ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
25 жовтня 2020 року


ПРОТОКОЛ № 5

засідання Рівненської обласної територіальної виборчої
 комісії Рівненської області 


"11" вересня 2020 року						                  м. Рівне

 
Усього членів комісії: 18 (вісімнадцять) осіб. 

Присутні на засіданні члени комісії: Курилас В.В. – голова комісії, Іванченко А. М.- заступник голови комісії, Помянська Т.М. – секретар комісії, члени комісії: Вишневецький Д.В.,  Хоменко С.М., Жильчук М.І., Демчук М.І.,Соркіна Г.Ю., Харчук Г. Г, Гончарук О.М. 

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 розподіл функціональних обов'язків між членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії.
2. Про затвердження змін до Кошторису видатків на організацію та проведення виборів депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року.
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 розподіл функціональних обов'язків між членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії. .
2. Про затвердження змін до Кошторису видатків на організацію та проведення виборів депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року.
3. Різне. 


	З першого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який, повідомив (згідно додатку до постанови №8) про розподіл обов'язків між головою, заступником голови, секретарем та іншими членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії (далі РОТВК), визначені Виборчим кодексом України, Постановами ЦВК, іншими законами та НПА. Слухали заступника голови Іванченка А.М. який доповів про розподіл між членами РОТВК кураторства над сільськими, селищними, міськими ТВК. Запропонував схвалити розподіл обов’язків згідно додатків.
	Вирішили (постановили): затвердити розподіл  обов'язків, згідно додатків (1,2) до постанови №8 між членами комісії.
За це рішення проголосували:
За: 10(десять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)
(Постанова №8 додається)	

	З другого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який повідомив про прийняті зміни Центральною виборчою комісією 14 вересня 2020 року Постановою № 223 «Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2020 року № 178 “Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”, відповідно виникла необхідність внесення змін до Єдиного кошторису видатків на організацію та проведення виборів депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року, повідомив про зменшення виборчих дільниць та кількості виборців для відповідного розрахунку. Запропонував схвалити зміни до Єдиного кошторису видатків на організацію та проведення виборів депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року та оприлюднити дану інформацію, шляхом розміщення на стенді РОТВК і на сайті Рівненської обласної ради.
	
	Вирішили (постановили): затвердити зміни до  Єдиного кошторису видатків на організацію та проведення виборів депутатів Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року та оприлюднити дану інформацію, шляхом розміщення на стенді РОТВК і на сайті Рівненської обласної ради.
	
За це рішення проголосували:
За: 10(десять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)
(Постанова №9 додається)	

З третього питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який розповів про звернення представників ТВК, щодо правильності зазначення адрес суб’єктами виборчого процесу (кандидатами) в умовах нового АТУ України. Зазначив, що оскільки  Виборчий Кодекс не визначає вимог до написання адреси (проживання, реєстрації), та це не зумовлює або не створює умов для відмови у реєстрації кандидатів. Постановою Верховної Ради України  ліквідовані 16 районів і утворено 4, але  ми в перехідному періоді на новий адміністративно-територіальний устрій та поки можемо застосовувати як запис у форматі попереднього АТУ так і з віднесенням до нових меж району. Для однакового застосування законодавства при оцінці документів членами РОТВК, до офіційного роз’яснення ЦВК, ми можемо прийняти протокольне рішення для членів РОТВК при перевірці документів - враховувати написання повної адреси згідно паспорту або нового АТУ. 
Вирішили (постановили): прийняти протокольне рішення враховувати написання повної адреси згідно паспорту або нового АТУ. 

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



Голова Рівненської обласної територіальної
 виборчої комісії Рівненської області			       	В.Курилас 

Секретар Рівненської обласної територіальної 
виборчої комісії Рівненської області			       	Т.Помянська


