ОКРУЖНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ №97 КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ

№5

засідання окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу №97
"12" вересня 2012 року 12.00 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
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
Скочко Олексій Олександрович
Відсутні:
Колесник Людмила Францівна
Грицай Олександр Валерійович
Всього відсутніх членів комісії: 16 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 України».

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.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про утворення спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі.
2. Різне.

До початку розгляду питань порядку денного, на пропозицію голови
Ситєнкова М.М. була розглянута постанова ЦВК № 844 від 10 вересня
2012 року про дострокове припинення повноважень члена комісії:
Іванчук Олександр Мілентійович, 1983 року народження - від
Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ" (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).
І включення до складу комісії:
Скочко Олексій Олександрович,
Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ".

1985

року

народження

-

від

Скочко Олексій Олександрович проголосив присягу та поставив свій
підпис під її текстом. (Додаток №2).

1.Слухали: голову комісії Ситєнкова М.М , який запропонував розглянути
подання виконавчого комітету Броварської міської ради для утворення
спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі в ізоляторі тимчасового
тримання МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ
МВС України в Київській області за адресою:07400, Київська область, м.
Бровари, вул. Кірова 24, та прийняти рішення про її утворення.
Вирішили: утворити спеціальну виборчу дільницю на тимчасовій основі в
ізоляторі тимчасового тримання МВ ( з обслуговування м. Бровари та
Броварського району) ГУ МВС України в Київській області за адресою:
07400, Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 24.
За це рішення проголосували:
За - ІЗ(тринадцять);

Проти -1 (один);
Утрималися - 2 (два)
Постанова № 5.1 додається.
2.Слухали: голову комісії Ситєнкова М.М, який запропонував надати право
присутності на всіх засіданнях залученому фахівцю ОВК № 97 Мацанюк
Наталії Володимирівні для налагодження роботи документування.
Вирішили: Надати право присутності на всіх засідання Мацанюк Н.В.
За це рішення проголосували:
За - 12(дванадцять);
Проти -3 (три);
Утрималися - 1 (один)
Слухали: голову комісії Ситєнкова М.М, який сказав що, у зв’язку з
вчорашнім інцидентом, а саме киданням яєць у голову, заступника голови та
інших членів ОВК, на вході в будівлю зали засідань окружної виборчої
комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого
округу № 97 запропонував надати йому повноваження від окружної виборчої
комісії на складення звернень, скарг та заяв до Генеральної прокуратури,
органів внутрішніх справ та органів СБУ.
Виступили: Сіданіч М.О. про те щоб звернутися до відповідних органів і
знайти організаторів цих протиправних дій.
Вирішили: надати повноваження
голові Ситєнкову
М.М. скласти
звернення, скарги та заяви до Генеральної прокуратури, органів внутрішніх
справ та органів СБУ.
За це рішення проголосували:
За - 12(дванадцять);
Проти -0 (нуль);
Утрималися - 4 (чотири)

Голова окружної виборчої комісії
ю
<г>

Секретар окружної виборчої комісії

