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Мукачiвська MicbKa територiальна виборча ком.iсiя Мукачiвського району- 
ЗакарпатсъкоТ областi
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2. Цю гtостанову вивiсити
матерiалiв,га розмiстити
адресок):

про розподiл обов'язкiв мiж головою, засl"упником голови, секретарем та iншими

чЛенамиМУкачiвськоiмiськоiтериторiальноiвиборчоТкомiсii
Мукачiвського району Закарпатськоi областi

Вiдповiдно до положень с"г.36, ч.1 ст.212, ч.ч,2,3 ст,2|2 Виборчого Кодексу Украiни,

постанови I_{ентральноi виборчот noMlciT uio iO 
"pnn 

я2О20 року Nчl7з, Мукачiвська MicbKa

територiалu"u uroopra комiсiя Мукачiвського району Закарпатськоi областi з перших

виборiв депугатiв сiльських, селищних, мiських рад територi-о",* громад i вiдповiдних

сiльських,сеЛиЩних,мiськихголiв25жоВТня2020рокУпостаноВЛя€:
1, Затвердити розполiлу обов'язкiв мiж головою, заступником голови, секретарем

та iншtими t{ленами Мукачiвськот MicbkoT териiорiальнот виборчот koMiciT

мукачiвського району Закарпагськот областi,

Додаток l

для загального ознайомлення на стендi офiuiйних

на офiuiйному веб-сайтi Мукачiвськот MicbkoT ради за

пос,гА}IовА NЪ 7

l7:25 год. м.I\4укачево

Та_lrабiшка Я.['.

Симоlлян I].B.

ех.рhр/чЦkцlе

Голова Мукачiвськоi
MicbKoi тЁриторiальноi виборчоi KoMicii

Мукачiвського району
Закарпатськоi областi

Мукачiвського району
Закарпатськоi областi
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Секре,гар територiсurьноТ

виборчоТ комiсiй МукачiвськоТ
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f оOаmок
do посmановu

Мукачiвськоt MicbKot
mер umор iал ь Hot в uб о р ч oi| ком ic it

Bid 0l вересня 2020 року JYЬ7

Про розподiл обов'язкiв мiж головоIо, заступником голови, секретарем
та iншими членами Мукачiвськоi MicbKoT територiальноi виборчоi

KoMiciT Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi

Обов'язки голови lVIукачiвськоi MicbKoT територiальноТ виборчоТ KoMiciT
Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi
1) виконус обов'язки, визначенi Виборчим кодексом УкраIни, iншими
законами Украiни, прийнятими вiдповiдно до них актами законодавства,
Порядком органiзацii роботи та ведення дiловодства виборчих комiсiй з

виборiв Президента УкраIни, народних деtlутатiв УкраТни, мiсцевих виборiв,
затвердженим цостановою I-{ентральноi виборчоI KoMicii вiд 10 серпня 2020

року J\b 17З, iншими постановами I_(ентральноТ виборчоТ KoMicii.
2) разом з залученими особами здiйснюе прийом i перевiрку документiв для
реестрацii кандидатiв у депутати ради; видае вiдповiднi довiдки про
отримання документiв;
3) органiзову€ роботу з забезпечення виготовлення виборчих бюле,генiв лJlя
голосування на виборах депутатiв MicbKoT ради; отримуе виборчi бюлетенi вiд
пiдприемства-виготовлювача i доставляс iх в ТВК;
4) органiзовус виготовлення бланкiв гrротоколiв та iншоТ виборчоТ
документацii;
5) органiзову€ роботу з пiдготовки i виготовлення iнформаrriйних плакатiв i
буклетiв
6) да€ доручення членам виборчоТ KoMicii та залученим особам щодо
виконання завдань в межах компетенцiТ виборчоi KoMicii;
7) приймае документи та звернення, що надходять до виборчоТ KoMiciT;
8) здiйснюс особистий прийом громадян вiдповiдно до графiку,
затвердженого ТВК;
9) прелставляс KoMicito у вiдrrосиЕIах з органами державноТ влади, мiсцевого
самоврядування, укладае угоди вiд iMeHi ТВК;
10) органiзовус створення контрольноТ KoMiciT для контролю за
виготовленням виборчих бюлетенiв на пiдприемствах-виготовлIовачах,
дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технiчних вiдходiв,
полiграфiчного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенiв;
1 1) виконус дiТ у випадках, визначених законодавством УкраiЪи, актами
Щентральноi виборчоТ KoMicii, з передачi iнформачiТ, вiдомостей
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теритЬрiальноТ виборчоТ KoMiciT I-{ентральнiй виборчiй KoMiciT, вiд iMeHi

