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1. Загальнi положення
1.1.   Виборча   дiльниця   та   дiльнична   виборча   комiсiя   вiдокремленого

структурного   пiдроздiлу   -   Харкiвського   коледжу   державного   унiверситету
телекомунiкацiй (далi - дiльнична виборча комiсiя) з проведення виборiв ректора
державного  унiверситету  телекомунiкацiй   (далi   -   Унiверситет)  утворюються
вiдповiдно  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  вищу  освiту»  вiд  о1.07.2014  №  1556-У11,
Методичних  рекомендацiй  щодо  особливостей  виборчо.і.  системи  та  порядку
обрання   керiвника   вищого   навчального   закладу,   затверджених   постановою
Кабiнету    Мiнiстрiв    Укра.і.ни    вiд    о5.12.2014№    726,    Статуту    державного
унiверситету  телекомунiкацiй,   Положення   про   порядок  проведення   виборiв
ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй,   Положення  про  виборчу
комiсiю з проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй,
наказу  ректора  Унiверситету  вiд  о1.02.2019  №  54  «Про  утворення  виборчо.і.
дiльницi та дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і.»  та дi€ вiдповiдно до цього Положення,
яке  затверджу€ться  Вченою  радою  Унiверситету  за  погодженням  iз  виборним
органом  первинно.і.  профспiлково.і.  органiзацi.і. Унiверситету,  Статуту  та  чинних
нормативно-правових актiв.

1.2.   Виборча комiсiя Унiверситету по вiдношенню до дiльнично.і. виборчо.і.
комiсi.і.  вiдокремленого  структурного  пiдроздiлу  мас  статус  головно.і.  Виборчо.і.
комiсi.1..

1.3.  Це Положення, а також змiни i доповнення до нього, затверджуються
рiшенням    Вчено.і.    ради    Унiверситету    за    погодженням    з    Первинною
профспiлковою органiзацi€ю державного унiверситету телекомунiкацiй.

2.  Формування скjlаду дiльнично.I. виборчо.1. комiсi.і.
2.1.   до складу дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. включаються науковi, науково

-     педагогiчнi,     педагогiчнi,     iншi     працiвники     структурного     пiдроздiлу.
Персональний склад та чисельнiсть виборчо.і. комiсi.і. затверджено наказом ректора
Унiверситету   вiд   о1.02.2019   №   54   «Про   утворення   виборчо.і.   дiльницi   та
дiЛЬНИЧНО.1. ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.»

2.2.   Члени  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.  на  першому   органiзацiйному
засiданнi простою бiльшiстю голосiв шляхом вiдкритого голосування обирають
голову  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.,  заступника  голови  та  секретаря.  Протокол
засiдання  дiльнично.1.  виборчО.1.  комiСi.l.  пiдписуС  голова  виборчо.1.  комiсi.1.  та  .1-1.
секретар.

2.3.   дiльнична  виборча  комiсiя  набувае  сво.і.х  повноважень  з  моменту
видання наказу по Унiверситету про .і-і. створення та затвердження .і-і. складу.

2.4.   Повноваження   членiв   дiльнично.і.  виборчо.і.   комiсi.і.  припиняються
пiсля   завершення   процедури   проведення   виборiв   ректора   Унiверситету   та
призначення його на посаду у порядку,  передбаченому Законом Укра.і.ни «Про
вищу освiту».



3.   Органiзацiя робОти дiльнично.і. виборчо.1. комiсi.і.
3.1    Основною  формою рОботи дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. с засiдання,

якi  проводяться  за  потреби.  Рiшення  про  необхiднiсть  проведення  засiдання
виборчо.і. комiсi.і. приймаеться головою дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і..

3.2    Члени  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.  зобов'язанi   брати  участь  у  .і-і.
засiданнях. делегування членами дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. сво.і.х повноважень
iншим особам не допускасться.

3.3    Засiдання проводить голова дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. або за його
дорученням заступник голови.

