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Одеська м кька територ^альна виборча комк1я 
Одеського району Одесько! облает!

ПОСТАНОВА

м1сто Одеса

19 год. 45 хв.

17 серпня 2020 року № 4

Про розподш обов’язшв М1ж головою комки, заступником голови та секретарем комки

Вщповщно до статей 36 - 38 Виборчого кодексу Украши, пункту 5.5. Порядку оргашзацй 
робота та ведения дшоводства виборчих комкш  з вибор1в Президента Украши, народних 
депутаНв Украши, мкцевих виборгв, затвердженого постановою Центрально! виборчо! комки 
вщ 10.08.2020 № 173, розглянувши пропозищю голови Одесько! мкько! територ1ально! виборчо! 
комки Одеського району Одесько! облает! про розподш обов'язюв м1ж головою, заступником 
голови та секретарем комки, п о с т а н о в  л я е:

1. Затвердити розподш повноважень м1ж головою комки, заступником голови та секретарем 
комки.

1.1. ГОЛОВА КОМ1СН:

1.1.2. Виконуе обов'язки, покладеш на нього вщповщно до вимог Виборчого кодексу 
Украши та шших Закошв Украши, постанов Центрально! виборчо! комки, та згщно з даним
РОЗПОД1ЛОМ у ВиборЧШ КОМ1СП.

1.1.3. Здшснюе орган1зац1ю, загальне кер1вництво та контроль за роботою виборчо! комки.
1.1.4. Скликае засщання виборчо! ком1с1! та головуе на засщаннях ком1с1!.
1.1.5. Вносить пропозицн про розподш обов'язюв м1ж членами виборчо! ком1сн.
1.1.6. Оргашзовуе та вщповщае за оргашзацшне, правове, 1нформац1Йне, ф1нансове, 

матер1ально-техн1чне забезиечення пщготовки 1 проведения М1сцевих вибор1в.
1.1.7. Зд1Йснюе розпорядження коштами та фшансуванням у вщповщност1 до кошторису, 

затвердженого р1шенням виборчо! ком1сп.
1.1.8. Представляе к о м к ш  у в1дносинах з органами державно! влади, органами мкцевого 

самоврядування, пщприемствами, орган1зац1ями, закладами, установами ус1х форм власност1.
1.1.9. Вживае заход1в щодо проведения роз’яснювально! робота серед члешв виборчо! комхен 

пщ час пщготовки та проведения чергових М1сцевих вибор1в.
1.1.10. Виконуе р1шення виборчо! ком1сй

1.2. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМ1СН:

1.2.1. Виконуе обов'язки, покладен1 на нього вщповщно до вимог Виборчого кодексу 
Украши та шших Закошв Украши, постанов Центрально! виборчо! комки, та згщно з даним 
розподшом у виборчш комки.

1.2.2. Розробляе та надае на розгляд виборчо! комки проект графнсу чергування члешв 
комки на перюд пщготовки та проведения чергових мкцевих вибор1в;

1.2.3. Виконуе рнпення виборчо! комки та доручення голови комгеи.



1.2.4. У пероод до! карантину, установленого з метою запоб1гання поширенню гостро! 
респораторно! хвороби СОУГО-19, спричинено! коронав1русом 8АК.8-СоУ-2, з метою 
забезпечення виборчих прав громадян та запобогання ускладнення еподемоологочно! ситуацй п!д 
час органозацЙ та проведения мосцевих виборов, водповодае. за органозацою роботи та вжиття 
заходцв щодо дотримання вимог нормативно-правових актов з питань запровадження 
протиеподемочних заходов, з урахуванням вимог Виборчого кодексу Украши.

1.2.5. Под час оргашзаци та проведения мосцевих вибор1в не втручатися в дояльность голови 
та секретаря комосй.

1.2.6. Шд час подготовки та проведения чергових мосцевих вибор1в вживати заходов щодо 
проведения роз’яснювально! роботи серед член!в виборчо!' комосй з питань запровадження 
протиеподемочних заходов.

1.2.7. У разо водсутносто голови Одесько! мосько! територоально! виборчо!- комосй Одеського 
району Одесько! область виконуе його обов'язки. в межах наданих прав та покладених 
обов’язков визначених Виборчим кодексом Украши, онших Законов Украши, постанов 
Центрально! виборчо! комосй" та рошень виборчо! комки.

1.3. СЕКРЕТАР КОМ1СН:

1.3.1. Здшснюе свою лояльность в межах наданих прав та покладених обов’язюв, визначених 
Виборчим кодексом Украши, оншими Законами Украши, постановами Центрально! виборчо! 
комосй", наданих головою комки письмових (усних) доручень та згодно з даним розподолом у
В и б о р Ч Ш  КОМОСЙ.