територiальноi виборчоi KoMicii взаемодiе з iншими виборчими комiсiями;

12) виконус iнш{ обов'язки вiдповiдно до рiшень KoMiciT.

обов'язки заступника голови Мукачiвськоi мiськоi територiальнот

виборчоi koMicii Мукачiвського району Закарпатськоi областi,

1) u"noryu обов'язки, визначенi Виборчим кодексом Украiни, iншими

законами Украiни, прийнятими вiдповiдно до них актами законодавства,

[lорялком органiзашii; роботи та ведення дiловодства виборчих комiсiй з

uиборiв Президента УкраТни, народних депутатiв УкраiЪи, мiсuевих виборiв,

3uru.рл*еним по.rurо"ою L{ентральнот виборчот KoMiciT вiд 10 серпня 2020

року.lVп tZз, iншими постановами I_\ентральноТ виборчоТ KoMiciT,

2) разом з залученими особами здiйснюс прийом i перевiрку документiв

кандидатур до складу дiльничних виборчих комiсiй;

3) разом з залученими особами здiйснюе прийом i перевiрку документiв для

ресстраuiт представникiв органiзачiй партiй в твк, уtIовноважених осiб

Ър.uпi.uuiй партiй, офiцiйних спостерiгачiв вiд органiзацiй партiй, довiрених

, бюлетенiв з виборiв депутатiв
плакатiв i буклетiв вiдповiдним

дiльничним виборчим комiсiям;
5) у разi вiдсутностi голови ТВК дас доручення членам виборчоТ KoMict[ та

.unyuan"M особам щодо виконання завдань в межах комtlетенцiТ виборчоТ

KoMiciT;
6) приймае документи та звернення, що
7) здiйснюс особистий прийом ,

осiб кандидатiв у деtIутати;
4) коорлинус роботу з передачi виборчих
MicbKoi ради, вiдповiднЙх iнформачiйних

FIадходять до виборчоТ KoMiciT;

громадян вiдповiдно до графiку,

затвердженого 'ГВК;

s) в'iдповiдае за органiзацiю наданFIя правовот, органiзацiйнот, iншоi

дьпоrоr,n дiльничним виборчим комiсiям в частинi Тхньот дiяльностi, що

стосу€ться виборiв мiськоI ради, органiзовуе навчання членiв цих комiсiй з

питань органiзаuii виборчого процесу;

9) виконус iншiобов'язки вiдповiдно до рiшень KoMiciT.

обов'язки секретаря Мукачiвськоi MicbKoi територiальtlоi виборчоi

koMicii Мукач iBc ького ра й ону Зака рпатс bkoi обл acTi.

