійович 
Клименко Віктор Олександрович 
Логовченко Ю лія Олександрівна 
Павлючков Олександр Володимирович 
Романюк Георгій Манолійович 
Щербаков Сергій Олександрович 
Щербакова Катерина Валентинівна 
Яніцький Мирослав Васильович 
Всього присутніх членів комісії: 16 осіб 
Відсутні:
Парфьонова Вікторія Миколаївна 
Полякова Тетяна Михайлівна 
Всього відсутніх членів комісії: 2 особи

На засіданні комісії також були присутні особи, які мають право бути 
присутніми на засіданні окружної виборчої комісії згідно зі ст. 34 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України».

Лист реєстрації зазначених осіб додається до Протоколу.

Кворум досягнуто, тому засідання може бути розпочато.
Головуючий на засіданні -  заступник голови ОВК № 97 Ковбаса К.С. 
Секретар -  Сіданіч М.О.

Секретар комісії Сіданіч М.О. доі 
Постанови ЦВК№ 709 від 0 1 .09.2(
Окружної виборчої комісії з вибо 
виборчого округу № 97 відбулися
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не прийняли присягу. Зважаючи на це, він запропонував почати роботу комісії з 
питання про Прийняття присяги новопризначеними (заміненими) членами комісії.

За це рішення проголосували:
З а - 1 6  (шіснадцять);
Проти -  0 (нуль);
Утрималися -  0 (нуль).

Виступили:
Грень В.В., член комісії, який зачитав текст Присяги та поставив особистий підпис 
під її текстом відповідно до ч. З, ч.4 ст. 36 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» та отримав посвідчення члена ОВК.
Мацанюк Р.В., голова комісії, який зачитав текст Присяги та поставив особистий 
підпис під її текстом відповідно до ч. З, ч.4 ст. 36 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України».
Щербакова К.В., член комісії, яка зачитала текст Присяги та поставила особистий 
підпис під її текстом відповідно до ч. З, ч.4 ст. 36 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України».
Грицай О.В., член комісії, який зачитав текст Присяги та поставив особистий підпис 
під її текстом відповідно до ч. З, ч.4 ст. 36 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» та отримав посвідчення члена ОВК.

Вищеназвані члени комісії вступили в свої повноваження.
Слово для подальшого ведення засідання передали Голові комісії -  Мацанюку Р.В., 
який запропонував затвердити наступний порядок денний

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :

1. Про режим роботи виборчої комісії.
2. Про повідомлення відповідних підприємств, установ, організацій за 

основним місцем роботи членів виборчої комісії про необхідність увільнення 
відповідних працівників від виконання виробничих або службових обов’язків на час 
засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії.

3. Про виконання членами виборчої комісії своїх повноважень у виборчій 
комісії на платній основі

4. Про розподіл обов’язків між головою, заступником, секретарем та членами 
виборчої комісії.

5. Про затвердження переліку посад та чисельності залучених працівників для 
роботи в окружній виборчій комісії територіального виборчого округу № 97.

6. Про розгляд скарги.
Різне.

Виступила: Ковбаса К.С., заступник голови комісії, яка запропонувала 
першим питанням порядку денного розглянути питандя-про примірний план роботи 
ОВК, беручи за основу календарний план ОВК.

Грень В.В., член комісії, який підтримав
Пропозицію поставили на голосування. // ндаТ)ШХі- Л
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За це рішення проголосували:
За -  6 (шість);

П роти- 9  (девять);
У трим али ся- 0  (нуль).
Не голосував -  1 (один)
Голова поставив на голосування питання про затвердження проекту порядку 

денного, який він зачитав.
Постановили: Затвердити порядок денний засідання комісії.
За іде рішення проголосували:
З а - 16 (шіснадцять);
П р о т и - 0  (нуль);
Утрималися -  0 (нуль).

1. Слухали:
Про режим роботи виборчої комісії.

Виступили:
Голова комісії виступив з пропозицією затвердити режим роботи Окружної 
виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого 
округу №97 з понеділка по п ’ятницю з 08.00 до 16.00 без обідньої перерви.

Голова поставив на голосування питання про затвердження режиму роботи 
Окружної виборчої комісії №  97.
Постановили (протокольне рішення №1): Затвердити режим роботи Окружної 
виборчої комісії №  97.

За це рішення проголосували:
З а - 13 (тринадцять); 
Проти -  0 (нуль); 
У трим алися- 3  (нуль).

2. Слухали:
Про повідомлення відповідних підприємств, установ, організацій 

за основним місцем роботи членів виборчої комісії про необхідність 
увільнення відповідних працівників від виконання виробничих або 
службових обов’язків на час засідань виборчої комісії та виконання 
доручень виборчої комісії.

Виступили:

Голова комісії Мацанюк Роман Віктор 
листи до відповідних підприємств, у  
роботи членів виборчої комісії пр
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працівників від виконання виробничих або службових обов’язків на час
засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії.