3.4.   Рiшення дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. приймаються бiльшiстю голосiв
вiд  кiлькостi  присутнiх  членiв  та  оформлюються  протоколами,  якi  пiдписують
голова та секретар виборчо.і. комiсi.і..

3.5.   Протоколи     дiльнично.і.     виборчо.і.     комiсi.і.     оформляються     та
оприлюднюються не пiзнiше третього робочого дня з дня засiдання дiльнично.і.
ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

3.6.   Засiдання дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. € повноважним за наявностi на
засiданнi  не  менше  2/3  членiв  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.  вiд  .і-і.  загального
складу.

3.7.Органiзацiйно-технiчне   забезпечення   засiдань   дiльнично.і.   виборчо.і.
комiсi.і.,  пiдготовку  необхiдних  матерiалiв  i  оформлення  протоколiв  засiдань
здiйснюс секретар дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і..

3.8.   Керiвник    вiдокремленого    структурного     пiдроздiлу    забезпечус
належнi   умови   для   роботи   дiльнично.і.   виборчо.і.   комiсi.і.,   а   також   сприяс
отриманню .1-1. членами iнформацi.1. та дОКументiв, необхiдних для виконання ними
сво.і.х  завдань.  дiльничнiй  виборчiй  комiсi.і.  видiлясться  окреме  придатне  для
роботи примiщення, обладнане засобами зв'язку, орIтехнiкою тощо, необхiдними
для виконання нею завдань, сейфом (металевою шафою) для зберiгання виборчо.і.
документацi.і..

4.  Завдання та функцi.і. дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і.
4.1.   Основними  завданнями  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.  с  органiзацiя,

пiдготовка,  проведення  голосування  та  встановлення  результатiв  голосування
виборiв   ректора   Унiверситету   у   вiдокремленому   структурному   пiдроздiлi.
На   не.і.   покладаються   органiзацiя   проведення   голосування  та     пiдтримання
належного  порядку  у  примiщеннi  для  голосування,   забезпечення  тасмностi
голосування, демократичностi, прозоростi i вiдкритостi.

4.2.   На етапi пiдготовки до голосування на виборах ректора Унiверситету
дiльнична виборча комiсiя:

4.2.1.Оприлюдню€  не  пiзнiше  нiж  за  сiм  календарних  днiв  до  дати
проведення    виборiв    ректора    Унiверситету    через     iнформацiйнi    ресурси
вiдокремленого   пiдроздiлу   (дошки   оголошень,   офiцiйний   веб-сайт   тощо)
iнформацiю про дату, час i мiсце проведення виборiв ректора Унiверситету.



4.2.2.Отримус у встановленi строки вiд Головно.і. виборчо.і. комiсi.і. списки
осiб, якi мають право брати участь у виборах (далi - списки виборцiв).

4.2.3.  Забезпечус  пiдготовку  примiщення  для  проведення  голосування.
Примiщення повинно бути обладнане достатньою кiлькiстю кабiн для та€много
голосування.    Розмiщення    обладнання    у    примiщеннi    для    голосування
здiйсню€ться таким чином, щоб мiсця видачi бюлетенiв для голосування, вхiд i
вихiд з кабiн для тасмного голосування, виборчi скриньки були у полi зору членiв
дiльнично.і.   виборчо.і.   комiсi.і.  та   осiб,   якi   мають   право   бути   присутнiми   у
примiщеннi для голосування. У кабiнах для тасмного голосування повиннi бути
забезпеченi  належне  освiтлення,  а також засоби  для  заповнення  бюлетеня  для
голосування.

4.2.4 Бюлетенi  для  голосування  виготовляються  дiльничною  виборчою
комiсiсю не ранiше, нiж за 20  i не пiзнiш як за  12 годин до початку виборiв у
кiлькостi, яка вiдповiда€ кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у виборах та
включенi до вiдповiдного списку,  посвiдчуються на зворотному боцi  пiдписом
голови  та  секретаря  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.,  та  скрiплюються  печаткою
вiдокремленого структурного пiдроздiлу.

