
 
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

31 жовтня 2004 року 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання закордонної виборчої дільниці № 108 

при Посольстві України в ЧР 

 

 

“4” жовтня 2004 року    м. Прага 

 

Всього членів комісії:     17 осіб 

 

Присутні на засіданні члени комісії: Ключківський Ю.В., Рюхтін В.В., Рега І.М., Чикулай 

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

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

 

Відсутні на засіданні члени комісії: Биков М.М., Аббідова О.О., Мороз Т.В.. 
 

Запрошені на засідання:   не було 

 

Без запрошення:     Кушнір І.П. – консул, Статев А.І. – перший 

секретар ПУ в ЧР. 
 

Присутні на засіданні:    усього 16 осіб 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розподілення обов’язків персонального складу ДВК № 108; 

2. Графік чергування складу ДВК № 108; 

3. Робота з ВС; 

4. Інформація про вибори; 

5. Організаційні питання. 

 

Слухали: Ключківський Ю.В., ЧР Кушнір І.П., Лісовик О.Г., Рега І.М., Рюхтін В.В., Ляхов В.І., 

Чикулай Б.В.. 
 

Виступили: 

 

1. Головуючий на комісії, Голова ДВК №108 при ПУ в ЧР Ключівський Ю.В.: 

a. основні засади роботи ДВК № 108 при ПУ в ЧР; 

b. роз’яснення контактів членів ДВК з пресою – не коментувати хід організації виборів 

ДВК № 108; 

c. координація роботи секретаря ДВК – порядок денний до наступного засідання ДВК 

для членів ДВК за добу до засідання; протоколи кожному; 

d. розподіл обовязків: жінки – «паперові» завдання, чоловіки – матеріально-технічні 

питання (не забуваючи про екологічні туалети); 

e. 10 жовтня 2004 року – закінчення формування ВС; 

f. праця з людьми; 

g. координація дій працівниць ПУ в ЧР, що є членами ДВК № 108; 

h. графік чергування, синхронізація графіків; 

i. інформації ДВК на дошку оголошень ПУ; 

j. формулювання бланків, звернень ДВК до виборців; 

k. інформація у чеських ЗМІ про вибори: чеське телебачення, газета “Право”; 

l. уніфікація форми заяви на включення до ВС; 

m. схема – заява на Голову ДВК; 

n. матеріал, узгоджений комісією, друкується на ксероксі ПУ у будь-якій кількості; 



o. проблеми матеріально-технічної бази вирішуються у робочому порядку; 

p. розгляд заяв, журнали особистого прийому і регістрації документів; 

q. інформація про наступні збори – факсом, е-мейлом. 

 

2. Консул ПУ в ЧР Кушнір І.П.: 

a. пояснення про спостерігачів від СКУ: 7 осіб, один з яких (Микола Нікоряк) буде у 

ДВК № 108; Міністерство праці і соціальних справ – Моніка Моравцова (як 

спостерігач ОБСЄ) в Україні; 

b. інформація про кількість виборців у ЧР: на постійному КО майже 3 000; на 

тимчасовому до 2 000; 

c. інформація про звернення ПУ до МЗС ЧР про те, щоб у день виборів не було 

“зачисток” нелегалів; 

d. правильність заповнення заяв, копії паспортів; 

e. невідкладне інформування ЦВК про зміну виборчих списків; 

f. призначити декілька людей відповідальних за список виборців; 

g. звернутися до Посла України в ЧР з проханням виділити кошти на контактний 

мобільний телефон ДВК і ксерокс; 

h. інформація про те, що кошторисом на проведення виборів Президента України 

Посольство України в ЧР не володіє. Отримана вказівка від МЗС України покривати 

видатки з кошторису Посольства. 