1) u"nony. обов'язки, визначенi Виборчим кодексом УкраТни, iншими

законами УкраiЪи, прийнятими вiдповiдно до них актами закоFIодавства,

порядком органiзашif роботи 
,га ведення дiловодства виборчих комiсiй з

виборiв 11резидента УкраТни, народних депут,атiв УкраТни, мiсцевих виборiв,

затвердженим постановою IJ,ентральноТ виборчоТ KoMiciT вiд l0 серпня 2020

року lTn tZз, iншими постановами I_{ентральноi виборчоТ KoMiciT;

2) разом з залr{еними особами готу€ проекти рiшень про формування складу

сiлiських, селищних територiальних виборчих комiсiй;

1 вересня 2020 р.
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3) рdзом з залученими особами готу€ проекти рiшень про ресстрацiю

кандидатiв у депутати, представникiв органiзацiй партiй в ТВК,

уповноважених.осiб органiзацiЙ партiй, офiцiйних спостерiгачiв, довiрених

ьсiб (або вiдмову в Тх реестрацii); готу€ iншi проекти рiшень за дорученням

голови KoMiciT;
4) готуе проек.t рirr_rеннЯ терит,орiальноi виборчоТ KoMiciT про за,гверджеFIня

тексту виборчого бюлетеня;
5) у випадку реестрацiт кандидата у депутати готуе l видае ltредставнику

органiзацiТ партii посвiдчення кандидата в депутати;
6) у випадку ресстрацiт представникiв органiзацiй партiй в твк,

уповноважених o.iO ор.uнiзацiй партiй, офiцiйних сгIостерiгачiв, довiрених

осiб, готус iвидас вiдповiднi посвiдчення;
7) вiдповiдас за повiдомлення членiв koMiciT, rlредставникiв органiзацiй

партiЙ В твк, уповноважениХ осiб органiзацiЙ партiй, офiчiйних

спъсrерiгачiв, довiрьних осiб, представникiв змI, iнших осiб про час, мiсце

tIроведення засiдання KoMicii та його rIорядок денний;

8) готус проект вiдповiдей на звернення юридичних i фiзичних oci

9) uiлпоuiдае за зв'язкИ зi ЗМI, iнформаuiйну лiяльнiсть виборчоТ KoMiciT;

10) приймае документи ia звернення, що надходять до виборчоТ KoMiciT;

11jвиконус iншi обов'язки вiдповiдно до рiшень KoMiciT.

обов'язки членiв Мукачiвськоi Micbkoi територiальноi виборчоi koMicii

Мукачiвського району Закарпаr,ськоi областi Носалtокс.п. i Владимир

€.А.
1) чергуе в koMiciT вiдгrовiдно до графiку чергувань; пiд час чергування може

приймати документи та звернення, що надходять до виборчоТ KoMiciT;

2' проводить особистий прийом громадян згiдно з графiком прийому

громадянi _

3) вiлповiдае за зв'язки з дiльничними виборчими комiсtями;

4) бере участЬ в органiЗацii передачi виборчих бюлетенiв з виборiв лепутатiв

MicbkoT радио вiдповiдних iнформачiйних плакатiв i буклетiв вiдповiдним

дiльничним виборчим комiсiям;
5) виконуе iншi обов'язки вiдповiдно ло рiшень KoMiciT.

обов'язки члеrriв Мукачiвськот Micbkoi територiальrlоi виборчоi koMicii

Мукачiвського району ЗакарпатськоI об"ltастi Бенласюк Т.Я. i Лучинеuь

о.в.
1) чергуе в koMicii вiдповiдно до графiку чергувань; пiд час чергування може

приймати документи та звернення, що надходять до виборчоТ KoMiciT;

2i вiдповiда.] ,u сприяння органiзаuii зустрiчей кандидатiв у депутати з

виборuями; вiд iMeнi KoMiciT здiйснюс контроль за дотриманням порядку

проведення передвиборнот агiтацiт на виборах до районнот ради;

ве ресн я
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З) виконус iншi обов'язки вiдповiдно до рiшень KoMicii та дорУчень голови

або заступника голови KoMiciT.