4.2.5. Виготовлення    бюлетенiв    оформлясться    протоколом    дiльнично.і.
виборчо.і. комiсi.і.,  який  пiдпису€  голова дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. та  секретар
дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і..  Виборчi  бюлетенi  зберiгаються  в  металевiй  шафi
(сейфi),  яку  опечатують  стрiчкою  з  проставленням  на  нiй  пiдписiв ycix членiв
дiЛЬНИЧНО.1. ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1..

4.3. Кандидати на посаду ректора Унiверситету та спостерiгачi мають право
бути присутнiми пiд час виготовлення бюлетенiв для голосування.

4.4.дiльнична  виборча  комiсiя  розмiщус  програми  кандидатiв  на  посаду
ректора  Унiверситету  на  веб-сайтi  вiдокремленого  структурного  пiдроздiлу  не
пiзнiше нiж за  10 (десять) календарних днiв до дати голосування, але не ранiше
дати   отримання   офiцiйного   листа   Мiнiстерства   освiти   i   науки   Укра.і.ни   iз
перелiком кандидатiв.

4.5. На етапi проведення виборiв ректора Унiверситету (голосування):
4.5.1.    дiльнична виборча комiсiя забезпечус голосування у день виборiв з

о9:00 до 15:00 години без перерви.
4.5.2.  дiльнична  виборча  комiсiя  у  день  голосування  не  ранiше  як за  45

хвилин  до  початку  голосування  проводить  пiдготовче  засiдання.  На  початку
засiдання yci присутнi оглядають  стрiчку, якою  було опечатано сейф (металеву
шафу), де зберiгаються бюлетенi.

4.5.3.  Голова   дiльнично.і.   виборчо.і.   комiсi.і.   надас   для    огляду   членам
дiльнично.і.    виборчо.і.    комiсi.і.,    присутнiм    кандидатам    на    посаду    ректора
Унiверситету, спостерiгачам, представникам Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни
почергово всi наявнi скриньки, оголошуючи номер кожно.і. скриньки. Пiсля огляду
кожна    скринька    пломбусться    та    опечатусться    печаткою    вiдокремленого
структурного пiдроздiлу. Пiсля пломбування та опечатування останньо.і. скриньки
вони встановлюються на вiдведенi для них мiсця. Примiщення для голосування
вважа€ться готовим до проведення голосування пiсля виконання цих вимог.



4.5.4.  Голова дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. вiдкрива€ сейф (металеву шафу) з
бюлетенями  i  на  пiдставi  вИтягу  iЗ  ПротоколУ  дiльнично.1.  виборчо.1.  комiсi.1.  про
виготовлення бюлетенiв оголошу€ .і.х кiлькiсть. Ця кiлькiсть вноситься секретарем
дiЛЬНИЧНО.1.   ВИбОРЧО.1.   КОМiСi.1.   дО   ВiдПОВiдНОГО   ПРОТОКОЛУ   дiЛЬНИЧНО.1.   ВИбОРЧО.1.
комiсi.і.  про  результати  голосування,  а також  фiксу€ться  у  протоколi  засiдання
комiсi.l..

4.5.5.  Голова   дiльнично.і.   виборчо.і.   комiсi.і.   передас   необхiдну   кiлькiсть
бюлетенiв  для   голосування  членам  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.,   якi   будуть
видавати  бюлетенi  особам,  що  беруть участь  у  голосуваннi  у  примiщеннi  для
голосування.    Зазначенi    члени    дiльнично.і.    комiсi.і.    засвiдчують    отримання
бюлетенiв,  проставляючи  пiдпис  у  вiдомостi,  та  забезпечують  .і.х  збереження  i
дотримання   встановленого   цим   Положенням   порядку   .і.х   видачi.   Жодного
бюлетеня у сейфi не може залишатися.

