Чергові вибори депутатів Рівненської обласної ради 
25 жовтня 2020 року

ПРОТОКОЛ №13

засідання Рівненської обласної територіальної виборчої
 комісії

"12" жовтня 2020 року						                      м. Рівне

 Усього членів комісії: 18 (вісімнадцять) осіб. 

Присутні (13) на засіданні члени комісії: Курилас В.В. – голова комісії, Іванченко А. М.- заступник голови,  Помянська Т.М. – секретар комісії, члени комісії: Хоменко С.М., Харчук Г.Г., Рабченюк О.Д., Осніцька Н.О., Жильчук М.І., Загиней Н.І., Гончарук О.М., Вишневецький Д.В., Бартосевич Б.В., Гапончук О.А.

Запрошені на засідання: запрошених немає

Присутні на засіданні: Самардак К.

	Засідання Рівненської обласної територіальної виборчої комісії відкрив голова комісії Курилас В.В., який повідомив, що на засіданні присутні 13 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 проєкт порядку денного засідання комісії

	Курилас В.В. запропонував затвердити порядок денний засідання комісії, який складається з таких питань, а саме: 
1. Про прийняття присяги членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії.
2. Реєстрація уповноваженої особи від місцевої організації Аграрної партії України та офіційних спостерігачів від місцевої організації Слуга Народу.
3 Визначення кількості бланків бюлетенів, що виготовляється для проведення чергових виборів депутатів обласної ради 25 жовтня 2020 року.
4. Різне  . 
	
	Виступив: Іванченко А.М., член виборчої комісії,  який запропонував підтримати проєкт порядку денного, запропонований головою комісії.
	Вирішили (постановили): прийняти протокольне рішення про затвердження порядку денного засідання Рівненської обласної територіальної виборчої комісії у редакції, запропонованій головою комісії.

За це рішення проголосували:
За: 12 (дванадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про прийняття присяги членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії.
2. Реєстрація уповноваженої особи від місцевої організації Аграрної партії України та офіційних спостерігачів від місцевої організації Слуга Народу.
3 Визначення кількості бланків бюлетенів, що виготовляється для проведення чергових виборів депутатів обласної ради 25 жовтня 2020 року.
4. Різне. 
	
	З першого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який, у відповідності до ч. 1 ст. 38 ВК України, надав новоприбулим  членам комісії для ознайомлення текст частин 3-6 ст. 38 ВК України.
	Після ознайомлення новоприбулого члена комісії із положеннями частин 3-6 ст. 38 ВК України, голова комісії надав члену комісії текст присяги.
	Виступив: Бартосевич Б.В., який склав присягу члена виборчої комісії після чого підписав текст присяги члена виборчої комісії.
	
   З другого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який повідомив, що до Рівненської обласної територіальної виборчої комісії (далі Рівненська ОТВК) 09 жовтня 2020 року надійшло подання про реєстрацію уповноважених осіб в єдиному багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Рівненської обласної ради від Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України з доданими документами.
Встановлено, що подані документи відповідають вимогам частини 5, 6 статті 236 Виборчого Кодексу України. 
	Запропонував:
1. Зареєструвати Насинюка Ігоря Федоровича уповноваженою особою в єдиному багатомандатному виборчому окрузі від Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України на чергових виборах депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року.
2. Видати уповноваженій особі  в єдиному багатомандатному виборчому окрузі від Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України на чергових виборах депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року, зазначеним у пункті 1 посвідчення встановленої форми.
3. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення на сайті Рівненської обласної ради та стенді офіційних матеріалів Рівненської обласної територіальної виборчої комісії.

Інші пропозиції не надходили.
Голосували.
За це рішення проголосували:
За: 13 (тринадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)
 Рішення прийнято.

	Вирішили (постановили): Зареєструвати Насинюка Ігоря Федоровича уповноваженою особою в єдиному багатомандатному виборчому окрузі від Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України на чергових виборах депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року
(Постанова №49 додається)
	
Слухали голову комісії Куриласа В.В., який повідомив, що до Рівненської обласної територіальної виборчої комісії 12 жовтня 2020 року надійшло подання про реєстрацію офіційних спостерігачів Рівненської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» з доданими документами. 
Центральна виборча комісія Постановою від 6 жовтня 2020 року №350 Про Роз’яснення щодо застосування окремих положень Виборчого кодексу України стосовно реєстрації офіційних спостерігачів на місцевих виборах роз’яснила застосування окремих положень Виборчого кодексу України стосовно реєстрації офіційних спостерігачів на місцевих виборах.
Відповідно HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20/conv" \l "n580" \t "_blank" ч.2 ст.239 Виборчого Кодексу з врахуванням роз’яснень, офіційний спостерігач від кандидата, організації партії реєструється виборчою комісією за поданням представника організації партії у виборчій комісії чи уповноваженої особи організації партії у єдиному багатомандатному або відповідному територіальному виборчому окрузі.
Розглянувши подані документи, Рівненська обласна територіальна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України.
	Запропонував:
1. Зареєструвати офіційного спостерігача від Рівненської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» на чергових виборах депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020.
2. Видати офіційному спостерігачеві Рівненської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» посвідчення встановленої форми.
3. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення на сайті Рівненської обласної ради та стенді офіційних матеріалів Рівненської обласної територіальної виборчої комісії.
Інші пропозиції не надходили.
Голосували.
За це рішення проголосували:
За: 13 (тринадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)
Рішення прийнято.

