Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

Горохівська міська територіальна виборча комісія
Луцького району Волинської області
ПОСТАНОВА
13 год ЗО хв

ЗО жовтня 2020 року

м.Горохів

№ 43

«Про затвердження Протоколу Горохівської міської територіальної
виборчої комісії Луцького району Волинської області про результати
голосування з виборів Горохівського міського голови Луцького району
Волинської області у єдиному одномандатному міському виборчому
окрузі»

Розглянувши Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок
голосів виборців з виборів Горохівського міського голови Луцького району
Волинської області у єдиному одномандатному міському виборчому окрузі,
опрацювавши та узагальнивши інформацію, яка міститься у Протоколах
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з виборів
Горохівського міського голови Луцького району Волинської області, відповідно
до частини 2 статті 268 Виборчого кодексу України Горохівська міська
територіальна виборча комісія Луцького району Волинської області
постановляє:
1.
Затвердити Протокол Горохівської міської територіальної виборчої
комісії Луцького району Волинської області про результати голосування з
виборів Горохівського міського голови Луцького району Волинської області у
єдиному одномандатному міському виборчому окрузі.
2.
Визнати Годика Віктора Леонідовича обраним Горохівським
міським головою Луцького району Волинської області, який одержав
найбільшу кількість голосів виборців - 6307 (шість тисяч триста сім) голосів
або 70,25% відносно інших кандидатів, які балатувалися на посаду
Горохівського міського голови Луцького району, Волинської області.
3.
Надіслати повідомлення про підсумки та результати голосування з
виборів міського голови до Центральної виборчої комісії відповідно до
Порядку інформування.

4.
Оприлюднити результати з виборів Горохівського міського голови
на сторінках газети «Горохівський вісник».
5.
Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді
офіційних матеріалів в Горохівській міській територіальній виборчій комісії
Луцького району Волинської області.

Г олова Г орохівської міської
територіальної виборчої комісії
Луцького району Волинської області
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/
^Я.М.Павлюк

Секретар Горохівської міської
територіальної виборчої комісії
Луцького району Волинської області

Н.Ю.Вавринюк.
М.П.
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
(дата проведення місцевих виборів)

Примірник /

ПРОТОКОЛ
ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ЛУЦЬКОГО
РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З
ВИБОРІВ ГОРОХІВСЬКОГО МІСЬКОГО голови
(назва посади сільського/селищного/міського голови)

В ЄДИНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Відповідно до пункту 1 частини першої, частин другої - п’ятої статті 268 Виборчого
кодексу України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою
"Уточнений") дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих
дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної
виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці
встановила:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної
виборчої комісії
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними
виборчими комісіями

19784
(цифрами)

19784
(цифрами)

10666
(цифрами)

19605

4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільцях

(цифрами)

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені

(цифрами)

6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на
виборчих дільницях

9118

0
(цифрами)

9118

7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні

(цифрами)

8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними

(цифрами)

141
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9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського/селищного/
міського голови:

№
з/п

Прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата на посаду
сільського/селищного/міського голови
(цифрами)

1

Годик Віктор Леонідович

6307

2

Колібко Валерій Тадеушович

640

3

Магурчак Валентина Миколаївна

1092

4

Мудрак Юрій Іванович

938

10) найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрали
кандидати на посаду сільського/селищного/міського голови:

№
з/п

1

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності)
кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови

Годик Віктор Леонідович

Кількість голосів
виборців, поданих за
кандидата на посаду
сільського/селищного/
міського голови
(цифрами)

Відсоток голосів виборців,
поданих за кандидата на
посаду сільського/
селищного/міського
голови, у відношенні до
кількості виборців, які
взяли участь у голосуванні
в єдиному одномандатному
виборчому окрузі
(цифрами)

6307

70.25
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Цей протокол складено у двох примірниках.

Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
Голова
територіальної виборчої комісії

Павлюк Я.М.
(підпис

(прізвище та ініціали)

Заступник голови
територіальної виборчої комісії

Смалюга І.М.
(прізвище та ініціали)

Секретар
територіальної виборчої комісії

Вавринюк Н.Ю.
(прізвище та ініціали)

(ПІДПИС)

Члени територіальної виборчої комісії, присутні на засіданні:
/
Звірко О.А.

Бондар Т.С.
(прізвище та ініціали)

ИС)

(прізвище та ініціали)

Боруцька Р.М.
Бочковська Н.М.

Карніц Л.М.

Буслюк М.В.

Павлович І.С.

Витрищук В.Д.

Погудіна С.В.

Гайда І.О.

Янюк Н.Б.

ГнатюкО.А.

Мусій Л.М.

І

Хіль Л.Г.

------ —■----S

Іщук Г.Ф

МП
МП

ЗО жовтня 2020 року," /З " год " УЗ " хв
(дата і час підписання протоколу)

Перший примірник цього протоколу мають право підписати присутні на засіданні
територіальної виборчої комісії під час встановлення результатів голосування з виборів
сільського/селищного/міського голови:

кандидати на посаду сільського/селищного/міського голови:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)
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довірені особи кандидатів на посаду (сільського, селищного, міського) голови:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

—

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В даному протоколі пронумеровано,
прошнуровано та сщріплено печаткою

Примітки:
аркушів
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником ™>»”
комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, .рису'
протокол про результати голосування з виборів сільського, селищного, міського голови. } разі н< Голова Горохівської МГВК
Я.М.Павлюк
зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокэл із пі
окремої думки додається до відповідного протоколу про результати голосування
о бимі- Секретар
Н.Ю.Вавринюк
відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії напроти його прізвища зазначщ і-. л при
окремими членами територіальної виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності проте
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виоорчі/Р'комісії лише пкУія ЇІЙго остаточного
заповнення.
Ы
3.
Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення коміції будь-яких виправлень
4.
Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.
І