4.5.6.  Голова   дiльнично.і.   виборчо.і.   комiсi.і.   передас   членам   дiльнично.і.
виборчо.і.  комiсi.і.,  уповноваженим  працювати  зi  списком  у  день  голосування,
аркушi списку виборцiв. Вiдповiднi члени комiсi.і. забезпечують .і.х збереження i
дотримання встановленого цим Положенням порядку .і.х використання.

4.5.7.  Член   дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.  здiйсню€   видачу   бюлетеня   для
голосування  за  умови  пред'явлення  виборцем  документа,  що  посвiдчу€  особу
вiдповiдно  до  перелiку  документiв,   визначених  Органiзацiйним  комiтетом  з
проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.  Особа, яка
отримала бюлетень  для  голосування,  ставить у  списку  виборцiв  навпроти  свого
прiзвища пiдпис.

4.5.8.  дiльнична  виборча  комiсiя  спостерiгас  за  тим,  щоб  бюлетень  для
голосування  заповнювався  особою,  яка  бере  участь  у  голосуваннi,  особисто  у
кабiнi  для  та€много  голосування.  Пiд  час  заповнення  бюлетенiв  заборонясться
присутнiсть у  кабiнi  для тасмного  голосування  iнших осiб,  здiйснення  фото-та
вiдео  фiксацi.і. у  будь-який  спосiб.  Особа,  яка  внаслiдок  фiзичних  вад  не  може
самостiйно заповнити бюлетень для голосування, мас право за дозволом голови
дiЛЬНИЧНО.l.    ВИбОРЧО.1.    КОМiСi.l.    СКОРИСТаТИСЯ    дОПОМОГОЮ     iНШО.1.    ОСОбИ,    КРiМ
членiв дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і., кандидатiв на посаду ректора Унiверситету, а
також спостерiгачiв.

4.5.9.  У  бюлетенi  для  голосування  особа,  яка  бере  участь  у  голосуваннi,
робить позначку «плюс» («+») або iншу, що засвiдчус .і-і. волевиявлення, у колонцi
«ЗА» навпроти прiзвища кандидата на посаду рекгора Унiверситету, за якого вона
голосус. Особа, яка ма€ право брати участь у виборах ректора Унiверситету, може
голосувати  лише  за  одного  кандидата.  У  разi  якщо  особа,  яка  бере  участь  у
голосуваннi, не пiдтримус жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) або
iнша у вiдповiдному рядку бюлетеня.

4.5.10.  Особа, яка бере участь у голосуваннi, опуска€ заповнений бюлетень
для голосування у скриньку. Забороняються вимагати або звертатися з проханням
до особи, яка бере участь у голосуваннi, оприлюднити сво€ волевиявлення.

4.5.11.  На всiх етапах дня голосування бути присутнiми у примiщеннi для
голосування   мають   право   члени  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.,   представники
Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни, спостерiгачi вiд кандидата, спостерiгачi   вiд



Кандидата, громадських органiзацiй, та представники засобiв масово.і. iнформацi.і.,
акредитованi    Органiзацiйним    комiтетом    з    проведення    виборiв    ректора
Унiверситету.

4.5.12.  О    15:00    годинi    голова   дiльнично.і.   виборчо.і.   комiсi.і.   закрива€
примiщення   для   голосування.   Особи,   якi   перебувають   у   примiщенi   для
голосування, але ще не здiйснили свого волевиявлення, мають право завершити
процедуру   голосування.   Пiсля   чого   цi   особи   залишають   примiщення   для
голосування.

4.5.13.  Пiсля    завершення    голосування    примiщення    для    голосування
зачиня€ться i в ньому мають право перебувати лише члени дiльнично.і. виборчо.і.
комiсi.і.,  представники  Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни,  кандидати  та  .і.х
спостерiгачi.

4.6.     На етапi встановлення результатiв голосування:
4.6.1.  дiльнична виборча комiсiя пiсля перевiрки цiлiсностi пломб, печаток

почергово вiдкривас скриньки для голосування. При вiдкритгi виборчо.і. скриньки
•і-і. вмiст виклада€ться  на стiл,  за яким розмiщуються члени дiльнично.і. виборчо.і.

