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Про організаційні питання діяльності Ренійської районної виборчої комісії
Одеської області у зв’язку із призначенням нового секретаря

У зв’язку із змінами у складі Ренійської районної виборчої комісії Одеської області
(далі – комісія), а саме достроковим припиненням повноважень секретаря комісії Денека
Оксани Михайлівни та призначенням секретарем комісії Іваннікова Олексія
Сергійовича, затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 16 вересня
2015 року № 334, з метою ефективної реалізації повноважень та впорядкування роботи
при забезпеченні підготовки та проведення місцевих виборів, відповідно до частин
першої – третьої статті 25 Закону України «Про місцеві вибори» (далі – Закон), керуючись
статтею 27, частиною третьою статті 28 Закону, Ренійська районна виборча комісії
Одеської області постановляє:
1. Перерозподілити обов’язки між заступником голови та секретарем комісії
наступним чином:

Заступник голови комісії – Лісовська Тетяна Іллівна:
– здійснює прийом громадян;
– представляє комісію у відносинах з суб’єктами виборчого процесу;
– надає організаційно-методичну допомогу виборчим комісіям, сформованим комісією;
– розглядає заяви та скарги на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій,
сформованих комісією, здійснює підготовку проектів рішень відносно них;
– організовує господарську діяльність комісії;
– допомагає у підготовці матеріалів до засідання комісії, оформленні та доопрацюванні
прийнятих на засіданні комісії рішень та документів.
– за відсутністю голови комісії виконує його обов’язки.
Секретар комісії – Іванніков Олексій Сергійович:
– забезпечує ведення діловодства комісії;
– забезпечую підготовку матеріалів до засідання комісії, ведення протоколів засідань
комісії, оформлення та доопрацювання прийнятих на засіданні комісії рішень та
документів, достовірність документування засідання комісії;
– забезпечую реєстрацію документів, заяв, скарг, що надходять до комісії та вихідної
документації комісії;
– надає організаційно-методичну допомогу виборчим комісіям, сформованим комісією;
– організовує підготовки та видання виборчої документації;
– допомагає в організації господарської діяльності комісії;
– сприяє роботі членів комісії.

2. Перевести на виконання своїх повноважень на платну основу на підставі
цивільно-правового договору на період підготовки та проведення чергових виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а саме з 17 вересня 2015
року до закінчення виборчого процесу, секретаря – Іваннікова Олексія Сергійовича.
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3. Копію цієї постанови надати Іваннікову Олексію Сергійовичу для надання за
основним місцем роботи.
4. Іваннікову Олексію Сергійовичу надати протягом двох днів довідку з основного
місця роботи про середню заробітну плату.
Голова Ренійської районної
виборчої комісії Одеської області
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