Вибори депутатiв сiльських, селищних, мiських рад територiшIьних громад i
вiдповiдних сiльських, селищних, мiських голiв.
25 жовтня2020

Святогiрська MicbKa територiальна виборча комiсiя
краматорського районч Донецькоi областi
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Про проведення жеребкування щодо визначення кандидаryр, якi
пiдлягають включенню до складу вiдповiдних дiльничних виборчих
комiсiй з мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 poкyl що утворюються

Святогiрською мiською територiальною виборчою комiсiею

Вiдповiдно до частин першоi-четвертоi cTaTTi 204, частини першоТ
cTaTTi 206 Виборчого кодексу Украiни, Порядку проведення жеребкування
шодо включення кандидатур до складу дiльничних виборчих комiсiй з
мiсцевих виборiв, затвердженого постановою I_PK вiд 25 червня 2020 року
JФ 1 14, Постанови I]BK вiд 24 липня 2020 року J\Ъ 14l uПро внесення змiн до
Порядку проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу
дiльничних виборчих комiсiй з мiсцевих виборiв>, Постанови LPK вiл 1
жовтня 2020 року Jф 326 пПро внесення змiн до постанови I_{ентральноi
виборчоi KoMicii вiд 25 червня 2020 року Jtlb 114) з метою визначення
процедури i органiзацiТ роботи при проведеннi жеребкування щодо
включення кандидатур до складу дiльничних виборчих комiсiй з мiсцевих
виборiв 25 жовтня 2020 року Святогiрська Micbкa територiальна виборча
комiсiя

постановля€:
1. Затвер дити Положення про порядок жеребкування щодо включення
кандидатур до складу дiльничних виборчих комiсiй з мiсцевих виборiв 25
жовтня 2020 року (додаток 1)

1

Положення про порядок ,ь.еребкчвання щодо ts:-.:_-]ення
КаНДИДаТУР ДО СКЛаДУ ДiЛЬНИЧНИХ виборчlлх Korriciй з
мiсцевих в;:б,t-- . ]5
жовтня 2020 року СвятогiрськоI MicbKoi TepllTopia-TbHoT виборчоТ
;1..,l :

Додаток
(2 арк.)

2. Затвердити процедуру жеребкування щодо

вL-]ючення кандидатур до
складу дiльничних виборчих комiсiй з мiсцевltх BlitioгiB ]5 жовтня 2020
року (додаток 2)

Щодаток 2 Процедура жеребкування щодо включення кан_]II_]ат\-р до
складу дiльничних виборчих комiсiй з мiсцевих виборiв "5 ,lовтня ]0]0

року Святогiрськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii (3 арк.

r

З. Провести жеребкування щодо включення кандидатур
до

cK--Ia.]\

ДiЛЬНИЧНих виборчих комiсiй з мiсцевих виборiв 25 жовтня 202о
рок}:,

що утворюються Святогiрською мiською територiальною виборчою

комiсiсю, на засiданнi Святогiрськоi мiсъкоi ЪериЪорiальноi вибЬрчоi

KoMicii 8 жовтня 2020 року о 13:00 годинi.

4. ВстаНовитИ кiлькiстъ вакантних мiсць У дiльничних виборчих комiсiях,
на якi включаються кандидатури шляхом жеребкування, передбаченого

пунктом

1

цiсi постанови, згiдно

з додатком 3.

Щодаток 3 <Кiлькiсть вакантних мiсць У дiльничних виборчих комiсiях, якi
утворюються Святогiрською мiською територiальною виборчою комiсiсю, на
якi включаються кандидатури шляхом жЬреб*у"u"""r, ( 1 арк.)

5. Затвердити списки кандидатур (у виглядi таблицi), якi можутъ бути
включенi дО складУ дiльничних виборчих комiсiй шляхом *aр.б*у"u""",

згiдно з додатком 4.

4

<<списки кандидатур, якi можуть бути включенi
дiльничних виборчих комiсiй шляхом жеребкування) ( 7 арк.)

