
 

 
УКРАЇНА 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

26 листопада 2020 року                                                                                    №  4-VIII 

 

Про утворення лічильної комісії 

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

 

З метою проведення процедури голосування Саф’янівської сільської ради, 

керуючись ст., 26, ч.1 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити лічильну комісію у складі  5 депутатів: 

Депутат: Шульга Олексій Артурович – голова комісії 

Депутат: Сайтарли Тетяна Дмитрівна – секретар комісії 

Депутат: Сухова Оксана Григорівна – член комісії 

Депутат: Паску Маріїта Михайлівна – член комісії 

Депутат: Киричевська Анжела Володимирівна – член комісії 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію 
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району з питань законності, мандатна, 

депутатської діяльності, етики та регуляторної політики 

 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                      Наталія ТОДОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання лічильної комісії Саф’янівської сільської ради 

 Ізмаїльського району Одеської області 
восьмого скликання 

від 26 листопада 2020  року  

                      Присутні: ______  депутати Саф’янівської сільської ради  

 

            Порядок денний: 

 

1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії ради. 

2. Про порядок таємного голосування з виборів секретаря ради. 

Слухали: 1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії. 

Виступили:_____________________________________________________ 

Вирішили: Обрати головою лічильної комісії ради ______________________, 

секретарем ________________________________________. 

Слухали: 2. Про порядок таємного голосування з виборів секретаря ради. 

Виступили:_____________________________________________________ 

Вирішили: Голові лічильної комісії сільської ради довести до відома депутатів ради 

порядок таємного голосування з виборів секретаря ради: 

– у сесійній залі опломбувати виборчу скриньку за участю всіх депутатів; 

– бюлетені з голосування видати депутатам ради за алфавітним списком депутатів 

ради під розписку за пред’явленням тимчасового посвідчення депутата ради (комісія 

роз’яснює порядок заповнення бюлетеня); 

– депутат, отримавши бюлетень, заходить в кабіну для таємного голосування і 

заповнює бюлетень (комісія визначає місця отримання бюлетенів і розміщення кабіни); 

– заповнені бюлетені депутати опускають у виборчу скриньку (комісія визначає місце 

розташування скриньки); 

– біля виборчої скриньки спостереження ведуть один (два) члени лічильної комісії й 

роблять відмітки про кількість депутатів, що проголосували; 

– виборча скринька розкривається за участю всіх депутатів у сесійній залі; 

– лічильна комісія розкладає виборчі бюлетені на певну кількість купок, залежно від 

волевиявлення депутатів і робить підрахунки; 

– лічильна комісія заповнює протокол № 2 про результати таємного голосування з 

виборів секретаря ради і доводить до відома депутатів. 

 

 

Голова  лічильної  комісії:                         ________________   ______________________ 

                                                                                              (підпис)                                       (П.І.Б.) 

Секретар  лічильної   комісії:                   ________________     ______________________ 

                                                                                               (підпис)                                       (П.І.Б.) 

Члени  лічильної  комісії:     ________________   __________________                                                                                         

                                                          (підпис)                                       (П.І.Б.) 

                                                 ________________   ___________________ 

                                                          (підпис)                                       (П.І.Б.) 

                                                _________________  ___________________ 

                                                           (підпис)                                       (П.І.Б.) 
 



 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання лічильної комісії Саф’янівської сільської ради 

 Ізмаїльського району Одеської області 
восьмого скликання 

від 26 листопада 2020  року  

                      Присутні: ______  депутати Саф’янівської сільської ради  

Порядок денний: 

Про результати таємного голосування з виборів секретаря Саф’янівської сільської ради . 

Слухали: Про результати таємного голосування з виборів секретаря ради. 

До бюлетеня для таємного голосування на посаду секретаря ради був внесений 

депутат ____________________________________________________________________  

Присутні на сесії ради ________ депутатів. 

Отримали бюлетені для голосування _________ депутатів. 

Проголосували _________ депутатів. 

За результатами таємного голосування 

депутата_________________________________________ , занесений до бюлетенів для 

             (Прізвище, власне ім’я, по батькові) 

таємного голосування, одержав таку кількість голосів: 

 

Так  ___________________________________________________ голосів 

Ні _____________________________________________________ голосів 

Утримався ______________________________________________ голосів  

 

Недійсних бюлетенів - _____ 

 

Вирішили: 
Вважати обраним (обраною) секретарем ради  

_______________________________________________________________________. 

                        (Прізвище, власне ім’я, по батькові) 

 

Голова  лічильної  комісії:                         ________________   ______________________ 

                                                                                              (підпис)                                       (П.І.Б.) 