 

3. Член ДВК № 108 при ПУ в ЧР Лісовик О.Г.: 

a. розміщення реклами виборів (офіційна інформація, бланки заяв) на комерційних і 

рекламних площах авіакомпанії “Аеросвіт” (Вацлавська площа – 6 стендів, 2 стенди 

біля представництва “Аерофлоту”, 2 офіси з продажу авіаквитків); 

b. дипломатична пошта. 

 

4. Заступник Голови ДВК № 108 при ПУ в ЧР Рега І.М.: 

a. надрукувати запрошення й інформацію про вибори на Флоренс (відділення продажу 

квитків); 

b. розпрацювати маршрути автобусів (1 мінібус і 1 автобус) для транспортування 

виборців з місць компактного проживання у ЧР. 

 

5. Член ДВК № 108 при ПУ в ЧР Ляхов В.І.: 

a. чергування ДВК у вихідні дні; 

b. кошторис ДВК. 

 

6. Член ДВК № 108 при ПУ в ЧР Рюхтін В.В.: 

a. інформаційна “дошка” ДВК №108 на веб-сторінках ПУ. 

 

7. Член ДВК № 108 при ПУ в ЧР Стеблій О.П.: 

a. інформація про те, що ксерокс ПУ не витримає навантаження під час друку 

інформацій від ДВК виборцям. 

 

8. Секретар ДВК № 108 при ПУ в ЧР Чикулай Б.В.: 

a. запит до ЦВК у питаннях: оприлюднення списку виборців (ВС); двосторонні 

інформаційні матеріали (формат а4, з одного боку заява про включення до ВС, з 

другого – пояснення); 

b. контактні особи в ЦВК; 

c. на який спосіб надавати членам ДВК протокол і порядок денний за день до 

засідання; 

d. прес-реліз ДВК для чеських ЗМІ. 

 

Вирішили (постановили): 

 

1. Розподіл обов’язків ДВК № 108 при ПУ в ЧР: 

- відповідальна за графік чергування:            Доценко Н.І. 



- відповідальна за канцелярські речі:              Стеблій О.П. 

- контролювання виборчого списку:   Рега І.М. 

- формування виборчого списку:               Кушнір Н.П. 

- відповідальний за технічні питання:             Ляхов В.І. 

- відповідальний за інформаційну підтримку між комісією і виборцями: Рюхтін В.В.  

- формулювання інформацій (бланків) для виборців від ВД: Чикулай Б.В 

 

За це рішення проголосували: 

За    14 (чотирнадцять) 
(цифрою і прописом) 

Проти  0 (нуль) 
(цифрою і прописом) 

Утрималось  0 (нуль) 
(цифрою і прописом) 

 Протокольне рішення № 2 додається. 

 

 

2. Графік чергувань ДВК № 108 при ПУ в ЧР: 

 

За це рішення проголосували: 

За    14 (чотирнадцять) 
(цифрою і прописом) 

Проти  0 (нуль) 
(цифрою і прописом) 

Утрималось  0 (нуль) 
(цифрою і прописом) 

 Протокольне рішення № 3 додається. 

 

 

3. Графік роботи ДВК № 108 при ПУ в ЧР: 

 

Понеділок – Пятниця   з 08:00 до 16:00 

Неділя, 10-го і 17-го жовтня  з 12:00 до 20:00 

Субота, 23-го жовтня   з 08:00 до 24:00 

 

У суботу, 30 жовтня 2004 року, ДВК працює у повному складі. 

 

За це рішення проголосували: 

За    14 (чотирнадцять) 
(цифрою і прописом) 

Проти  0 (нуль) 
(цифрою і прописом) 

Утрималось  0 (нуль) 
(цифрою і прописом) 

 Постанова № 1 додається. 

 

 

___________________________      ___________        ____________________ 
           (головуючий на засіданні комісії)                            (підпис)               (прізвище, ініціали) 

___________________________      ___________        ____________________ 
           (секретар комісії (секретар засідання)                            (підпис)               (прізвище, ініціали) 

  м.п. 
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