{одаток

дп

складу

б. Провести жеребкування за допомогою непрозороi скриньки з
використанням жеребкiв, Що представляють собою бариlа лото, на яких
HaHeceHi один з порядкових HoMepiB згiдно зi ..r".*ъ' кандидатур, якi
можутъ бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii шляхом

жеребкування.

7. Визначи.ги, що найбiльша кiлькiсть кандидатур, якi можуть бути
включенi шляхом жеребкування до складу KoMicii', подана до складу

дiльничноТ виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф 140457, i становить 7 ( ciM
кандидатур.

)

8. Члену koMicii Святогiрськот Micbkoi територiальноI виборчоi koMicii
kypkiHy м.с. забезпечити доставку на засiдання Святогiрськоi Micbkoi
територiальнот виборчоi koMicii для проведення жеребкування 7 жовтня 2о2о
РОКУ НеПРОЗОРОi СкриНьки та барила лото в кiлькостi 7 (ciM) одиниць
вiдповiдно до вимог, визначених пунктом l4 Порядку проведення
жеребкування щодо включення кандидатур до склад} дiльничних виборчих
КОМiСiЙ з мiсцевих виборiв, затвердженого постановою IIRК вiд 25 червня

2020 року

М

1

1

4, та цiсю постановою.

9. СеКРеТарЮ Святогiрськоi MicbKoi територiальноi виборчоТ KoMiciT
Заболотнiй н.в. запросити на засiдання Святогiрськоi MicbKoT територiальноi
виборчоi KoMicii 7 жовтня 2020 року на 13:00 годину спецiалiста - IVlандича
м.о., який залучасться для органiзацiйного та технiчного забезпечення
здiйснення повноважень KoMicii та юриста - Бутко о.о. для правового

забезпечення здiйснення повноважень KoMiciT.

10.

Секретарю СвятогiрськоТмiськоiтериторiальноiвиборчоТкомiсii
заболотнiй н.в. забезпечити можливiсть ознайомлення представникiв
суб'ектiв подання кандидатур до складу дiльничних виборчих комiсiй з
ВiДПОВiДниМи списками шляхом Тх розмirцення у мiсцi, вiльно доступному
для з€}значених осiб.
1

1.цю постанову оприлюднити у визначений комiсiсю спосiб.

Голова MicbKoi територiальноi
виборчоi KoMiciT

./ ,/
;:/
/э//
(пiлпис)

//r /, {,/ 1-1t t7
(iHiuia' iMeHi, прiзвише)

(iHiuiaп iMeHi, прiзвище)
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i

Положення про порядок жеребкування Святогiрськоi MicbKoi
територiальноi KoMicii на мiсцевих виборах 25 жовтня 2020 року

мiськiй територiальнiй koMiciT визначити кiлькостi
'ВК Bid 25.0б.2020 NgJJЩ!
вакантних мiсць (п.]0 Пос
1. Святогiрськiй

чення канdu

diльнuчнuх

do скл

вuборчuх кол,tiсiй з tиiсuевuх вuборiв" зi змiнами, внесеними Посmановою
Bid 24.07.2020 Ng]41),

ЦВК

кiлькiсть вакантних мiсць, на якi включаються кандидатури шляхом
жеребкуВаннЯ (далi

-

BaKaHTHi мiсця), встановлюсться знаходженням рiзницi

мiж максимаJIьно можливою кiлькiстю членiв вiдповiдноI
кандидатур, якi вкJIючаються до складу двк обов'язково.

двк

та кiлькiстю

2. Святогiрськiй мiськiй територiальнiй KoMiciT скласти СПИСОК КаНДИДаТУР.