обов'язки членiв Мукачiвськоi MicbkoT територiальноi виборчоi koMicii

мукачiвського району Закарпатськоi областi Щовженко М,в, i Товтин

т.в.
1) чергуе в комiсii вiдповiдно до графiку чергувань; гtiд час чергування може

приймати документи та звернення, що надходятъ до виборчоТ KoMiciT;

2) за дорученням головLL твк здiйсшюс тиражування для членiв твк
матерiалiв до питань з порядку денного;
3) налас допомогу ceкpeTapeBi KoMicii, повiдомляючи членiв KoMiciT про час,

мiсце проведеFtня засiдання та його порядок денний;

4) вiлповiдас за зв,язки дiльничними виборчими комiсiями;

5j u"Ko"yc iншi обов'язки вiдповiдно до рiшень KoMiciT.

обов'язки членiв Мукачiвськоi Micbkoi територiальноi виборчоi koMicii

Nlукачiвського раИону Закарпатськоi областi Кампо м.в, i Хома С,[,

1) чергус в koMicli вiдповiдно до графiку чергувань; пiд час чергування може

приймати документи та звернення, що надходять до виборчоТ KoMiciT;

2) здiйснюс вибiрковий контроль за використанням коштiв виборчих фонлiв

суб'сктiв виборчого процесу на виборах до MicbKoT pu+1]

3) надас допомогу ceKpeTapeBi KoMiciT, шовiдомляючи офiuiйних

спостерiгачiв, до"iре""х осiб, прЪд.ruuникiв змI, iнших осiб про час, мiсце

проведення засiдання та його порядок денний;

4) викоr,,ус itlшi обов'язки вiдповiдI-Iо до рiшень KoMiciT.

обов'язки членiв Мукачiвськоi Micbkoi територiальноI виборчот koMicii

Мукачiвського району ЗакарпатськоI областi Ковач о.м, i Попович LC,

l) чергус в KoMiclT вiдповiдно до графiку чергувань; пiд час чергування може

приймати документи та звернення, що надходять до виборчоТ KoMiciT;

2) вiлповiдае за сприяння органiзаrriт зустрiчей кандидатiв у леIIутати з

виборttями; вiд iMeHi KoMiciT здiйснюс контроль за дотриманням порялку

проведення передвиборнот агiтацii на виборах до мiськоi ради;

3) виконуе iншi обов'язки вiдповiдно до рiшень KoMiciT та доРУчень голови

або заступника голови KoMiciT.

обов'язки членiв Мукачiвськоi MicbkoT r,ериторiальноi виборчоi koMiciT

мукачiвськоfо району Закарпатськоi областi Капiташ Е,в, i Пасiчltик

€.I.
l) чергус в комiсii вiдповiдно до графiку чергувань; пiд час чергування N,Iоже

приймати документи та звернення, що надходять до виборчоТ KoMiciT;

2) вi:rповiдас за зв'язки , дiпо""чними виборчими комiсiями (вiдповiдно до

перелiку); за дорученням гоJlоI]и l'BK вiдtвiдус засiдання ДI]К; надае

1 вересня 2020 р.
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методичну допомогу з питань дiяльностi двк вiдповiдно до повноважень

ТВК;
3) виконуе iншi,обов'язки вiдгlовiдно до рiшень kolriciT та доручень голови

або заступника голови KoMiciT.

обов'язки членiв lVIукачiвськоi MicbKoT територiальноi виборчоi KoMiciT

мукачiвського раиону Закарпатськоi областi Щrбiнський С.Б., Куруц

Г.Д. i Харламов С.С.
1) чергус в koMiciT вiдповiдно до графiку чергувань; пi: час чергування може

приймати докумен,ги та зI]ерFIення, що надходять до виборчоТ KoMiciT'

2) вiдповiдас за :]в'я:]ки з дi-llьничними виборчилtи коrtiсiями (вiлповiдно до

перелiку); за дорученням голови твк вiлвiлуе засiдання Двк; надас

методичну допомогу з питань дiяльностi двК вiдповiдно до повItоважень

ТВК;
3) виконус iншi обов'язки вiдповiдно до рiшень KoMicii та ДоРУчень голови

або застугlника голови KoMiciT.

Секретар мiськоi
територiал ыrоi виборчоТ KoMicii

в.симонян
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