
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
Перша сесія,  
перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

04 грудня 2020р.   смт.Ємільчине №4 
 
 
Про затвердження протоколу №1 
лічильної комісії 

 

 
 
 Заслухавши інформацію лічильної комісії, Ємільчинська селищна рада 
 
ВИРІШИЛА : 
 
Затвердити протокол №1  лічильної комісії про обрання голови, заступника голови та 
секретаря лічильної комісії селищної ради та про порядок таємного голосування по виборах 
секретаря селищної ради (додається). 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ № 1 
засідання лічильної комісії Ємільчинської селищної ради 

восьмого скликання 
від 04 грудня  2020 року смт.Ємільчине 

 
Присутні:   
Л.І Афанасьєва,   В.Д.Дибайло,  С.Л.Жека,   О.В.Маринін,   О.В.Лісова 
 
Порядок денний: 
1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря лічильної комісії Ємільчинської 
селищної ради. 
2. Про порядок таємного голосування по виборах секретаря Ємільчинської селищної ради. 
3. Про форму виборчого бюлетеня по виборах секретаря Ємільчинської селищної ради. 
 
1. Слухали: Про обрання голови, заступника голови, секретаря лічильної комісії  
Ємільчинської селищної ради.  
 
Виступила:    О.В.Лісова 
 
Вирішили:  
 
Обрати : 
головою лічильної комісії селищної ради  С.Л.Жеку , 
 
заступником голови О.В.Мариніна, 
 
секретарем  Л.І Афанасьєву. 
 
2. Слухали: Про порядок таємного голосування по виборах секретаря Ємільчинської 
селищної ради. 
 
Виступив: Жека С.Л. 
 
Вирішили:  
 
Голові лічильної комісії селищної ради довести до відома депутатів селищної ради порядок 
таємного голосування по виборах секретаря селищної ради: 
 
- у сесійній залі опломбувати виборчу скриньку за участю всіх депутатів; 
– бюлетені з голосування видати депутатам селищної ради та селищному голові за 
алфавітним списком під розписку у малій залі; 
 
– депутат, селищний голова, отримавши бюлетень,  відходить до спеціального стола і 
заповнює бюлетень; 
 
– заповнені бюлетені депутати, селищний голова опускають у виборчу скриньку, що 
знаходиться на столі президії  малої зали; 
 
– біля виборчої скриньки спостереження ведуть один член лічильної комісії й робить 
відмітки про кількість проголосувавших; 
 



– виборча скринька розкривається за участю всіх депутатів та селищного голови 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 по виборах 
секретаря селищної ради і доводить до відома депутатів. 
 
Слухали : 3. Про форму виборчого бюлетеня. 
 
Виступив : Жека С.Л. 
 
Вирішили : Затвердити слідуючу форму виборчого бюлетеня : 

 
Бюлетень 

по виборах секретаря Ємільчинської селищної ради 
04 грудня 2020 року 

 
Поставте відмітку в квадраті навпроти прізвища кандидата, якого 
підтримуєте, або в квадраті навпроти фрази «Не підтримую кандидата» у тому 
разі, коли не підтримуєте 
 
Прізвище, ім’я, по батькові  
кандидата 

 

   
Не підтримую кандидата 
 

 

 
Незаповнений або з двома і більше позначками бюлетень вважається 
недійсним. 
   
Голова лічильної комісії   
Заступник голови комісії   
Секретар лічильної комісії   
Члени лічильної комісії   
   

М. П.   
 
 
Голова лічильної комісії ____________________________С.Л.Жека 
Заступник голови комісії ___________________________О.В.Маринін 
Секретар лічильної комісії __________________________Л.І Афанасьєва 
Члени лічильної комісії _________________________ О.В.Лісова 
    _________________________В.Д.Дибайло  
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

     1 пленарне засідання 1 сесія Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

04 грудня 2020р. 

Про затвердження протоколу №1 лічильної комісії 
 

ПІБ 
 
ЗА 

 
ПРОТИ УТРИМАВСЯ 

1. Волощук Сергій Володимирович +   

2. Авраменко Вячеслав Григорович +   

3. Алілуйко Олександр Анатолійович +   

4. Афанасьєва Лариса Іванівна +   

5. Бацюн Ігор Володимирович +   

6. Бацюн Наталія Анатоліївна +   

7. Ващенко Леонід Миколайович +   

8. Дибайло Валерій Дмитрович +   

9. Дідус Олег Якович +   

10. Жека Сергій Леонідович +   

11. Жилюк Роман Степанович +   

12. Канарський Броніслав Францович +   

13. Ковичка Микола Володимирович +   

14. Лісова Олена Володимирівна +   

15. Лісовий Віктор Петрович +   

16. Лозко Оксана Олександрівна +   

17. Лугина Володимир Васильович +   

18. Лугина Ольга Миколаївна +   

19. Маринін Олександр Володимирович +   

20. Мельник Олександр Сергійович +   

21. Остапчук Інна Петрівна +   

22. Прокопов Юрій Петрович +   

23. Романчук Наталія Володимирівна +   

24. Сорока Валентина Іванівна +   

25. Філоненко Федір Михайлович +   

26. Фомішина Галина Миколаївна +   

27. Цмокалюк Анжеліка Юріївна відсутня 
 ВСЬОГО 26   

 

 
Голова лічильної комісії ____________________________С.Л.Жека 
Заступник голови комісії ___________________________О.В.Маринін 
Секретар лічильної комісії __________________________Л.І Афанасьєва 
Члени лічильної комісії _________________________ О.В.Лісова 
    _________________________В.Д.Дибайло  




