ПЕРШІ ТА ЧЕРГОВІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ
25 жовтня 2020 року


ПРОТОКОЛ № 14

засідання Рівненської обласної територіальної виборчої
 комісії Рівненської області 
15 жовтня 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, Помянська Т.М. – секретар комісії, члени комісії: Вишневецький Д.В., Гапончук О.А.,  Хоменко С.М., Жильчук М.І., Демчук М.І., Сорокіна К.Ю., Бартосевич Б.В., Загиней Н.І., Коверза Н.С., Захарчук Л.В.,Харчук Г.Г

Запрошені на засідання: запрошених немає

Присутні на засіданні: Журналісти ТРК «Рівне-1».


	Засідання Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області відкрив голова комісії Курилас В.В., який повідомив, що на засіданні присутні  14 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 трьох питань, а саме: 
1. Про прийняття присяги членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області.
2.Внесення змін до додатку постанови №7 щодо меж округів ( рекомендація ЦВК ) в частині вилучення ДВК № 560732,5560733,560856,561015,560104 (спеціальні ДВК установ виконання покарань). Про формування акту, щодо неможливості передачі бюлетенів з погашенням їх в установленому порядку.   .
3. Передача бланків протоколів та бюлетенів територіальним виборчим комісіям. 
4.Різне.
Виступив: член виборчої комісії Хоменко С.М., який запропонував підтримати проєкт порядку денного, запропонований головою комісії.

За це рішення проголосували:
За: 14(чотирнадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль) (Рішення прийнято)

	Вирішили (постановили): прийняти протокольне рішення про затвердження порядку денного засідання Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області у редакції, запропонованій головою комісії.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про прийняття присяги членами Рівненської обласної територіальної виборчої комісії Рівненської області.
2.Внесення змін до додатку постанови №7 щодо меж округів ( рекомендація ЦВК ) в частині вилучення ДВК № 560732,5560733,560856,561015,560104 (спеціальні ДВК  установ виконання покарань). Про формування акту, щодо неможливості передачі бюлетенів з погашенням їх в установленому порядку.
3. Передача бланків протоколів та бюлетенів територіальним виборчим комісіям. 
4.Різне. 


	З першого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який, у відповідності до ч. 1 ст. 38 ВК України, дав члену комісії для ознайомлення текст частин 3-6 ст. 38 ВК України.
	Після ознайомлення Коверзи Н.С. із положеннями частин 3-6 ст. 38 ВК України, голова комісії надав їй текст присяги.
	Виступила: Коверза Н.С ., яка склала присягу члена виборчої комісії після чого підписала текст присяги члена виборчої комісії
	
З другого питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який повідомив, що необхідно внести зміни  до додатку постанови №7 щодо меж територіальних виборчих округів округів (це рішення як вихід з ситуації, узгоджене та рекомендовано ЦВК) в частині вилучення ДВК № 560732, 5560733, 560856, 561015, 560104 (спеціальні ДВК на базі установ виконання покарань, які згідно з положеннями Виборчого Кодексу України в чергових місцевих виборах не приймають участь). Відповідно склад ДВК не утворений. Відсутні можливості щодо передачі бюлетенів. 
Зазначив що відповідно до п. 2.11 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» -у разі неможливості передачі виборчих бюлетенів до відповідної територіальної виборчої комісії виборчі бюлетені вважаються невикористаними та погашаються відповідною територіальною виборчою комісією шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача. 
Про встановлення факту неможливості передачі виборчих бюлетенів 
від територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати місцевих виборів, до територіальної виборчої комісії, що встановлює підсумки відповідних місцевих виборів, складається акт у одному примірнику територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів (додатки 19 – 21). Такий акт підписується усіма присутніми членами територіальної виборчої комісії, засвідчується печаткою комісії та зберігається у цій територіальній виборчій комісії.
Виборчі бюлетені знищуються підприємством-виготовлювачем у присутності представників відповідної територіальної виборчої комісії та контрольної комісії, утвореної відповідно до пункту 1.10 цього Порядку, про що складається у двох примірниках.
Дана кількість бюлетенів в протоколі про результати виборів буде додана до кількості не використаних бюлетенів.
	Інші пропозиції не надходили.

За це рішення проголосували:
За: 14(чотирнадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль) (Рішення прийнято)

Постанова № 52 (додається)

	Вирішили (постановили):  внести зміни  до додатку постанови №7 щодо меж округів в частині вилучення ДВК № 560732, 5560733, 560856, 561015, 560104 (спеціальні ДВК  установ виконання покарань). Сформовано акт щодо неможливості передачі 1740 бюлетенів з погашенням їх в установленому порядку.

	
З третього питання порядку денного слухали: голову комісії Куриласа В.В., який повідомив, що у встановлені терміни Рівненська обласна територіальна комісія отримала бюлетені в кількості 855888 бюлетенів, а також 12012 примірників протоколів на ДВК. Бюлетені та протоколи з виборів депутатів до Рівненської обласної ради у супроводі поліцейських доставлені, можна розпочинати видачу. 
Надійшла пропозиція розпочати видачу. 
	 
За це рішення проголосували:
За: 14(чотирнадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль) (Рішення прийнято)

Вирішили (постановили): Видати бюлетні та протоколи з виборів депутатів до Рівненської обласної ради згідно затвердженого графіку та визначеного порядку.

Розпочато передачу бюлетенів та протоколів ДВК територіальним виборчим комісіям. Першими отримали представники ТВК територіального виборчого округу №4 і 5, наступними отримували ТВК ТВО №2,1,3,6,7 і 8. 
З невідомих причин не приїхали отримувати бюлетені члени Шпанівської сільської територіальної виборчої комісії Рівненського району Рівненської області (далі Шпанівська ТВК). Було з’ясовано про участь трьох представників Шпанівської ТВК у засіданні Рівненської районної ТВК.

Членами Рівненської обласної ТВК була внесена пропозиція провести виїзне засідання на якому передати бюлетені зазначеній ТВК. 

За це рішення проголосували:
За: 14(чотирнадцять)
Проти: 0 (нуль)
Утрималися: 0 (нуль)	(Рішення прийнято)

Рівненська ОТВК повідомила працівників поліції та в складі 10 членів вирушила на засідання Рівненської районної ТВК, де були присутні 3 члени Шпанівської ТВК. Члени Шпанівської ТВК відмовились приймати бюлетені через відсутність голови ТВК та відповідного рішення комісії. Враховуючи відсутність прийнятого рішення Шпанівською ТВК на уповноваження трьох членів комісії на отримання бюлетенів, Рівненська районна ТВК прийняла рішення про уповноваження присутніх на засіданні членів Шпанівської ТВК (які є представниками різних суб’єктів виборчого процесу). 
Рівненська ОТВК передала відповідні бюлетені, протоколи ДВК, диск з протоколами ТВК трьом представникам Шпанівської ТВК, які в супроводі працівника поліції забезпечили транспортування виборчих бюлетенів до приміщення Шпанівської ТВК.

Передача бюлетенів завершена.

У різному слухали: голову комісії Куриласа В.В., розглянули організаційні питання та порядок роботи на наступні дні.




Голова Рівненської обласної територіальної
 виборчої комісії Рівненської області			       	В.Курилас 

Секретар Рівненської обласної територіальної 
виборчої комісії Рівненської області			       	Т.Помянська


