
 

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

31 жовтня 2004 року 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання закордонної виборчої дільниці №108 

при Посольстві України в ЧР 

 
 

“1” жовтня 2004 року    ПУ в ЧР м. Прага 

 

Всього членів комісії:     17 осіб 

 

Присутні на засіданні члени комісії: Рега І.М., Чикулай Б.В., Аббідова О.О., 

Даценко Н.І., Шаравара Н.О., Стеблій О.П., Кушнір Н.П., Левківська О.Л., Лісовик 

О.Г., Ляхов В.І., Мороз Т.В., Олійчук І.В., Смоленцева Н.Г., Шлапук П.А.. 

 

Відсутні на засіданні члени комісії: Ключівський Ю.В., Рюхтін В.В., Биков 

М.М.. 
 

Запрошені на засідання:   Кулеба І.Д. – посол України в ЧР, Кушнір 

І.П. – консул, Стативка А.І. – перший секретар ПУ в ЧР. 
 

Присутні на засіданні:    усього 17 осіб 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 

1. Про Постанову ЦВК № 629 «Про затвердження складу виборчих комісій 

закордонних виборчих дільниць» від 24 вересня 2004 року та про 

персональний склад дільничної ВК (ДВК) №108. 

2. Про представників від кандидатів на пост Президента України. 

3. Про повноваження, організацію роботи та статус членів ДВК. 

4. Про порядок ведення діловодства ДВК. 

5. Про першочергові завдання з підготовки до виборів Президента України. 

6. Організаційні питання роботи закордонної ДВК №108. 

7. Про офіційних спостерігачів на виборах Президента України. 

 

Слухали: Рега І.М., Кулеба І.Д., Стативка А.І., Кушнір І.П., Лісовик О.Г., Чикулай 

Б.В.. 
 

Виступили: 

 

1. Головуючий на комісії, заступник голови ДВК №108 при ПУ в ЧР Рега 

І.М.: 

a. про Постанову ЦВК № 629 «Про затвердження складу виборчих комісій 

закордонних виборчих дільниць» від 24 вересня 2004 року та про 

персональний склад дільничої ВК (ДВК) №108; 

b. про представників від кандидатів на пост Президента України; 

c. про першочергові завдання з підготовки до виборів Президента України; 



d. порядок денний; 

e. склад ДВК; 

f. спрощення реєстрації заяв на включення до виборчих списків (ВС): 

виїздне засідання членів ДВК, пошта, факс, електронна пошта; 

g. інформаційна робота (розповсюдження інформації про вибори на 

автобусних лініях, віділеннях продажу квитків, поліція у справах для 

іноземців); 

h. чергування членів ДВК (6 чи 8 годин, графік чергування); 

i. термін наступної зустрічі ВК 04 жовтня 2004 року о 15:00. 

 

2. Посол України В ЧР Кулеба І.Д.: 

a. про повноваження, організацію роботи та статус членів ДВК; 

b. вибори 2004, роль виборів у подальшому розвитку України; 

c. співпраця членів ДВК; 

d. досвід виборів за кордонами України; 

e. розпрацювати можливість спрощеної подачі заяви на включення до ВС 

(виїздне засідання ДВК); 

f. уніфікований зразок (-ки) заяви на включення до ВС; 

g. ділова гра (тренування праці на ДВК, вивчення можливих ситуацій на 

практиці). 

 

3. Перший секретар ПУ в ЧР Стативка А.І.: 

a. організаційні питання роботи закордонної ДВК №108; 

b. висвітлення роботи ДВК за кордоном; 

c. координація роботи ДВК; 

d. інформація про вибори на сторінках українського інтернет-порталу 

Ukraine.CZ 

 

4. Консул ПУ в ЧР Кушнір І.П.: 

a. про порядок ведення діловодства ДВК; 

b. списки виборців; 

c. про офіційних спостерігачів на виборах Президента України; 

d. матеріально-технічне забезпечення роботи ДВК; 

e. інформаційна робота; 

f. кошторис ДВК “по факту”; 

g. інформація про вибори в українській програмі чеського радіо (новина у 5 

хвилинному випуску, що у ефірі щопонеділка від 19:25) і в часописі 

“Пороги”; робота з представниками церкви. 

 

5. Член комісії ВД №108 при ПУ в ЧР Лісовик О.Г.: 

a. розповсюдження інформації про вибори у відділеннях продажу квитків; 

 

6. Секретар комісії ВД №108 при ПУ в ЧР Чикулай Б.В.: 

a. оприлюднення ВС на Інтернеті, телефоном; 

b. спрощення реєстрації заяв на включення до ВС; 

c. організація робочого місця – телефони, Інтернет, ксерокс; 

d. розміщення інформації про вибори 2004 біля поліції у справах для 

іноземців на рекламних щитах на комерційній основі; 



e. уточнення процедури дистанційного включення до ВС; 

f. участь у роботі ДВК представників засобів масової інформації (ЗМІ). 
 

 

Вирішили: термін наступного засідання ЗДВК 4 жовтня 2004 року о 15:00. 

 

За це рішення проголосували: 

За   17 (сімнадцять) 
(цифрою і прописом) 

Проти  0 (немає) 
(цифрою і прописом) 

Утрималось  0 (немає) 
(цифрою і прописом) 

 Постанова (протокольне рішення) № 1 додається.  

 

Заступник Голови комісії                                                           Рега І.М.  
    (головуючий на засіданні комісії)                            (підпис)               (прізвище, ініціали) 

Секретар комісії                                                                       Чикулай Б.В. 
    (секретар засідання)                                                       (підпис)               (прізвище, ініціали) 

  м.п. 
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