комiсi.1..
4.6.2.  дiльнична    виборча    комiсiя    забезпечу€    вiдкритий    i    гласний

пiдрахунок голосiв у тому ж примiщеннi, де вiдбувалося голосування, негайно
пiсля   завершення   голосування,    без   перерви.    За   результатами   пiдрахунку
складасться та пiдписусться протокол про результати голосування.

4.6.3.  Перед   початком   пiдрахунку   голосiв   дiльнична   виборча   комiсiя
пiдраховус  кiлькiсть  невикористаних  бюлетенiв  для  голосування та  погашас .і.х
шляхом вiдрiзання правого нижнього кута i вносить цю iнформацiю до протоколу
результатiв голосування.

4.6.4.  дiльнична виборча комiсiя пiдрахову€ загальну кiлькiсть виданих для
голосування   бюлетенiв   та   кiлькiсть   бюлетенiв,   виявлених  у   скриньках   для
голосування.   Бюлетенi   для   голосування   розкладаються   на   мiсця,   позначенi
окремими табличками, що мiстять з обох сторiн прiзвища та iнiцiали кандидатiв.
Окремо  робиться  табличка  з  написом  «Недiйснi».  При  розкладаннi  бюлетенiв
визначений   дiльничною   виборчою   комiсi€ю   член   комiсi.і.   показус   кожний
бюлетень усiм членам комiсi.і. та особам,  присутнiм пiд час пiдрахунку голосiв,
оголошуючи,  за якого  з  кандидатiв  подано  голос.  У разi  виникнення  сумнiвiв
щодо   змiсту   бюлетеня   дiльнична виборча комiсiя  вирiшу€  питання  шляхом
вiдкритого  голосування.  При  цьому  кожен  член  комiсi.і.  мас  право  оглянути
бюлетень  особисто.  На  час  огляду  бюлетеня  робота  з  iншими  бюлетенями
припинясться.

4.7.     Бюлетень  для  голосування  може  бути  визнаний  недiйсним у таких
випадках:

-    якщо у бюлетенi зроблено позначку бiльше, нiж за одного кандидата;
-    якщо не зроблено жодно.і. позначки;
-     якщо неможливо з iнших причин встановити змiст волевиявлення.



4.8.     У   випадку,   якщо   члени   комiсi.і.   не   можуть   дiйти   згоди   щодо
вiднесення   бюлетеня   до   складу   недiйсних,   зазначене   питання   вирiшусться
шляхом      вiдкритого      голосування.      Такий      бюлетень      повинен      бути
продемонстрований членам дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. та особам, присутнiм пiд
час пiдрахунку голосiв. При цьому кожен член дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. мас
право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня пiдрахунок iнших
бюлетенiв припиня€ться.

4.9.    Пiсля розкладання бюлетенiв, поданих окремо за кожного кандидата,
а також окремо недiйсних бюлетенiв, визначений дiльничною виборчою комiсiсю
член  комiсi.і.  вголос   пiдраховус   кiлькiсть   бюлетенiв,   поданих  за  кожного  з
кандидатiв, а також кiлькiсть недiйсних бюлетенiв. На вимо1у члена дiльнично.і.
виборчо.і. комiсi.і., кандидата на посаду ректора Унiверситету чи спостерiгача може
бути   проведено   повторний   пiдрахунок   бюлетенiв,   поданих   за   кожного   з
кандидатiв, а також бюлетенiв, визнаних недiйсними. Пiд час пiдрахунку голосiв
кожен член комiсi.і. мас право перевiрити або перерахувати вiдповiднi бюлетенi.
Результати   пiдрахунку   голосiв   оголошуються   головою   комiсi.і.   i   пiдлягають
включенню секретарем комiсi.і. до протоколу про результати голосування.

4.10.   дiльнична виборча комiсiя перевiряс пiд час пiдрахунку голосiв, чи
дорiвнюс  кiлькiсть  осiб,  якi  взяли  участь  у  голосуваннi,  кiлькостi  бюлетенiв,
поданих   за   кожного   кандидата,   а   також   кiлькостi   бюлетенiв,   визнаних
недiйсними.

