
Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2015 року

П Р О Т О К О Л    № 18

засідання Збаразької міської виборчої комісії Тернопільської області 
                           

14 год. 00 хв.
"10" грудня  2015 року                                                        м.Збараж
Усього членів комісії:  9 осіб.

Присутні на засіданні члени комісії: Саричева Н.М., Дятлова Є.В., Гуменна
Н.М., Багрій М.Т., Костенкова О.В., Головко М.А., Крупенко Л.С. 

Відсутні: Махно Н.С., Пожогіна О.І. 

Запрошені на засідання: _________-________________________________
Присутні на засіданні: ___________-________________________________.

                                                (посада, прізвище, ініціали або за списком, що додається)

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :
1. Про  дострокове  припинення  повноважень  депутатом  Збаразької

міської  ради  Синчишин  Андрієм  Дмитровичем,  та  заміщення
наступним за черговістю кандидатом  в депутати Збаразької  міської
ради  від  Збаразької  районної  в  Тернопільській  області  організації
ПАРТІЇ  “БЛОК  ПЕТРА  ПОРОШЕНКА  “СОЛІДАРНІСТЬ”  Драган
Вадима Леонідовича . 

2. Про  реєстрацію  обраного  депутата  в  багатомандатному  виборчому
окрузі  до  Збаразької  міської  ради  на  чергових  виборах  депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015
року Драган Вадима Леонідовича.

                   Засідання міської виборчої комісії відкрила голова Саричева Н.М.
і повідомила, що на засіданні присутні 7 членів Збаразької міської виборчої
комісії. Голова МВК нагадала, що відповідно до частини четвертої статті 27
Закону України “Про місцеві вибори”, засідання комісії  є повноважним за
умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї
комісії.  На  цій  підставі  голова  міської  виборчої  комісії  оголосила  про
початок засідання Збаразької міської виборчої комісії.

           Слухали: Голову Збаразької міської виборчої комісії Саричеву Н.М. 
про проект порядку денного засідання комісії.
           Виступили: Дятлова Є.В. запропонувала затвердити проект порядку 
деннного засідання Збаразької міської виборчої комісії, розданого членам 
комісії.

          За це рішення проголосували:



За   7 ( сім )
                     Проти 0 ( нуль )
                     Утрималися 0 ( нуль)

1.Слухали: Голову  комісії  Саричеву  Н.М,  яка  повідомила,  що  до
Збаразької  міської  виборчої  комісії   надійшло   рішення  Збаразької
міської ради № 02 від 01 грудня 2015 року “Про визання повноважень
депутатів Збаразької  міської ради,  обраних 25 жовтня 2015 року” та
рішення Збаразької міської ради  № 05 від 01 грудня 2015 року “Про
затвердження  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  влади  Синчишина  Андрія  Дмитровича”.
Відповідно   до  частини  1,2  статті  90  Закону  України  “Про  місцеві
вибори” та Постанови ЦВК від 02 жовтня 2015 року № 381 ( із змінами,
внесеними згідно з Постановою ЦВК від 03 листопада 2015 року № 523
) пункту 17 “Роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів
Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  районних,
міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та
старост  сіл,  селищ”,  статті  49  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  статті  4  Закону  України  “Про  статус
депутатів  місцевих  рад”  вважати  Синчишина  Андрія  Дмитровича
таким,  що  достроково  припинив  повноваження  депутата  Збаразької
міської  ради,  висунутий  Збаразькою  районною  в  Тернопільській
області  організацією  ПАРТІЇ  “БЛОК  ПЕТРА  ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”  в  зв'язку  з  обранням його заступником міського
голови  м.  Збараж  та  членом  виконкому  Збаразької  міської  ради  та
вважати  обраним  наступного  за  черговістю  кандидатом  в  депутати
Збаразької  міської  ради  від  Збаразької  районної  в  Тернопільській
області  організації  ПАРТІЇ  “БЛОК  ПЕТРА  ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ” Драган Вадима Леонідовича . 

 Вирішили (постановили): 
1. Вважати Синчишина Андрія Дмитровича таким, що достроково припинив
повноваження  депутата  Збаразької  міської  ради,  висунутий  Збаразькою
районною  в  Тернопільській  області  організацією  ПАРТІЇ  “БЛОК  ПЕТРА
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”  в  зв'язку з  обранням його заступником
міського голови м. Збараж та членом виконкому Збаразької міської ради.

2. Визнати обраним  депутатом Збаразької міської ради  у багатомандатному
виборчому окрузі з виборів депутатів Збаразької міської ради: 
Драган  Вадим  Леонідович,  01.05.1962  р.н.,  освіта  середня  спеціальна,
безпартійний,  директор  Доброводівської  ДЮСШ  ФСТ  “Колос”,  місце
проживання  м.Збараж,  вул.  Д.  Вишнівецького  9,кв.  1,  Тернопільська  обл.,
включений  до  виборчого  списку   Збаразької  районної  в  Тернопільській
області організації ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
3.  Постанову  №  43  оприлюднити  на  офіційному  веб  -  сайті   Збаразької
міської ради та надіслати ЦВК.



За це рішення проголосували:
За   7 ( сім )

                     Проти 0 ( нуль )
                     Утрималися 0 ( нуль)
           Постанова № 43 додається.
2.Слухали: Голову комісії Саричеву Н.М, яка повідомила, що до Збаразької
міської виборчої комісії 10 грудня 2015 року надійшла заява Драган Вадима
Леонідовича про згоду  реєструватися депутатом Збаразької міської ради.
 Вирішили  (постановили):   Зареєструвати  Драгана  Вадима  Леонідовича
депутатом  Збаразької  міської  ради,   висунутого  Збаразькою  районною  в
Тернопільській області організацією ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”.
3. Постанову оприлюднити на офіційному веб - сайті  Збаразької міської ради
та надіслати ЦВК.

За це рішення проголосували:
За   7 ( сім )

                     Проти 0 ( нуль )
                     Утрималися 0 ( нуль)
           Постанова № 44 додається.

Голова Збаразької міської
виборчої комісії

Саричева Н.М.

(головуючий на засіданні) (підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар Збаразької
міської виборчої  комісії

Гуменна Н.М.

(секретар комісії (секретар засідання) (підпис) (прізвище, ініціали)


