
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

31 жовтня 2010 року 

ПРОТОКОЛ Х!! 1 
засідання Броварської міської внборчої комісії Київської області 

"17" вересня 2010 року 

Усього членів комісії: 18 осіб. 
Прнсутні на засіданні члени комісії: 
Грицай Олександр Валерійович 
Логовченко Юлія Олександрівна 
Ільяmенко Сергій Юрійович 
Безсмертний Віктор Сергійович 
Бойко Ірина Михайлівна 
Колесник Людмила Францівна 

Мацашок Роман Вікторович 

Нечаєнко Ірина Вікторівна 

Піскарьова Галина Григорівна 
Ромашок Геннадій Манолійович 

Сдобнякова Клавдія Борисівна 
Скрипко Любов Анатоліївна 
Стецюк Олена Петрівна 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

м. Бровари 

1. Про виділення приміщення для розміщення територіальної виборчої комісії. 
2. Про визначення членів комісії, які будуть виконувати свої повноваження на 

платній основі. 
3. Про визначення переліку осіб, які будуть працювати в якості залучених 

фахівців. 
4. Про визначення режиму роботи, графіку чергування та порядку скликання 

наступних засідань ТБК. 
5. Про отримання посвідчень членів ТБК. 
6. Про реєстрацію виборчої комісії як юридичної особи та пов'язані з цим дії. 
7. Про визначення способу оприлюднення рішень Броварської міської виборчої 

комісії Київської області. 
8. Про визначення членів комісії, які будуть здійснювати прийом документів. 

1. Слухали: Голову Броварської міської виборчої комісії Грицая О.В., який 
запропонував взяти в оренду приміщення, виділене згідно з П.l ч.l ст. 65 ЗУ «Про 
ВИбори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
Сільських, селищних, міських голів», що знаходиться за адресою: м. Бровари, вул. 
Гагаріна, 15 (кабінети 401, 420, 421). для цього він надав для ознайомлення членів 



ікомісії текст заяви на ім'я виконуючого обов'язки міського голови з проханням 
;надати в оренду зазначене приміщення строком з 17 вересня по 20 листопада 2010 
Іроку (текст заяви додається - додаток 1). 

Вирішили: 
і Надіслати заяву на ім'я виконуючого обов'язки міського голови - секретаря 
Іради з проханням надати в оренду приміщення за адресою: м. Бровари, вул. 
IГагаріна, 15 на термін з 17 вересня по 20 листопада 2010 року (текст заяви 
fдодаєrься). 

За це рішення проголосували: 

За-ІЗ (тринадцять); 

Проти - О (нуль); 

Утрималися - О (нуль). 

Протокольне рішення N!! 1 додаєrься. 

, 2. Слухали: Заступника голови Броварської міської виборчої комісії 
і Київської області Логовченко Ю.О., яка проінформувала присутніх, що згідно ч.З 
І ст. 28 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

і Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» за рішенням 
і комісії голова, заступник голови, секретар або в разі Їх відмови інші члени ТБК 
і (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом виборчого процесу можуть 
виконувати свої повноваження на платній основі. 

Виступили: Голова та секретар ТБК Грицай О.В. та Ільяшенко С.Ю., які 

. заявили, що відмовляються виконувати свої повноваження на платній основі та 
: запропонували замість себе членів комісії - Колесник Людмилу Францівну та 
, Сдобнякову Клавдію Борисівну. 

Крім того, зважаючи, що Колесник Людмила Францівна по спеціальності є 
бухгалтером Ільяшенко С.Ю. запропонував призначити ії головним бухгалтером 
Броварської міської виборчої комісії Київської області. 

Вирішили: 

1. Затвердити членів комісії, які будуть виконувати свої повноваження на 
платній основі в кількості трьох осіб: 

Логовченко Юлія Олександрівна - заступник голови комісії; 
Колесник Людмила Францівна - член комісії; 

Сдобнякова Клавдія Борисівна - член комісії. 

2. Призначити Колесник Людмилу Францівну головним бухгалтером 
Броварської міської виборчої комісії Київської області. 

За це рішення проголосували: 

За-ІЗ (тринадцять); 

Проти - О (нуль); 

Утрималися - О (нуль). 

Рішення N!! І додається. 



3. СлухаЛIІ: Голову комісії Грицая О.В., який проінформував, згідно ч.2З 
ст.27 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", що для 
організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень ТБК 
під час підготовки та проведення місцевих виборів можуть залучатися відповідні 
фахівці та технічні працівники та запропонував залучити для роботи в комісії в 
якості фахівців таких осіб: 

Системний адміністратор - Дударенко Дмитро Леонідович 

IJII))іIllIIЛII: 

Затвердити перелік осіб в якості залучених фахівців: 

Системний адміністратор - Дударенко Дмитро Леонідович 

За це ))іlllення п))оголосуваЛII: 

За - ІЗ (тринадцять); 

Проти-О (нуль); 

Утрималися - О (нуль). 

