
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

15.12.2020 № 4                                           ІІ позачергова  сесія селищної ради
смт Воскресенське                                   восьмого скликання

Про утворення лічильної комісії для
виборів секретаря Воскресенської селищної ради
 
    З  метою  проведення  процедури  таємного  голосування  щодо  обрання
секретаря  Воскресенської  селищної  ради,  керуючись  частиною  1  статті
50,статею  59  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Воскресенська селищна рада

ВИРІШИЛА:

        1.Утворити лічильну комісію для виборів секретаря Воскресенської
селищної ради у складі:
Депутат    Ксенжик Ірина Дмитрівна
Депутат   Трофіменко Наталія Іванівна
Депутат  Десяцька Тетяна Іванівна

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  Воскресенського
селищного голову Шаповалова Олександра Михайловича.

Селищний голова                                                   Олександр ШАПОВАЛОВ



ПРОТОКОЛ №1
засідання лічильної комісії Воскресенської селищної ради 
Вітовського району Миколаївської області для проведення таємного 
голосування з виборів секретаря Воскресенської селищної ради від

                                        Грудня 2020 року

« Про розподіл обов’язків між членами лічильної комісії»
 

ПРИСУТНІ:
Депутат__________________________________________________________
Депутат___________________________________________________________
Депутат___________________________________________________________
Депутат___________________________________________________________
Депутат___________________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розподіл обов’язків між членами лічильної комісії

СЛУХАЛИ: Про розподіл обов’язків між членами комісії

ВИРІШИЛИ:

1 Головою лічильної комісії обрати депутата
___________________________________________________________

2.Секретарем лічильної комісії обрати депутата
____________________________________________________________

3. Членом лічильної комісії обрати депутата
____________________________________________________________

4.Членом лічильної комісії обрати депутата
_____________________________________________________________

5.Членом лічильної комісії обрати
____________________________________________________________

Голова лічильної комісії ____________________________________
Секретар лічильної комісії___________________________________
Члени лічильної комісії _____________________________________



                                         ______________________________________
                                         ______________________________________

ПРОТОКОЛ №2

засідання лічильної комісії Воскресенської селищної ради Вітовського району
Миколаївської області для проведення таємного голосування з виборів секретаря

Воскресенської селищної ради
від          грудня 2020 року

ПРИСУТНІ:
Голова лічильної комісії _______________________________________
Секретар лічильної комісії______________________________________ 
Члени лічильної комісії ________________________________________
                                         _________________________________________
                                         _________________________________________

                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про затвердження форми бюлетеня для проведення таємного голосування з 
виборів секретаря Воскресенської селищної ради

СЛУХАЛИ:
1.Про форму бюлетеня для проведення таємного голосування з виборів секретар 
Воскресенської селищної ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити форму бюлетеня для проведення таємного голосування з виборів 
секретаря Воскресенської селищної ради.

Голова лічильної комісії _______________________________________
Секретар лічильної комісії______________________________________ 
Члени лічильної комісії ________________________________________
                                         _________________________________________
                                         _________________________________________



Лічильна комісії Воскресенської селищної ради

Виборчий бюлетень для таємного голосування з виборів секретаря
Воскресенської селищної ради

 грудня 2020 року
Поставте відмітку « плюс»(+) або іншу в квадраті навпроти прізвища 
кандидата, якого підтримуєте, або в квадраті навпроти  фрази « Не підтримую 
кандидата» у тому разі, коли не підтримуєте.
Незаповнений або з двома і більше позначками бюлетень вважається 
недійсним.

                                                                                                               
Білозор Тетяна Петрівна, депутат від виборчого округу №3

Не підтримую кандидата

Голова лічильної комісії _______________________________________
Секретар лічильної комісії______________________________________ 
Члени лічильної комісії ________________________________________
                                         _________________________________________
                                         _________________________________________



РЕЄСТР
осіб, які отримали бюлетень для участі у таємному голосуванні з виборів

секретаря Воскресенської селищної ради

№з/п Прізвище, ім’я та по батькові депутата Особистий підпис
1 Моторний Микита Сергійович
2  Варфоломеєва Аліна Сергіївна
3 Хроленко Сергій Олександрович
4 Голуб Олександр Михайлович
5 Єрмолова Вікторія Миколаївна
6 Ксенжик Ірина Дмитрівна
7 Моторний Микола Миколайович
8 Храмов Олександр Петрович
9 Філанов Сергій Іванович
10 Шаланич Ярослав Михайлович
11 Білозор Тетяна Петрівна
12 Трофіменко Наталія Іванівна
13 Сивопляс Ольга Вікторівна
14 Білячак Марія Василівна
15 Сорока Любов Михайлівна
16 Печериця Євген Вікторович 
17 Терлецький Віталій Віталійович
18 Десяцька Тетяна Іванівна
19 Смирнова Ольга Анатоліївна
20 Пильо Юрій Михайлович
21 Цопа Павло Онисимович
22 Крижановська Віра Василівна
23  Фільтанович Наталія Олександрівна
24 Садова Тетяна Йосипівна
25  Луцик Марія Анатоліївна
26 Дунак Іван Дмитрович

№ з/п П.І.Б.селищного голови Підпис
про отримання бюлетеня

1 Шаповалов Олександр Михайлович

Голова лічильної комісії_________________________________
Секретар лічильної комісії_______________________________
Члени лічильної комісії     _______________________________
                                             



ПРОТОКОЛ №3
Засідання лічильної комісії 

« Про результати таємного голосування з виборів секретаря Воскресенської
селищної ради»

грудня 2020 року
Присутні:
Голова лічильної комісії_________________________________
Секретар лічильної комісії_______________________________
Члени лічильної комісії     _______________________________
                                             ________________________________
                                            _________________________________

Порядок денний:
СЛУХАЛИ:
Про результати таємного голосування з виборів секретаря селищної ради
 
До бюлетеня для таємного голосування з виборів на посаду секретаря 
Воскресенської селищної ради була внесена кандидатура депутата
____________________________________________________________

Присутні на сесії селищної ради_________депутатів та селищний голова.
Проголосували _____________ депутатів  та селищний голова.
За результатами таємного голосування депутат 
_____________________________________________________ занесений до 
бюлетенів для таємного голосування як кандидат на посаду секретаря, одержав
таку кількість голосів: ________________________________________________
                                    ( цифрами та прописом)
Не підтримали кандидата на посаду секретаря селищної ради:______ осіб.
Недійсних бюлетенів:_________шт.

 Лічильна комісія вирішила:

За більшістю голосів вважати   обраним на посаду секретаря Воскресенської 
селищної ради на строк повноважень Воскресенської селищної ради
_____________________________________________________________,
Депутата Воскресенської селищної ради.

Голова лічильної комісії_________________________________
Секретар лічильної комісії_______________________________
Члени лічильної комісії     _______________________________
                                             ________________________________
                                            _________________________________


	ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