Голова поставив на голосування питання про повідомлення відповідних 
підприємств, установ, організацій за основним місцем роботи членів виборчої 
комісії про необхідність увільнення відповідних працівників від виконання 
виробничих або службових обов’язків на час засідань виборчої комісії та виконання 
доручень виборчої комісії

За це рішення проголосували:
За 14 (чотирнадцять);
Проти -  0 (нуль);
Утрималися -  1 (один).
Не голосував -  1(один)
П остановили(протокольне рішення №2): доручити голові розіслати

відповідні листи до відповідних підприємств, установ, організацій за основним 
місцем роботи членів виборчої комісії про необхідність увільнення відповідних 
працівників від виконання виробничих або службових обов’язків на час засідань 
виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії.

3. Слухали:
Про виконання членами виборчої комісії своїх повноважень у

виборчій комісії на платній основі.

Виступили:

Голова комісії М ацаню к Роман Вікторович зачитав Постанову №  3 Окружної 
виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого 
округу № 97 «Про виконання членами окружної виборчої комісії 
своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі» (яка була роздана членам 
к о м іс ії):

«1. Визначити, що повноваження в окружній виборчій комісії виборчого 
одномандатного виборчого округу № 9 7  з виборів народних депутатів України 28 
жовтня 2012 року на платній основі відповідно до е т а п і  47 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» виконують:

1) Голова окружної виборчої комісії Мацанюк Р.В.,
2) Секретар окружної виборчої комісії Сіданіч М.О.,
3) Член окружної виборчої комісії Щербакова К.В.
2. Цю постанову надіслати Центральній виборчій комісії для затвердження на 

наступний день після її  прийняття.
3. Копії цієї постанови видати члена\і/@ |^5кн оГ ^^ |)р їіо ї комісії, зазначеним у 

пункті 1 цієї постанови, для пред’я в л е н н я и % місцем роботи з метою 
звільнення на відповідний період роботи і  о | р у ж і ^  виоІрч/ій комісії від виконання 
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відповідно до частини шостої статті 36 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України».

Виступили:
Яніцький Мирослав Васильович запропонував не підтримувати даний проект 

Постанови.

І олова поставив на голосування проект Постанови про виконання членами 
виборчої комісії своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі.

За це рішення проголосували:
За -  10 (десять);
Проти -  5 (пять);
У трим алися- 1  (один).

Постановили (постанова № 3) додасться.

4. Слухали:
Про розподіл обов’язків між головою, заступником, секретарем та 

членами виборчої комісії.

Виступили:

Голова комісії М ацанюк Роман Вікторович виступив щодо розподілу 
обов’язків між головою, заступником, секретарем та членами виборчої комісії. 
Виступили:

Яніцький Мирослав Васильович заперечив щодо прийняття даного рішення.
Грень Віталій В ’ячеславович виступив з пропозицією щодо доопрацювання 
даного питання.
Грицай Олександр Валерійович запропонував зняти з розгляду дане питання. 

Голова поставив на голосування пропозицію щодо зняття даного питання.

За це рішення проголосували:
За 14 (чотирнадцять);
Проти -  1 (один);
Утрималися -  0 (нуль).
Не голосував -  1(один)
"  Г - ,  • ^ ’ * К
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5. Слухали:
Про затвердження переліку посад та чисельності залучених 

працівників для роботи в окружній виборчій комісії територіального  
виборчого округу №  97.

Виступили:

Голова комісії М ацанюк Роман Вікторович зачитав Постанову № 5 Окружної 
виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного 
виборчого округу № 97 «Про перелік посад та чисельності залучених 
працівників для роботи в окружній виборчій комісії одномандатного виборчого 
округу № 97(яка була роздана членам комісії ):

1. Затвердити чисельність залучених працівників для роботи в окружній 
виборчій комісії одномандатного виборчого округу №  97 у кількості 10 осіб.

2. Доручити голові окружної виборчої комісії Мацанкжу Роману 
Вікторовичу визначити перелік посад залучених працівників та залучати їх у 
разі необхідності до роботи на підставі цивільно-правових угод.»

Голова поставив на голосування проект Постанови «Про перелік посад та 
чисельності залучених працівників для роботи в окружній виборчій комісії 
одномандатного виборчого округу №97».

За це рішення проголосували:
За 11 (одинадцять);
Проти - 5  (п ’ять);
Утрималися -  0 (нуль).

Постановили (постанова №  5) додасться.

6. Слухали:
Про розгляд заяви.

Виступили:

Секретар комісії Сіданіч Максим Олександрович зачитав заяву члена комісії 
Щ ербакова С.О.

Виступили:

Грень Віталій В ’ячеславович виступив з запереченням проти розгляду заяви.



За це рішення проголосували:
За 14 (чотирнадцять);
Проти -  1 (один);
Утрималися -  1 (один).

Постановили (протокольне рішення № 6) зняти з розгляду заяву.

Голова комісії оголосив про закінчення засідання комісії в зв ’язку із вичерпаним 
порядком денним.

С ек р етар  к о м іс ії

Голова ком ісія