Шляхом складанн я длякожноi ДВК таблицi списку кандидатур, якi
вiдповiдають вимогам Кодексу та можуть бути включенi до ii складу шляхом
жеребкування (кандидатури) (п,]3 Посmановu ЦВК Bid 25.0б.2020 ]Фl14
||Поряdок провеdення жеребкування tцоdо вюlючення канdudаmур do склаdу
diльнuчнttх вuборчttх колtiсiй з л,tiсцевuх вuборiв" зi змiнами, внесеними
Постановою ЦВК Bid 24.07.2020 ]хrg]41).
кандидатури
що такого списку в алфавiтному порядку включити
зазначенням:

1з

- порядкового номера кожноТ з них;
-

ii

прiзвищ, власних iMeH (ycix власних iMeH), по батьковi (за наявностi);

- суб'екта

ix подання (для органiзацiТ партii - i'i'повна назва, для кандидата в

на посаду
депутати в багатомандатному виборчому окрузi, кандидата
сiльського, селиIцного, мiського голови - прiзвише, власне iм'я (yci власнi
iMeHa), по батьковi (за наявностi).
абО бiльше кандидатури мають однаковi прiзвища, власнi
iMeHa (yci власнi iMeHa), по батьковi (за наявностi), TaKi кандидатури

У разi колИ двi

включаються до списку в порядку зростання дати 1х народженнJI.
Список також мiстить графу для фiксацii результатiв жеребц,вання ш.-тяхом
проставлення проти кандидатур, якi включаються до складу KorriciT за
РеЗУлЬТаТаМи жеребкування, вiдмiтки про включення цiсi особи

Jо

ск_lа_]},

KoMicii.
3. Святогiрськiй мiськiй територiальнiй KoMicii визначити кiлькостi жеребкiв.
(Святогiрська МТВК визначае ДВК, до складу якоТ згiдно зi списками поJано
для включення найбiльшу кiлькiсть кандидатур, якi можуть бути включенi за

результатами жеребкування. )

Святогiрськiй мiськiй територiальнiй KoMiciT визначити необхiдну кiлькiсть
ЖеРебкiв 9 яка дорiвнюе кiлькостi кандидатур, запропонованих для включення
до складу ДВК, що мас найбiльшу кiлькiсть кандидатур, якi можуть бути
ВкЛЮченi шляхом жеребкування до складу KoMiciT (п. ]4 Посmановu ЦВК Bid
25.0б,2020

]\Г91 ]

4

включення

KaHduda,

чtlх колаiсiй з л,tiсцевuх

зl

змiнами, внесеними Посmановою ЦВК Bid 24.07.2020 ]tlgt4]).
4.

Члену Святогiрськоi мiськоi територiальноi KoMicii пiдготувати пристрiй

для жеребкування.

Хtеребкування провести за допомогою непрозороi скриньки з барилами лото,
ноМера яких спiвпадають з порядковим номером кандидата на включення до
складу вiдповiдноТ !ВК. (п.tЦ Посmановu ЦВК
включення кан

diльнuчнъtх

вuборчuх колtiсiЙ з л,tiсuевuх вuборiв" зi змiнами, внесеними Посmановою
Bid 24.07.2020 ]lГg 14 I).

Gс7..Г7

1ttд.n'ai'

,l

/.Ъ*п,, tt.l!
l

ЦВК
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ПРОЦЕДУРА ЖЕРЕБКУВАННЯ

1.Хtеребки помiщаються
перемiшуються.

у

пристрiй

для

жеребкування та

Присутнi на засiданнi KoMicii представники суб'ектiв подання кандидатур до
складу ДВК перед помiщенням жеребкiв у пристрiй можуть iх оглянути (п. ]б
Посmановu ЦВК Bid 25,0б.2020 JФ] I4 "Поряdок провеdення жеребкування
odo вкпючення кан
lльнuчнllх
uх кол,tiсiй з
мiсuевъш вuборiв" зi змiнами, внесеними Посmановою ЦВК Bid 24.07,2020
J\b 141).

2.Визначений член KoMicii дiстае з пристрою барило, демонструючи
його, оголошуе нанесений на ньому номер (п. ] б Посmановu ЦВК Bid
25,0б,2020 JФ] 14 "Поряdок провеdення эюеребкування шоdо включення
канdudаm
ол,tiсiй з лцiсцевuх вuборiв" зi
змiнами, внесеними Посmановою ЦВК вid 24.07.2020 М]4]).
3.

