
                                                
   

УКРАЇНА 

                                                      БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

Сьоме  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 листопада 2017 року № 1/7                   

               с. Боратин 

 

Про обрання секретаря 

Боратинської сільської  ради 

  

Розглянувши пропозицію Боратинського сільського голови, заслухавши 

повідомлення лічильної комісії про результати таємного голосування по виборах секретаря 

сільської ради, керуючись п. 4 ч. 1 ст. 26, п.4 ч. 4 ст.42 , ч.1 ст.50 ч. 3 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

                                                     ВИРІШИЛА: 

 

  1. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії про результати таємного 

голосування з виборів секретаря сільської ради. 

 2. Обрати на посаду секретаря Боратинської сільської  ради на строк повноважень 

сільської ради Сахан Людмилу Андріївну   -    депутата Боратинської сільської ради, обрану 

по  виборчому округу № 3 . 

 

 

 

Сільський голова                                                                                              С.О. Яручик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання лічильної комісії Боратинської сільської ради 

по виборах секретаря сільської  ради сьомого скликання 

 

від 16 листопада  2017 року                                                                с. Боратин 

 

                         Присутні: 

                                                         Янюк П.Д.- голова комісії 

                                                         Казаков В.М. –заступник голови комісії      

                                                         Нежваловська О.П.- секретар комісії 

 

                                                Порядок денний: 

 

      Про результати таємного голосування по виборах секретаря сільської ради. 

 

СЛУХАЛИ:   Голову лічильної комісії  Янюка П.Д. , який проінформував про результати 

таємного голосування по виборах секретаря сільської ради. 

     До бюлетеня для таємного голосування  на посаду секретаря сільської ради була 

внесена  депутат Сахан Л.А. від виборчого округу № 3 

Присутні на сесії сільської ради     24   депутати 

Сільський голова - 1 

Отримали бюлетені 22 депутати 

Сільський голова  - 1 

Проголосували  22 депутати, сільський голова   1. 

За результатами   таємного голосування  депутат , занесений до бюлетеня  для таємного 

голосування , одержав таку кількість голосів: 

Сахан Л.А.                                                                                                   23  

Не підтримали кандидата  на посаду секретаря сільської ради              0  

Недійсних бюлетенів                                                                                   0 

ВИРІШИЛИ: У відповідності із статтями 26, 50, 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та результатами голосування депутатів сільської ради вважати 

обраним секретарем сільської ради депутата від виборчого округу № 3  Сахан  Людмилу 

Андріївну. 

 

Голова комісії                          _____________                    Янюк П.Д.            

Заступник голови комісії        _____________                    Казаков  В.М.  

Секретар комісії                      _____________                     Нежваловська О.П. 
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