Секретар  лічильної   комісії:                   ________________     ______________________ 

                                                                                               (підпис)                                       (П.І.Б.) 

Члени  лічильної  комісії:     ________________   __________________                                                                                         

                                                          (підпис)                                       (П.І.Б.) 

                                                 ________________   ___________________ 

                                                          (підпис)                                       (П.І.Б.) 

                                                _________________  ___________________ 

                                                           (підпис)                                       (П.І.Б.) 
 

 

                            

 

 

 



 

 

ВИБОРИ 

Секретаря  Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

   восьмого скликання 

 

                                           В И Б О Р Ч И Й      Б Ю Л Е Т Е Н Ь 

                                                    26  листопада    2020 року 

_____________________________________________________________________________ 

Зробіть  позначку «+» або іншу у квадраті проти прізвища кандидата за якого Ви 

голосуєте 

 

__________________________________ прізвища кандидата 

 

 

так 

                         

      

ні 

 

утримався 

 

 

Голова  лічильної  комісії:                         ________________   ______________________ 

                                                                                              (підпис)                                       (П.І.Б.) 

Секретар  лічильної   комісії:                   ________________     ______________________ 

                                                                                               (підпис)                                       (П.І.Б.) 

Члени  лічильної  комісії:     ________________   __________________                                                                                         

                                                          (підпис)                                       (П.І.Б.) 

                                                 ________________   ___________________ 

                                                          (підпис)                                       (П.І.Б.) 

                                                _________________  ___________________ 

                                                           (підпис)                                       (П.І.Б.) 

 

 

                                                           

                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С П И С О К 

депутатів   Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, які  

отримали   виборчі  бюлетені  по  виборах   секретаря  сільської  ради 

26 листопада 2020 року 

 

1. Бондар Алла Данилівна _________________________ 

 

2. Брусова Маргарита Василівна ___________________ 

 

3. Бурковська Тетяна Василівна ____________________ 

 

4. Волков Дмитро Олегович _______________________ 

 

5. Георгиця Феодора Дмитрівна ____________________ 

 

6. Делігіоз Петро Дмитрович ______________________ 

 

7. Деной Марина Михайлівна _____________________ 

 

8. Желєва Вікторія Миколаївна ____________________ 

 

9. Жужуян Станіслав В’ячеславович ________________ 

 

10. Дяжук Роман Улянович _________________________ 

 

11. Дянков Олександр Михайлович __________________ 

 

12. Кіркова Світлана Валентинівна __________________ 

 

13. Короткова Світлана Валеріївна __________________ 

 

14. Киричевська Анжела Володимирівна _____________ 

 

15. Ординський Андрій Данилович __________________ 

 

16. Осика Олександр Сергійович ____________________ 

 

17. Павлухін Сергій Олександрович __________________ 

 

18. Паску Маріїта Михайлівна _______________________ 

 

19. Пєтков Олександр Федорович ____________________ 

 

20. Сайтарли Тетяна Дмитрівна ______________________ 

 

21. Стандратюк Сергій Йосипович ___________________ 

 

22. Сухова Оксана Григорівна _______________________ 

 

23. Мазур Сергій Іванович __________________________ 



 

 

24. Мішулін Іван Наумович _________________________ 

 

25. Нівня Павло Іванович ___________________________ 

 

26. Тельпіз Оксана Федорівна _______________________ 

 

27. Тодорова Наталія Іванівна _______________________ 

 

28. Шевченко Віктор Михайлович ___________________ 

 

29. Шульга Олексій Артурович ______________________ 

 

30. Чакір Олександр Євгенович ______________________ 

 

31. Чебан Сергій Петрович  _________________________ 

 

32. Чепой Віктор Гергійович ________________________ 

 

33. Чепой Іван Григорович __________________________ 

 

34. Хаджиков Петро Васильович _____________________ 

 

 

 

Всього   видано  виборчих  бюлетенів   -   ______  шт. 

 

 

 

Голова  лічильної  комісії:                         ________________   ______________________ 

                                                                                              (підпис)                                       (П.І.Б.) 

Секретар  лічильної   комісії:                   ________________     ______________________ 

                                                                                               (підпис)                                       (П.І.Б.) 

Члени  лічильної  комісії:     ________________   __________________                                                                                         

                                                          (підпис)                                       (П.І.Б.) 

                                                 ________________   ___________________ 

                                                          (підпис)                                       (П.І.Б.) 

                                                _________________  ___________________ 

                                                           (підпис)                                       (П.І.Б.) 