1.3.2. Органозовуе, координуе роботу та здшснюе контроль за ведениям доловодства у 
виборчш комки пщ час подготовки та проведения чергових м1сцевих виборов.

1.3.3. Забезпечуе пщготовку матер1ал1в для проведения засщання виборчо! комки, ведения 
протоколов засщань комгсп, оформления та доопрацювання прийнятих на и зас1данн1 документов, 
достоворность документування засоданооя комосп.

1.3.4. Органозовуе, координуе роботу та здшснюе контроль облоку особистого прийому 
громадян у виборчш комосй, а також прийом, реестрацою документов, заяв, скарг, що надходять 
до виборчо! комосй.

1.3.5. Перед проведениям засодання виборчо! комосй (дало -  засодання) готуе проект порядку 
денного засодання комосй оз встановленими законом строками розгляду питань щодо органозацй 
подготовки та проведения виборов, онших питань, що належать до повноважень виборчо! комосй, 
за дорученням голови виборчо! комосй", а також з урахуваооням пропозицой члеооов виборчо! 
комосй та погоджуе його з головою виборчо! комосй.

1.3.6. Проект порядку денного засодання посля йооо погодження з головою комосй в 
обов’язковому порядку разом з онформацоею про час о мосце проведения засоданооя доводить до 
водома членов комосй, як правило, не познош як за день до дня проведения засодання, але не нозноно 
як до початку засодання.

1.3.7. Органозовуе запрошеооооя на засодання заявников, суб’ектов звернення зо скаргою, 
суб’ектов оскарження, заонтересованих особ, зазначених у скаргах, яко у встановленому порядку 
надойшли до виборчо! комосй, онших особ, якщо питания, включене до проекту порядку денноот», 
стосуеться !х прав або законних онтересов щодо участо у виборчому процесо.

1.3.8. Органозовуе та здшснюе роботу з питань розмооцення (оприлюднення) онформацо! 
стосовно дояльносто виборчо! комосй" з питань подготовки та проведения виборчого процесу та 
прийнятих комосоею роопень на стеоодо офоцойних матероалов Одесько! мосько! територоально! 
виборчо! комосй" Одеського району Одесько! областо та на офоцойному сайто Одесько! мосько! 
ради.

1.3.9. Доводить до водома членов комосй онформацою про дату, час, мосце проведения засодань 
комосй" та запропонований порядок денний в телефонному режимо (УоЬег) шляхом розмощення 
онформацо! в чато, створеному за оноцоативою членов виборчо! комосй".

1.3.10. Органозовуе та здшснюе роботу з питань органозацойного, правового, онформацойного, 
техночного забезпечення здойснення повноважень виборчо! комосй" под час подготовки та 
проведения чергових мосцевих воюоров.



1.3.11. Здшснюе загальне кер1вництво спещалктами та техшчними пращвниками, залучених 
Одеською мкькою  територ1альною виборчою ком ккю  Одеського району Одесько! област1 до 
робота у виборчш комки на перюд пщготовки та проведения чергових мкцевих вибор1в.

1.3.12. Вживае заход1в з проведения роз’яснювально! робота серед члешв виборчо! комки пщ 
час пщготовки та проведения чергових мкцевих вибор1в.

1.3.13. У раз1 необхщносп за дорученням голови комки забезпечуе комплектшсть матер!ал1в 
до питань порядку денного засщання для члешв комки на паперовому носи.

1.3.14. У раз1 неможливосп з поважних причин подати матер1али, у тому числ1 на паперовому 
носи, до засщання виборчо! комкп в установлений строк завчасно повщомляе про це голову
КОМ1СЙ.

1.3.15. Оргашзовуе пщготовку та розмщення, як правило, не шзшш як за день до дня 
проведения засщання, але не шзшш як до початку засщання проекНв постанов та шших 
необхщних шформацшних матер1ал1в до порядку денного засщання комкп в чат1 (У1Ьег), 
створеному за шшдативою член1в виборчо! комюп.

1.3.16. Готуе список ус1х запрошених на засщання ком1СЙ громадян та надае його голов1 перед 
початком засщання комюп.

