
ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ОДН ОМАНДАТНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ №97 КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л  № 4

засідання окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України 
одномандатного виборчого округу №97

"11" вересня 2012 року об 11.30 год. м. Бровари

Усього членів комісії: 18 осіб.
Присутні на засіданні члени комісії:
Ситєнков Максим Миколайович 
Ковбаса Клавдія Семенівна 
Сіданіч Максим Олександрович 
Бабак Інна Михайлівна 
Грень Віталій В’ячеславович 
Гришко Катерина Трохимівна 
Іванчук Олександр Мілентійович 
Клименко Віктор Олександрович 
Логовченко Юлія Олександрівна 
Павлючков Олександр Володимирович 
Парфьонова Вікторія Миколаївна 
Романюк Георгій Манолійович 
Щербаков Сергій Олександрович 
Щербакова Катерина Валентинівна 
Яніцький Мирослав Васильович 
Жеребцов Сергій Валерійович 
Грицай Олександр Валерійович 
Відсутні:
Колесник Людмила Францівна 
Всього відсутніх членів комісії: 17 осіб

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 ' г



Лист реєстрації зазначених осіб додається до Протоколу (Додаток № 1). 
Кворум досягнуто, тому засідання може бути розпочато.

Головуючий на засіданні голова комісії -Ситєнков М.М 
Заступник голови - Ковбаса К.С.
Секретар -  Сіданіч М.О.

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :

1. Про розподіл обов’язків між членами ОВК.
2. Різне.

До початку розгляду питань порядку денного, на пропозицію 
заступника голови Ковбаси К.С. була розглянута постанова ЦВК №817 від 
07.09.2012 року про дострокове припинення повноважень члена комісії:

Мацанюк Романа Вікторовича, 1980 року народження -  голова комісії, 
від Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв’язку із внесенням 
подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого 
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії та призначити головою комісії:

Ситєнкова Максима Миколайовича, 1975 року народження -  від 
Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Ситєнков Максим Миколайович проголосив присягу та поставив свій 
підпис під її текстом. (Додаток №2).

Голова комісії Ситєнков М.М познайомився з присутніми на засіданні 
та зачитав заяву від 10.09.2012 року подану Ковбасою К.С, Яніцьким М.В, 
Гренем В.В до ОВК №97, прийняту членом Щербаковою К.В, щодо 
скликання засідання окружної виборчої комісії № 97 у триденний строк та 
розглянути питання щодо розподілу обов’язків членів ОВК № 97 та питання 
залучених спеціалістів, експертів та технічних працівників для 
організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення 
повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів 
народних депутатів України, кандидатури яких подані членами ОВК.

1 .Слухали: голову комісії Ситєнкова М.М , який запропонував розглянути 
питання про розподіл обов’язків між членами окружної виборчої комісії.



І 1

Вирішили: прийняте протокольне рішення розглянути питання на
наступному засіданні.
За це рішення проголосували:
За -  ІЗ(дванадцять);
Проти -1 (два);
Утрималися -  2 (два)
Не приймали участь у голосуванні -  1(один)

2.Слухали: голову комісії Ситєнкова М.М, який доповів, що так як 
попередній голова склав свої повноваження він не може виконувати свої 
повноваження на постійній основі, тому запропонував розглянути питання 
про зміну постанови № 3 від 11.09.2012- року.

Виступили: Грицай А.В, який запропонував залучити голову окружної 
виборчої комісії Ситєнкова М.М до виконання повноважень на платній 
основі.
Грень В.В, який запропонував Ковбасу К. С. для виконання повноважень на 
постійній основі.
Вирішили: внести зміни до постанови № 3 від 4.09.2012 р. і залучити до 
виконання своїх повноважень на платній основі Ситєнкова М.М.
За це рішення проголосували:
За -  12 (дванадцять);
Проти -2  (два);
Утрималися -  2 (два)
Не приймали участь у голосуванні -  1(один)
Постанова № 4.1 додається.

Слухали: Греня В.В. про внесення пропозицію щодо визначення 
кандидатур залучених спеціалістів, експертів та технічних працівників 
поособово.
Виступили: голова комісії Ситєнков М.М. зауважив, що рішення про 
залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників прийнято 
постановою № 5 від 04.09.2012р. ОВК №97.
Вирішили: винести на голосування пропозицію внести зміни до постанови 
№ 5 від 04.09.2012р.
За це рішення проголосували:
За -  6 (шість);
Проти -9  (дев’ять);
Утрималися -  2 (два)



І

Рішення не прийнято.

Слухали: Грень В.В, який повідомив, що розробив календарний план роботи

Виступили: голова комісії Ситєнков М.М, який зауважив, що календарний 
план роботи окружних виборчих комісій розроблений Центральною 
виборчою комісією.

Слухали: уповноважена особа партії ВО «Батьківщина» Батюк С.І, 
запропонував ознайомитись зі вмістом опечатаного сейфа.
Вирішили: поставити питання на голосування.
За це рішення проголосували:
За -  2(два);
Проти -7  (сім);
Утрималися -  3 (три)
Не приймали участь у голосуванні -  5(п’ять)
Рішення не прийнято.
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Секретар окружної виборчої комісії

Голова окружної виборчої комісії