4.11.   дiльнична  виборча  комiсiя  за  результатами  голосування  склада€
протокол про результати голосування у трьох оригiнальних примiрниках. Кожен
примiрник протоколу пiдписусться головою, заступником голови, секретарем та
присутнiми членами дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і.. У разi незгоди iз результатами
пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і.
ма€ право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково дода€ться до
протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протоколу не допуска€ться.

4.12.   два примiрники протоколу про результати голосування переда€ться
дiльничною виборчою комiсi€ю до головно.і. виборчо.і. комiсi.і.. Третiй примiрник
протоколу залиша€ться у матерiатIах дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і..

4.13.   дiльнична   виборча   комiсiя   переда€   головнiй   виборчiй   комiсi.і.
протоколи про результати голосування за допомогою засобiв зв'язку (факсом, у
виглядi   сканованого   документа   електронною   поштою   тощо)   з   наступною
передачею оригiналiв  бюлетенiв  та  протоколiв  протягом  доби  з  моменту його
складання. Разом з протоколами головнiй Виборчiй комiсi.і. передаються yci заяви
та скарги, поданi кандидатами на посаду ректора Унiверситету, спостерiгачами, а
також рiшення, прийнятi за результатами .і.х розгляду.

4.14.   Процес  голосування  i  пiдрахунку  голосiв  пiдлягас  фiксуванню  за
допомогою  аудiо  i  вiдео засобiв.  Розмiщення  вiдеокамер  на  виборчiй дiльницi
встановлюсться рiшенням виборчо.і. комiсi.і.. Спостерiгачi, громадськi спостерiгачi
та представники ЗМ1 мають право здiйснювати фото та вiдео фiксацiю з мiсць,
вiдведених  для  них  виборчою  комiсiсю.  При  цьому  таке  фiксування  не  може
порушувати та€мницю голосування.



4.15.   Результати виборiв оприлюднюються на веб-сайтах Унiверситету та
вiдокремленого    структурного   пiдроздiлу   протягом   доби   пiсля   складання
протоколiв про результати голосування.

4.16.   Уся    документацiя,    пов'язана   з    проведенням    виборiв   ректора
Унiверситету,  переда€ться  до  Головно.і.  виборчо.і.  комiсi.і.  з  проведення  виборiв
ректора Унiверситету iз подальшою передачею тако.і. документацi.і. вiдповiдальнiй
особi,   яка   визначасться   наказом   керiвника   Унiверситету,   -   для   зберiгання
упродовж п'яти рокiв.

5.  Функцi.і. та вiдповiдальнiсть голови дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.I.
5.1.     Голова дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і.:
5.1.1.  Несе    персональну    вiдповiдальнiсть    за    вiдповiднiсть    кiлькостi

бюлетенiв  кiлькостi  осiб,  якi  мають  право  брати  участь  у  виборах  ректора
Унiверситету  та  збереження  бюлетенiв  у  примiщеннi  виборчо.і.  комiсi.і. у  сейфi
(металевiй шафi).

5.1.2.  Надас  перед  початком  голосування  для  огляду  членам  дiльнично.і.
виборчо.і. комiсi.і., присутнiм кандидатам на посаду ректора Унiверситету, а також
спостерiгачам yci наявнi на дiльничнiй виборчiй дiльницi виборчi скриньки.

5.1.3.  Переда€   необхiдну   кiлькiсть   бюлетенiв   для   голосування   членам
дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і., що видають бюлетенi особам, якi мають право брати
участь у виборах.

5.1.4.  Передас  у  день  виборiв  членам  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.,  якi
здiйснюють видачу бюлетенiв для голосування, аркушi списку виборцiв.

5.1.5.  Органiзовус роботу та розподiл функцiональних обов'язкiв кожного
члена дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. на весь перiод проведення голосування.

Голова Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету
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