Зразки документів і нормативна база - тема 8
Посилання: https://www.vyborkom.org/kb/article.php?id=20

ФОРМИ:

- Постанова ВК;

- Протокол засідання ВК;

- Витяг з протоколу засідання;

- Журнал обліку особистого прийому громадян у ВК;

- Журнал реєстрації документів, заяв і скарг у ВК.

ПРИКЛАДИ:

- Постанова ТВК про розподіл обов’язків членів комісії;
- Додаток до Постанови ТВК про розподіл обов'язків членів комісії;

- Постанова ТВК про виконання членами комісії повноважень на платній основі;

- Проєкт порядку денного засідання районної ТВК;
- Повідомлення про необхідність увільнення члена ТВК від виконання
виробничих або службових обов’язків на час засідання виборчої комісії;

- Можливий сценарій проведення засідання ДВК;
- Протокол першого засідання ДВК;

- Постанова ТВК про розподіл обов’язків на день голосування;
- Додаток до Постанови ТВК про розподілобов'язків на день голосування;

- Постанова ДВК про розподіл обов’язків на день голосування;
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- Постанова ДВК з Додатком про розподіл обов'язків членів комісії;
- Окрема думка члена ТВК;

- Окрема думка члена ДВК;
- Постанова ТВК про позбавлення права присутності довіреної особи кандидата;

- Постанова ДВК про позбавлення права присутності на засіданні ВК офіційного
спостерігача.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

- Виборчий кодекс України (далі у темі – Кодекс);
- Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
- Закон України "Про звернення громадян";
- Закон України "Про доступ до публічної інформації";
- Постанова ЦВК від 21.08.2020 №192 "Про Порядок розгляду скарг виборчими
комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих
виборів" (далі у темі – Порядок розгляду скарг);
- Постанова ЦВК від 14.08.2020 р. № 177 "Про форми виборчої документації,
рекомендованої для використання під час організації підготовки та проведення місцевих
виборів";
- Постанова ЦВК від 10.08.2020 №173 "Про Порядок організації роботи та ведення
діловодства виборчих комісій з виборів - Президента України, народних депутатів України,
місцевих виборів" (далі у темі – Порядок організації роботи).

Дата PDF: 28.07.2021

2/2

https://www.vyborkom.org/