Номери заносяться членом KoMicii до вiдомостi, де

зазначаеться

визначена жеребкуванням черговiсть вкJIючення кандидатур до складу ДВК
'ВК Bid 25.0б.2020 NbI l4 "П,
mановu
жеребк.ування tцоdо вкпючення канdudаmур do склаdу diльнuчнuх вuборчuх
зi змiнами, внесеними Посmановою ЦВК вid
24.07.2020 ]w]4l).
4. Пiсля дiставання iз пристрою для жеребкування останнього
жеребка Bci номери оголошуються та згiдно з установленою жеребкуванням

черговiстю визначаеться послiдовнiсть включення кандидатур до складу
кожноТ

ШК

(п. ] 7

П,

эюеребкування tцоdо вlсцючення канdudаmур do склаdу diльнuчнuх вuборчttх
колtiсiй з лliсuевсш вuборiв" зi змiнами, внесеними Посmановою

ЦВК вid

24.07.2020 ]ф]41).

Процедура жеребкування проводиться один piш щодо Bcix !ВК одночасно.
(Постанова l_PK вiд24.07.2020 J\b141 та Постанова I]BK вiд 01.10.2020 J\Ъ
326 <Про внесення змiн до постанови IEK вiд 25.06.2020 }lb114))
У разi проведення жеребкування щодо однiсI ДВК визначення кандидатур до

складу припинястъся пiсля заповнення
вакантних Mic
KoMicii. Iз
пристрою дiстаються жеребки у кiлькостi, що дорiвнюс кiлькостi вакантних
п,riсцъ у склалi двк, демонструють та оголошують HaHeceHi
на них номери,
якi вносяться до вiдповiдноi вiдомостi в порядку, визначеному
жеребкуванням черговостi.
iT

5. Пiсля цього з пристрою дiстаються Bci

номера та фiксуються

у

iншi барила, оголошуються ix
вiдомостi про невикористанi барила. Вiдомiсть

твк, яка утворюе склад вiдповiдноi ЩВК. На вимогу
твк представникiв суб'сктiв подання кандидатур до
складу двк невикористанi барила надаються для ознайомлення та
скрiплюетъся печаткою
присутнiх на засiданнi

oГoЛoШyЮTЬсянaнесeнiнaниХПopяДкoBiнoмepи
25,0б,2020 MI ]4 "ПО-'' -' ПРОВеdення эtсеребкування ulоdо включення

зi

змiнами, внесеними Посmановою цвК Bid 24.07.2020 M]4It.

особи, BHeceHi до спискiв кандидатур до складу ДвК пiд номерами.
зазначеними у вiдомостi, пiдлягають включенню до скJIаду кожноi
ДВК у
6.

черговостi, визначенiй жеребкуванн ям

(п.

t7 Посmановu ЦВК Bid

25.0б.2020
ючення канdudаm

скпаdу diльнuчнъtх вuборчuх копtiсiй з "мiсцевltх вuборiв"
внесеними Посmановою цвК Bid 24.07.2020 ]Фt4]).

зi

змiнами,

визначенi для опрацювання результатiв жеребкування 2 члени твк,
послiдовно щодо кожноi Щвк в порядку черговостi, визначеноi

жеребкуванням:

встановлюють у списку кандидатУР до складу вiдповiдноТ KoMiciT наявнiсть
кандидатури за вiдповiдним номером;
_

- в

графi для фiксацiт результатiв жеребкування проти

зазначенот
кандидатури роблять вiдмiтку про включення цiсi особи до складу KoMiciT.

7.Пiсл" запо""е"""

,iсцu у
"ci,
"аканr""*
передаеться головi (головуючому

двК список
Посmановu ЦВК Bid 25.0б.2020

Ng]

]4

на

скпадi

засiданнi)

"iд.rо"iд"оi

вк

(п.I7
"Поряdок провеdення uсеребкування

включення канdudqmур dо с
diльнuч
л,tiсцевtм вuборiв" зi змiнами, внесеними Посmановою
.ф14ll).

цвК

iсiй

з
Bid 24.07.2020

голова твк оголошус прiзвища осiб, якi включаються до складу
koMicii за результатами жеребкування, зазначаючи суб'ектiв iх подання.

