Вибори деггугатiв сiльських, селищних, MicbKrTx рад терl,t-горiальних громад i вiдповiдних
сiльських. селищних, MicbKrTx голiв.
25 жовтня 2020

святогiрська Micbka територiальна виборча комiсiя Краматорського
району Донецькот областi
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Про обов'язки секретаря Святогiрськоi MicbKoi територiальноi
виборчоi KoMicii Богомаз

З

В..Щ.

метою органiзацii

ефективноi роботи Святогiрськоi MicbKoi

територiальноТ виборчоi KoMicii,, усунення лублювання функцiЙ мiж членами
KoMicii, засл)rхавши пропозицiю голови KoMicii Киркач С.В., керуючись

пунктом З частини четвертоi cTaTTi 38 Виборчого кодексу УкраiЪи, пунктами
1.9, 5.5 Порядку органiзацii роботи та ведення дiловодства виборчих комiсiй
з виборiв Президента Украiни, народних депутатiв Украiни, мiсцевих
виборiв, затвердженого постановою Щентральноi виборчоi KoMicii вiд 10
серпшI 2020 року М 173, Святогiрська Micbкa територiаrrьна виборча комiсiя
постановля€:
Затвердити розподiл обов'язкiв для секретаря Святогiрськоi MicbKoT
територiальноi виборчоi KoMicii Богомаз В.Д. вiдповiдно до додатку 1.

l.

Постанову оприлюднити у визначений Комiсiею спосiб.

Щодаток 1:

Розподiл обов'язкiв для секретаря Святогiрськоi MicbKoT територiальноI
виборчоi KoMiciI Богомаз В.Щ. (1арк.).
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виборчоi KoMiciT, секретар 'i.
засiдання MicbKoi
територi€tльноi
виборчоi KoMicii
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,Щодаток

1

до постанови СвятогiрськоТ MicbKoi

територiа-пьноТ виборчоi KoMiciT J\Ъl 1
вiд 4 Вересня 2020року

Розподiл обов'язкiв для секретаря СвятогiрськоТ MicbKoi
територiальноi виборчоi KoMicii Богомаз В.,Щ.

Обов'язки секретаря Святогiрськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii
Богомаз В.Д.:
1) виконуе обов'язки, визначенi Виборчим кодексом УкраiЪи, iншими зЕlкон€ll\dи

УкраiЪи, прийнятими вiдповiдно до них актами законодавства, Порядком
органiзацii роботи та ведення дiловодства виборчID( комiсiй з виборiв
Президента Украiни, народних деггугатiв Украiни, мiсцевих виборiв,

затвердженим постановою Щентральноi виборчоТ KoMiciT вiд 10 серпнJI 2020 року
Ns 17З, iншими постановами Щентра-гrьноТ виборчоТ KoMicii;
2) разом з заlгrlеними особами готу€ проекти рiшень про формування скJIащ/
сiль cbKror, селищних територ iальних виборчих ком ic iй ;
3) разом з заryченими особами гоry€ проекти рiшень про реестрацiю кандидатiв
у депутати, представникiв органiзацiй партiй в ТВК, уповнов.DкенID( осiб
органiзацiй партiй, офiцiйних спостерiгачiв, довiрених осiб (або вiдмову в iх
реестрацii); гоryе iншi проекти рiшень за дор)л{еннrIм голови KoMiciT;
4) гоryе проект рiшення територiагlьноi виборчоТ KoMicii про затвердження
тексту виборчого бюлетеня;
видас представнику
5) у випадку ресстрацiI кандидата у деtryтати гоry€
органiзацii партii посвiдченнrl кандидата в дегtутати;
6) у випадку ре€страцii представникiв органiзацiй партiй в ТВК, уповновuDкених
осiб органiзацiй партiй, офiцiйних спостерiгачiв, довiрених осiб, гоryе i видае
вiдповiднi посвiдчення;
7) вiдповiдае за повiдомленнJI членiв KoMicii, представникiв органiзацiй партiй в
ТВК, уповнов€Dкених осiб органiзацiй партiй, офiцiйних спостерiгачiв,
довiрених осiб, представникiв ЗМI, iнших осiб про час, мiсце проведенЕя
засiдання KoMicii та його порядок денний;
8) гоryс проект вiдповiдей на зверненIuI юридичних i фiзичних oci
9) вiдповiдае за зв'язки зi ЗМI, iнформацiйну дiяльнiсть виборчоi KoMiciT;
10) приймае докумеЕги та звернення, що надходять до виборчоТ KoMicii;
1 l) виконуе iншi обов'язки вiдповИно до рiшенч KoMiciT.
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Голова MicbKoT територiаьноi
виборчоi KoMiciT
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Член MicbKoT територiаrrьноТ
виборчоТ KoMicii, секретар
засiдання MicbKoT
територiальноi
виборчоi KoMicii
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