1.3.17. Вщповщае за реестрац1ю ос1б, яю беруть участь у засщанш на запрошення виборчо! 
ком1сп, а також без дозволу чи запрошення:

-  член1в Центрально! виборчо! комки, пращвнишв Секретар1ату Центрально! виборчо! 
комки, Служби розиорядника Державного реестру виборщв, посадових ос1б вщповщного 
територ1ального та рег1онального представництв Центрально! виборчо! комки;

-  кандидат1в на вщповщних виборах, !х дов1рених оаб , уповноважених ос1б парт1й 
(орган1зацш партш) -  суб‘ект1в вщповщного виборчого процесу, оф1Ц1Йних спостер1гач1в вщ 
кандидат1в, партш (оргашзацш парт1й) (не б1лыие одше! особи в1д одного кандидата, однк! 
парт1! (орган1заци партп);

-  офщшних спостер1гач1в в1д громадських орган1зац1Й, яю отримали дозвгл мати 
оф1ц1йних спостер1гач1в на в1дпов1дних виборах (не бшыне двох ос1б в1д одн1е! громадсько! 
орган1зацГ!);

-  оф1ц1йних спостер1гач1в вщ 1ноземних держав 1 м1жнародних оргашзацш;
-  представниюв засоб1в масово! шформаци (не бшьше двох ос1б вщ одного засобу масово! 

1нформацп),
-  осхб, як1 супроводжують зазначених оаб , яю внаслщок порушення здоровья (у зв’язку з 

1нвалщн1стю, тимчасовим розладом здоров'я, в1ком) потребують такого супроводження,
1 перед початком засздання подае голов1 ком1сп список таких оаб.

1.3.18. Вносить пропозицп на розгляд член1в виборчо! ком1СЙ та прийняття вщповщного 
р1шення на и засщанш про надання дозволу 1ншим особам, яю не мають на права без дозволу або 
на запрошення ще! комки, бути присутшми на засщанш виборчо! комкп.

1.3.19. Оргашзовуе, координуе роботу та зд1йснюе контроль за дотриманням:

-  оф1ц1йними спостершачами в1д кандидат1в, парт1й (орган1зац1й партш) (не бшыне одше! 
особи вщ одного кандидата, одн1е! партй' (оргашзацп партИ);

-  оф1ц1йними спостер1гачами вщ громадських орган1зац1й, як1 отримали дозвш мати 
оф1ц1йних спостер1гач1в на вщповщних виборах (не бшыне двох о аб  вщ одше! громадсько! 
орган1заци);

-  представниками засоб1в масово! 1нформацй' (не бшьше двох о аб  вщ одного засобу 
масово! шформаци),

встановлено! частиною 8 статп 36 Виборчого кодексу Украши та пщиункту 3 - 6  пункту 6.1. 
Порядку оргашзацп роботи та ведения дшоводства виборчих комкш  з вибор1в Президента 
Украши, народних депутаНв Украши, м1сцевих вибор1в, затвердженого постановою Центрально! 
виборчо! ком1Сп вщ 10.08.2020 № 173 квота перебування у примщенш при проведения засщання 
виборчо! комкп, у тому числ! пщ час встановлення результат1в голосування.



1.4.20. У раз1 виникнення фактов порушення правопорядку може викликати пращвниюв 
правоохоронних оргашв лише для вчинення дш з ведновлення правопорядку 1 лише на перюд, 
необхедний для таких дш.

1.4.21. Оформлюе постанову, прийняту на заседанш виборчо! комки, для педписання, видач1 
(надсилання) 1 оприлюднення, яку педписуе головуючий на заседанш та секретар комки 
(секретар заседания). Год1 як додатки до постанови педписуе лише секретар комки.

1.4.22. Веде протокол заседания виборчо!’ комки, в якому фксуеться хед 1 результата 
обговорення питань та прийняття р1шень на зас1данн1 ком1сп.

1.4.23. Виконуе шип обов’язки, визначен1 Виборчим кодексом Укра'ши, шшими Законами 
Украши з питань виборчого процесу, постанов Центрально! виборчо! комшй та р1шень виборчо!
КОМ1СЙ.

1.4.24. У раз1 ведсутност1 голови та заступника голови комюй, виконуе обов’язки голови 
Одесько! м1сько! територ1ально! виборчо! ком1С11 Одеського району Одесько! облает!, в межах 
наданих прав та покладених обов'язюв визначених Виборчим кодексом Украши, шшими 
Законами Украши з питань виборчого процесу, постанов Центрально! виборчо! комки та рш ень 
виборчо! комки.

2. Дану постанову оприлюднити на офщшному сайт1 Одесько! мкько! ради та стенд1 
офщшних матер1ал1в Одесько! м1сько! територ1ально! виборчо! комки Одеського району 
Одесько! облает! у встановлеш Виборчим кодексом Украши порядку та строки.


