Протокол ТВК Голова

Стор.№2
9) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського/селищного/
міського голови:
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)

№
з/п

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

Антипенко Наталія Іванівна

324

2

Бабін Олег Вікторович

755

3

Бут Наталя Володимирівна

285

4

Дружинець Андрій Олександрович

927

5

Капінус Сергій Анатолійович

262

6

Компанієц Оксана Петрівна

772

7

Конопська Ольга Олександрівна

1868

8

Котелевський Ігор Вікторович

2903

9

Мікша Владислав Станіславович

980

10

Плаксіна Олена В'ячеславівна

674

11

Сіденко Віталій Іванович

746

12

Хіора Олександр Леонідович

73

1

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

№
з/п

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

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

1

Котелевський Ігор Вікторович

2903

27,47%

2

Конопська Ольга Олександрівна

1868

17,67%

3

Мікша Владислав Станіславович

980

9,27%

4

Дружинець Андрій Олександрович

927

8,77%

Стор.№3

Стор.№4
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)

Примітки:
1. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії,
присутніми на засіданні виборчої комісії. Член відповідної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов’язаний підписати протокол про результати
голосування з виборів сільського, селищного, міського голови. У разі незгоди зі встановленими результатами голосування, зафіксованими у протоколі
територіальної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із позначкою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до
відповідного протоколу про результати голосування з виборів сільського, селищного, міського голови. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої
комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Непідписання протоколу окремими членами територіальної виборчої комісії не має
правових наслідків для дійсності протоколу.
2. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
3. Забороняється заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
4. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.