Пiд час оголошення списку кандидатур, якi включаються до складу
однiеi двк, процедура опрацювання результатiв жеребкування членами
ТВК продовжусться щодо iнших комiсiй (п.]7 Посmановu ЦВК Bid 25.0б.2020
8.

ыLпючення кан

ння же,

]WI14 "Поря
diльнuчнttх

колLlсlu з л|lс

в

iB"

зi

mvrэ do

змiнами,

внесеними Посmановою ЦВК Bid 24.07.2020 ]Ф]4]).

кожноi
повторюсться
щодо
складу
кандидатур
включення
до
ДВК. Хtеребкування щодо
К (п. 17
их Mic
заповнення ва
ДВК завершуеться
ння
няж
1]4 "Поряdок п
u ЦВК Bid 25.0б.20.
П,
Llx KoMlclll з
Hllx в
myD do склаdу diл
оdо включення
лliсцевllх вuборiв" зi змiнами, внесеними Посmановою ЦВК Bid 24.07.2020
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Кiлькiсть вакантних мiсць у дiльничних виборчих комiсiях, якi
утворюються Святогiрською мiською територiальною виборчою
комiсiсю, на якi включаються кандидатури шляхом жеребкування

Кiлькiсть мiсць, на

Щiльнична виборча комiсiя

включаються кандидатури шляхом
жеребкування

Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ
дiльницi J\Ъ140453
.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi
дiльницi Jф140454
Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ
дiльницi J\Ъ140455
.Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ
дiльницi J\Ъ140456
Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ
дiльницi J\Ъ140457
,Щiльнична виборча комiсiя виборчоi
дiльницi М 14045 8
.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi
дiльницi J\lЪ140459
.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi
дiльницi J\Ъ 14 |2З8
,Щiльнична виборча комiсiя виборчоi
дiльницi JYs14|2З9
Щiльнична виборча комiсiя виборчоi
дiльницi JФ141248 (спеч дiльниця)
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4 (чотири)
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i

Списки кандидаryр, якi можуть бути включенi до складу дiльничних
виборчих комiсiй шляхом жеребкування

Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ дiльницi NЬ 140453 (вакантних
мiсць 4)

Порядковий
номер

1

Суб'ект подання
Прiзвище, власне
iм'я (ycix власних
iMeH), по батьковi (за
наявностi)
Недава А.е. (кандидат
Карчина HiHa
в депутати по округу
IBaHiBHa
Jф7)

2

лашин Станiслав
Андрiйович

J

романова ольга

4

слiвка Ганна
Сгорiвна

5

Сторчак Валентин
васильович
Щербаков Солодовник
Олександр
васильович

6

Анатолiiвна

Чернiков К.Г. (кандидат
на посаду мiського
голови)
Рибалкiн В.М. (кандидат
на посаду мiського
голови)
Бандура В.В. (кандидат
на посаду мiського
голови)
Мороз В.С. (кандидат на
посаду мiського голови)
Мороз В.С. (кандидат в
депутати по округу J\Ъ 7)

Результати
жеребкування

Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi Nb 140455 (вакантних
мiсць 2)
Порядковий
номер

1

2

J

4

Прiзвище, власне
Суб'скт подання
(ycix
iм'я
власних
iMeH), по батьковi (за
наявностi)
Ананко Артем
Бандура В.В. (кандидат
миколайович
на посаду мiського
голови)
Бiлоконь Наталiя
Журавльова T.I.
IBaHiBHa
(кандидат в депутати по
округу J\Ъ4)
В'юнковська Iрина
Чернiков К.Г. кандидат
BiKTopiBHa
на посаду мiського
голови
Рудич Олександ
Ковальова о.В. .
Сергiйович
кандидата в депутати
округ Jф4

Результати
жеребкування

Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ дiльницi NЬ 140456 (вакантних
мiсць 2)

Порядковий
номер

l
2

a
J

Результати
Суб'ект подання
Прiзвище, власне
жеребкування
iм'я (ycix власних
iMeH), по батьковi (за
наявностi)
Бандура В.В. (кандидат
IльТна HiHa
на посаду мiського
вiталiiвна
голови)
Скаченко К.С. (кан дидат
Щветкова Наталiя
в депутати по округу
миколаiвна
J\ъ5)