	Вирішили (постановили): Зареєструвати офіційного спостерігача від Рівненської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» на чергових виборах депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020.
(Постанова №50 додається)
	


З третього питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який доповів що Рівненська обласна територіальна виборча комісія відповідно Постанови №47 від 06.10.2020 затверджено тексти виборчих бюлетенів для голосування у відповідних територіальних виборчих округах з виборів депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року. 11 жовтня отримала інформацію від відділу ведення Державного реєстру виборців Рівненської міської ради щодо кількості виборців у попередніх списках виборців переданих на 975 звичайних ДВК. Всього за даними сайту ДРВ 1001 ДВК, відсутня інформація по 26 спеціальних ДВК. 
Відповідно до пункту 1.7 постанови Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2020 року № 330 «Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям» - кількість виборчих бюлетенів, що обумовлюється в договорі про виготовлення виборчих бюлетенів, визначається відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування:
для звичайних виборчих дільниць – на підставі наданих їм органами ведення Державного реєстру виборців відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, після виготовлення таких списків виборців;
для спеціальних виборчих дільниць – на підставі наданих їм дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць відомостей з урахуванням кількості ліжко-місць у відповідному закладі охорони здоров’я, визначеної на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також максимальної кількості членів дільничної виборчої комісії, визначеної частиною третьою статті 204 Кодексу.
	Повідомив, що інформацію по спеціальних дільницях нам не надано. Що враховуючи обмеження в часі нам необхідно прийняти рішення по кількості бланків бюлетенів на спеціальних ДВК за даними сайту ДРВ станом на 30.09.2020 року. Друк бюлетенів має бути забезпечений до 14 жовтня, а сьогодні вже 12 жовтня.
Запропонував:
1. Визначити кількість бланків бюлетенів, що виготовляється для проведення чергових виборів депутатів обласної ради 25 жовтня 2020 року, становить 855 888 (вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім) бюлетенів.  
2. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення на сайті Рівненської обласної ради та стенді офіційних матеріалів Рівненської обласної територіальної виборчої комісії.
Обговорення між членами ТВК. 
Виступила: Гапончук О.А., член виборчої комісії,  яка запропонувала підтримати проєкт рішення, запропонований головою комісії з визначенням кількості бюлетенів для всіх сеціальних ДВК.

Інші пропозиції не надходили.
Голосували.
За це рішення проголосували:
За: 13 (тринадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)
Рішення прийнято.

	Вирішили (постановили): Визначити кількість бланків бюлетенів, що виготовляється для проведення чергових виборів депутатів обласної ради 25 жовтня 2020 року, становить 855 888 (вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім) бюлетенів.

Різне:

У різному виступив Курилас В.В., який запропонував відповідно до п.4 Постанови ЦВК №349 від 6 жовтня - Територіальна виборча комісія, яка забезпечує виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів, визначає підприємство, яке їх виготовлятиме (далі – підприємство-виготовлювач), про що укладає з ним відповідний договір.
	Повідомив, що жодних пропозицій друку від поліграфічних підприємств не надходило, через неможливість друку в обмежені часом терміни (до 14 жовтня).Також оприлюднена закупівля. Лише в результаті пошуку, погодилась ФОП Нестерова Любов Олександрівна. Враховуючи винятковість обставин запропонував визначити ФОП Нестерова Любов Олександрівна суб’єктом укладення договору для друку інформаційних плакатів та буклетів.

Інші пропозиції не надходили.
Голосували.
За це рішення проголосували:
За: 13 (тринадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)
Рішення прийнято.

Вирішили (постановили): визначити ФОП Нестерова Любов Олександрівна суб’єктом укладення договору для друку інформаційних плакатів та буклетів.

В присутності представника ФОП Нестерова Любов Олександрівна, члени ТВК перевірили та погодили тексти інформаційних плакатів та буклетів місцевих організацій політичних партій та передали для друку з відповідними відомостями погоджень місцевих організацій партій.


	Також обговорили порядок та графік видачі бюлетенів та протоколів територіальним виборчим комісіям. 
	Узгодили графік видачі виборчих бюлетенів та протоколів ДВК з виборів депутатів обласної ради міським, селищним, сільським ТВК наступний:
15 жовтня м.Рівне, Майдан Просвіти 1, підїзд до бокового входу облдержадміністрації 

11-00 год Рівненська міська

11-30 год ТВК нового Дубенського району (Дубенського, Радивилівського, Млинівського, Демидівського районів)

13-00 год ТВК нового Вараського району (Зарічненський, Володимирецький, Вараш)

14-00 ТВК нового Сарненського району (Рокитнівський, Сарненський, Дубровицького  районів)

15-00 ТВК нового Рівненського району (Березнівський, Костопільський, Корецький, Гощанський, Острозький, Здолбунівський, Рівненський)

ПРИ СОБІ МАТИ ПОСТАНОВУ ТВК ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТРЬОХ ЧЛЕНІВ ТВК ОТРИМУВАТИ БЮЛЕТЕНІ, ПАСПОРТИ, ПОСВІДЧЕННЯ, ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.


Голова Рівненської обласної територіальної
 виборчої комісії 					       	В.Курилас 

Секретар Рівненської обласної територіальної 
виборчої комісії 						       	Т.Помянська