Рішення N!! 2 додається. 

4. Слухали: Голову комісії Грицая О.В., який надав для ознайомлення графік 
роботи комісії та графік чергування членів ТБК (додатки З,4) та запропонував 
затвердити розглянуті документи. 

IJИСТУПИЛІІ: секретар комісії Ільяшенко С.Ю., який підтримав дану 
пропозицію. Крім того, він повідомив, що згідно ч.З ст. 27 ЗУ "Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів" перше засідання скликається не пізніш як на другий день 
з дня формування складу ТБК, а наступні - у разі необхідності та запропонував 
наступні засідання комісії скликати в разі необхідності. 

IJи))іIllIIЛII: 

1. Затвердити графік роботи Броварської міської виборчої комісії Київської 
області (додаток 2). 

2. Затвердити графік чергування членів Броварської міської виборчої комісії 
Київської області (додаток З). 

3. Наступні засідання Броварської міської виборчої комісії Київської області 
скликати в разі необхідності. 

За це ))іlllення п))оголосуваЛIІ: 

За - 13 (тринадцять); 

Проти - О (нуль); 

Утрималися - О (нуль). 

Рішення N!! З додається. 



5. Слухали: Голову комісії Грицая О.В., який проінформував присутніх, що 
Постановою ЦВК від 20.08.2010 року N!!ЗI9 було затверджено зразок посвідчення 
члена виборчої комісії та запропонував призначити відповідальним за отримання 
посвідчень членів ТБК в Центральній виборчій комісії Ільяшенка Сергія 
Юрійовича. 

Вllрішили: Призначити Ільяшенка Сергія Юрійовича відповідальним за 
отримання посвідчень членів Броварської міської виборчої комісії Київської 
області. 

За це рішення проголосували: 

За - 1 З (тринадцять); 

Проти-О (нуль); 

Утрималися - О (нуль). 

Протокольне рішення N!! 2 додається. 

6. Слухали: Голову комісії Грицая О.В., який проінформував, що згідно ч. 5 
ст. 20 ЗУ "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" територіальна виборча комісія 
є юридичною особою та запропонував призначити відповідальною за реєстрацію 
юридичної особи та всі пов'язані з цим дії Логовченко Юлію Олександрівну. 

Вирішили: Призначити Логовченко Юлію Олександрівну відповідальною за 

проведення державної реєстрації юридичної особи та пов'язані з цим дії. 

За це рішення проголосували: 

За - 1 З (тринадцять); 
Проти - О (нуль); 

Утрималися - О (нуль). 

Протокольне рішення N!! З додається. 

7. Слухали: Голову комісії Грицая О.В., який проінформував, що згідно 
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" комісія повідомлення 
про рішення ТБК оприлюднюються в місцевих друкованих засобах масової 
інформації або в інший визначений цією виборчою комісією спосіб та запропонував 
обрати такий спосіб оприлюднення рішень виборчої комісія як розміщення їх на 
офіційному сайті Броварської міської ради Київської області в розділі «Місцеві 
вибори 2010» 

http://brovary.kiev.ua 

ВllріШIIЛII: 

Визначити спосіб оприлюднення рішень Броварської міської виборчої КОМІСll 
Київської області шляхом розміщення їх на офіційному сайті Броварської міської 
ради Київської області в розділі «Місцеві вибори 2010» 

http://brovary .kiev. uа 

За це рішення проголосуваЛII: 

За - 1 З (тринадцять); 



За це рішення проголосувалн: 

За-ІЗ (тринадцять); 

Проти - О (нуль); 

Утрималися - О (нуль). 

Рішення N!! 4 додається. 

; 8. Слухалн: Голову комісії Грицая О.В., який проінформував, що згідно ч. З 
І 

! ст. 40 ЗУ "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
І місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" прийом документів 
і здійснюється голово, заступником голови, секретарем виборчої комісії або іншим, 
І визначеним комісією членом, зважаючи на це запропонував визначити членів 
! комісії, які будуть здійсmoвати прийом документів. 
, Виступили: секретар комісії Ільяшенко С.Ю., який запропонував таких 
! членів комісії: 

- Нечаєнко Ірина Вікторівна 

- Скрипко Любов Анатоліївна 

Вирішили: 

Визначити членів комісії, які будуть здійсmoвати прийом документів в такому 
. складі: 

- Нечаєнко Ірина Вікторівна 

- Скрипко Любов Анатоліївна 

За це рішення проголосували: 

За-ІЗ (тринадцять); 

Проти - О (нуль); 

Утрималися - О (нуль). 

Рішення N!! 5 додається. 

Голова комісія 

Секретар комісії 

О.В. Грицай 

с.ю. Ільяшенко 
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