ПЕРШІ ТА ЧЕРГОВІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ
25 жовтня 2020 року


ПРОТОКОЛ № 1

засідання Рівненської обласної територіальної виборчої
 комісії Рівненської області 


"12" серпня 2020 року						                      м. Рівне

 
Усього членів комісії: 18 (вісімнадцять) осіб. 

Присутні на засіданні члени комісії: Курилас В.В. – голова комісії, Помянська Т.М. – секретар комісії, члени комісії: Вишневецький Д.В., Гапончук О.А., Гелета В.П., Хоменко С.М., Жильчук М.І., Демчук М.І., Гончарук О.М., Грезенталь А.В.

Запрошені на засідання: запрошених немає

Присутні на засіданні: Балик М.С., кореспондент ГО «Точка опори» 


	Засідання Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області відкрив голова комісії Курилас В.В., який повідомив, що на засіданні присутні  10 з 18 членів виборчої комісії. Згідно з частиною четвертою статті 36 Виборчого кодексу України, засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини її складу.

	Слухали: про проект порядку денного засідання комісії

	Курилас В.В. запропонував затвердити порядок денний засідання комісії, який складається з трьох питань, а саме: 
1. Про прийняття присяги членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області.
2. Про виконання членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області повноважень у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору.
3. Різне. 
	
Виступив: член виборчої комісії Жильчук М.І., яка запропонувала підтримати проект порядку денного, запропонований головою комісії.
	Вирішили (постановили): прийняти протокольне рішення про затвердження порядку денного засідання Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області у редації, запропонованій головою комісії.

За це рішення проголосували:
За: 10(десять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про прийняття присяги членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області.
2. Про виконання членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області повноважень у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору.
3. Різне. 


	З першого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який, у відповідності до ч. 1 ст. 38 ВК України, надав усім присутнім членам комісії для ознайомлення текст частин 3-6 ст. 38 ВК України.
	Після ознайомлення усіх присутніх членів комісії із положеннями частин 3-6 ст. 38 ВК України, голова комісії надав кожному члену комісії текст присяги.
	Виступив: Курилас В.В., який склав присягу члена виборчої комісії після чого підписав текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступила: Помянська Т.М., яка склала присягу члена виборчої комісії після чого підписала текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступив: Вишневецький Д.В., який склав присягу члена виборчої комісії після чого підписав текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступила: Гапончук О.А., яка склала присягу члена виборчої комісії після чого підписала текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступила: Гелета В.П., яка склала присягу члена виборчої комісії після чого підписала текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступила: Гончарук О.М., яка склала присягу члена виборчої комісії після чого підписала текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступив: Грезенталь А.В., який склав присягу члена виборчої комісії після чого підписав текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступив: Демчук М.І., який склав присягу члена виборчої комісії після чого підписав текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступила: Жильчук М.І., яка склала присягу члена виборчої комісії після чого підписала текст присяги члена виборчої комісії.
	Виступив: Хоменко С.М., який склав присягу члена виборчої комісії після чого підписав текст присяги члена виборчої комісії.

	Голова комісії Курилас В.В. зазначив, що у зв’язку із складенням присяги більшістю від складу комісії, комісія повноважена здійснювати розгляд питань віднесених ВК України до їх повноважень.
	
	З другого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 212 ВК України, за рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням стажу роботи.
	Виступила: Гончарук О.М., яка запропонувала визначити, що голова комісії Курилас В.В., член комісії Жильчук М.І.  будуть виконувати протягом виборчого процесу свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією.
	Інші пропозиції не надходили.
	Вирішили (постановили): голова Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області Курилас В.В. з 05 вересня 2020 року до кінця виборчого процесу виконує свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ним і Рівненською обласною територіальної виборчою комісією Рівненської області.
	Член  Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області Жильчук М.І. з 05 вересня2020 року до кінця виборчого процесу виконує свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ним і Рівненської обласної виборчої комісії Рівненської області.
	
За це рішення проголосували:
За: 10(десять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)

З третього питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який запропонував: 
1. Затвердити графік роботи у робочі дні з 9.00 год по 18.00 год. 
2. Звернутися до Рівненської обласної ради щодо матеріально-технічного забезпечення та допомоги в розміщенні документації виборчої комісії на сайті Рівненської обласної ради. 	 
Вирішили (постановили): 
1. Затвердити графік роботи у робочі дні з 9.00 год по 18.00 год. 
2. Звернутися до Рівненської обласної ради щодо матеріально-технічного забезпечення та допомоги в розміщенні документації виборчої комісії на сайті Рівненської обласної ради. 	 
За це рішення проголосували:
За: 10(десять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)



Постанова №1 додається.




Голова Рівненської обласної територіальної
 виборчої комісії Рівненської області			       	В.Курилас 

Секретар Рівненської обласної територіальної 
виборчої комісії Рівненської області			       	Т.Помянська