Юркова Оксана
Федорiвна

Чернiков К.Г. (кандидат
на посаду мiського
голови)

Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ дiльницi
мiсць 4)
Порядковий
номер

1

2

.}

J

4

Прiзвище, власне
iм'я (ycix власних
iMeH), по батьковi (за
наявностi)
Бистрицький BiKTop
васильович
лень Наталiя
Володимирiвна
Пастух Володимир
Володимирович
ризаева ольга

Тимурiвна
5

Рулич Артем
Сергiйович

6

савенко Тетяна
IBaHiBHa

Фогель Маргарита
Володимирiвна

\40457 (вакантних

Суб'ект подання

Мороз В.С. (кандидат на
посаду мiського голови)
Рибалкiн В.М. (кандидат
на посаду мiського
голови)
Хtуравльова T.I.
(кандидат в депутати по

округу М4)
Бандура В.В. (кандидат
на посаду мiського

голови)
Ковалъова о.В. .
(кандидата в депу,гати
по округу М4)
Лещенко Р. П.
(кандидат в депутати по

округу
7

М

J\Гч4)

Чернiков К.Г. (кандидат
на посаду мiського
голови)

Результати
жеребкування

Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ дiльницi ЛЬ 140459 (вакантних
мiсць 2)

Порядковий
номер

1

2

з

4

Прiзвище, власне
Результати
Суб'ект подання
iм'я (ycix власних
жеребкування
iMeH), по батьковi (за
наявностi)
Бiлик Ганна ЮрiТвна Бандура В.В. (кандидат
на посаду мiського
голови)
Мороз В.С. (кандидат на
соловйова Галина
посаду мiського голови)
Щмитрiвна
Сторчеус Оксана
Чернiков К.Г. (кандидат
Володимирiвна
на посаду мiського
голови)
Чигвiнцева Юлiя
Скаченко К.С. (кандидат
Володимирiвна
в депутати по округу
J\ъ5)

Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ дiльницi NЬ 141238 (вакантних
мiсць 4)
Порядковий
номер

1

2

J

4

5

6

Прiзвище, власне
Суб'скт подання
iм'я (ycix власних
iMeH), по батьковi (за
наявностi)
Мороз В.С. 9кан дидат
Щiброва Анастасiя
на посаду мiського
СергiТвна
голови)
козлова Наталiя
Рибалкiн В.М. (кандидат
на посаду мiського
Олександрiвна
голови)
Чернiков К.Г. (кан дидат
Лещенко IVlарiя
на посаду мiського
Сергiiвна
голови)
Невмирич Юлiя
Рибалкiн В.М.
(кандидата в депутати
Георгiiвна
по округу Jф 3)
Пожидасва Iрина
Бандура В.В. (кандидат
Борисiвна
на посаду мiського
голови)
ткаченко ольга
Клименко о.о.
(кандидата в депутати
миколаiвна
по округ Jф3)

Результати
жеребкування

Щiльнична виборча комiсiя виборчоТ дiльницi NЬ |4|239 (вакантних
мiсць 4)
Порядковий
номер

1

Прiзвиruе, власне
Суб'ект подання
iм'я (ycix власних
iMeH), по батьковi (за
наявностi)
Кiмирин О.П. (кандидат
Купрiйова Наталiя
в депутати по округу JЮ
Сергiiвна

Результати
жеребкування

1)

2

Никонович Марина
BiKTopiBHa

з

Никонович Ярослав
Володимирович
овсянникова ольга
олексiiвна
Прокопенко .Щарiя
Олександрiвна

4
5

6

татаченко Неня
Леонiдiвна

Чернiков К.Г. (кандидат
на посаду мiського
голови)
Божко Т.В. (кандидат в
депутати по округу Jф 1)
Мороз В.С. (кандидат на
посаду мiського голови)
Рибалкiн В.М. (кандидат
на посаду мiського
голови)
Бандура В.В. (кандидат
на посаду мiського
голови)
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