Чергові вибори депутатів Рівненської обласної ради 
25 жовтня 2020 року

ПРОТОКОЛ № 11

засідання Рівненської обласної територіальної виборчої
 комісії Рівненської області 

"03" жовтня 2020 року						                      м. Рівне

 Усього членів комісії: 18 (вісімнадцять) осіб. 

Присутні (12) на засіданні члени комісії: Курилас В.В. – голова комісії, Іванченко А. М.- заступник голови,  Помянська Т.М. – секретар комісії, члени комісії: Хоменко С.М.,  Сорокіна К.Ю., Рабченюк О.Д., Жильчук М.І., Гончарук О.М., Вишневецький Д.В., Захарчук Л.В.,Гапончук О.А., Осніцька Н.О.

Запрошені на засідання: запрошених немає

Присутні на засіданні: Балик М.С., Насинюк І.Ф., Загиней Ю.В.
	
Засідання Рівненської обласної територіальної виборчої комісії відкрив голова комісії Курилас В.В., який повідомив, що на засіданні присутні  12 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. Розгляд рішення Рівненського окружного адміністративного суду на скаргу Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України.
2. Різне . 
	
	Виступив: Вишневецький Д.В., 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 Рівненської області у редакції, запропонованій головою комісії.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд рішення Рівненського окружного адміністративного суду на скаргу Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України.
2. Різне . 
 

	З першого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який зачитав рішення Рівненського обласного адміністративного суду на скаргу Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України. Повідомив про те що виконання рішення суду відбувається поза термінами встановленими Виборчим Кодексом України. Однак не виконання рішення суду має характер злочину з кримінальними ознаками.
Представник Аграрної партії Загиней Ю.В. запропонував звірити документи єдиного виборчого списку та подань у першій папці. Наголосив, що документи і список мають збігатися. 
Члени комісії звірили документи. Надійшла пропозиція винести питання на голосування.

Курилас В.В. поставив на голосування запропонував проект рішення на ухвалу Рівненського окружного адміністративного суду на скаргу Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України в наступній редакції:
Відповідно до рішення Рівненського окружного адміністративного суду по справі №460/7195/20 від 02.10.2020 року Рівненська обласна територіальна виборча комісія постановляє : 
- Зареєструвати кандидатів у депутати Рівненської обласної ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України, на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно з додатком.
- Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у депутати Рівненської обласної ради, встановленої форми видати представнику Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України.
- Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення на сайті Рівненської обласної ради та стенді офіційних матеріалів Рівненської обласної територіальної виборчої комісії.
- Відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Рівненської обласної ради надати відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.
 
За це рішення проголосували: 
За: 12 (дванадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль) Рішення прийнято.

Після цього Курилас В.В. наголосив про особливі умови прийняття даного рішення після проведеного жеребкування, щодо визначення черговості розміщення політичних партій у виборчому бюлетені та з метою недопущення порушення прав інших суб’єктів виборчого процесу запропонував - Рівненську обласну партійну організацію Аграрної партії України розмістити у виборчому бюлетені під № 12. 

Іванченко А.М. звернувся до представників Аграрної партії чи ті не будуть оскаржувати у суді порядковий номер партії у бюлетені. На що Загиней Ю.В. відповів, що претензій мати не будуть. 

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

Вирішили (постановили): Зареєструвати кандидатів у депутати Рівненської обласної ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Рівненської обласної партійної організації Аграрної партії України, на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно з додатком. Внести відповідні зміни до постанови № 33 від 25 вересня 2020 року щодо черговості місцевих організацій політичних партій у виборчому бюлетені. Викластив новій редакції та доповнити пункт 1 підпунктом 12 Рівненська обласна партійна організація Аграрної партії України.. 
(Постанова № 41 додається)

Хоменко С.М. запропонував уповноважити юриста Рівненської обласної територіальної виборчої комісії  Загиней Н.І. представляти інтереси комісії в суді та подати апеляційну скаргу на рішення Рівненського окружного адміністративного суду по справі №460/7195/20 від 02.10.2020 року до Восьмого апеляційного адміністративного суду (м.Львів). 
Курилас В.В.  поставив пропозицію Хоменка М.С. на голосування 

За: 12 (дванадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль) Рішення прийнято

Вирішили (постановили): уповноважити юриста Рівненської обласної територіальної виборчої комісії  Загиней Н.І. представляти інтереси комісії в судових інстанціях та подати скаргу на рішення Рівненського окружного адміністративного суду до Восьмого апеляційного адміністративного суду (м.Львів)
   
( Постанова № 42 додається)

У різному обговорили питання формування текстів виборчих бюлетенів, перевірки, погодження з представниками політичних партій. Курилас В.В. повідомив про надходження пропозицій по друку від 4 поліграфічних підприємств (3 з м. Київ, 1 з м.Рівне). Наголосив що замовлення друку у м. Києві створить не зручні умови для ТВК та контрольної комісії. Запропонував узгодити з поліграфічним підприємством що розташоване у м. Рівне всі технічні моменту по друку. Перед членами ТВК виступив представник поліграфічної підприємства та ознайомив з методами роботи та захисними знаками щодо виготовлення виборчих бюлетенів. Провели переговори, узгодили технічні питання з представником поліграфічного підприємства, щодо часу виготовлення,  контролю за виготовленням з боку ТВК, правоохоронних органів та контрольної комісії з числа представників політичних партій що представлені у фракціях Верховної Ради України. Узгодили порядок погодження тексту для друку.

Голова Рівненської обласної територіальної
 виборчої комісії Рівненської області			       	В.Курилас 

Секретар Рівненської обласної територіальної 
виборчої комісії Рівненської області			       	Т.Помянська

