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Кропивницького району Кіровоградської області 

ПОСТАНОВА №10 

 

07 жовтня 2020року                                с.Дмитрівка 

 

    Про утворення та формування складу дільничних виборчих комісій 
виборчих дільниць №350221,№350222, 
№350224,№350226,№350227,№350228,№350229,№350232, №350248 з 
перших виборів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 
територіальних громад і відповідних сільських , селищних, міських  
голів 25жовтня 2020року 

 

    Розглянувши подання місцевих організацій політичних партій, про утворення 
депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради України поточного 
скликання: ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», Політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина», ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», 
та місцевих організацій політичних партій, які уклали угоду про політичну співпрацю на 
місцевих виборах 25 жовтня 2020року з депутатською групою, про утворення якої 
оголошено на  сесії ВР України не пізніше 1січня року в якому відбуваються вибори : 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЕ», що уклали угоди про політичну співпрацю на 
відповідних місцевих виборах лише з однією політичною партією. 

 Відповідно до ч.1ст.204 ВК України , ч.3 -5 ст.204 та згідно постанови ЦВК від 24 липня 
2020року №137 кандидатур поданих від кандидатів у депутати та кандидатур поданих від 
кандидата на посаду сільського голови, відповідно до подання голови Дмитрівської 
сільської територіальної виборчої  комісії Терпак Г.М. згідно п.1ч.1.ст.9., ч.2,4 ст.23, 
ст.34.,  ч. 1, ч.3, ч.6-8, ст. 204 ВК України.  

 Дмитрівська сільська територіальна виборча комісія: 

Постановляє: 

1.Утворити та сформувати склад дільничних виборчих комісій виборчих дільниць 
№350221, №350222,  №350224, №350226,№350227, №350228,№350229, № 350232,  

№350248   Дмитрівської сільської ради на перших виборах сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських , селищних, міських  голів 
25жовтня 2020року. Кропивницького району Кіровоградської області, призначити їх 
керівний склад згідно з додатком. 



2.Цю постанову (разом з додатком) вивісити для загального ознайомлення на стенді 
офіційних матеріалів комісії у терміни і у порядку, визначеному частиною четвертою 
статті 37 Виборчого кодексу України, а також оприлюднити на веб-сайті Дмитрівської 
сільської ради у порядку та в терміни, встановлені частиною четвертою статті 23 та 
частиною сьомою статті 204 Виборчого кодексу України. 

3. Дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць №350221, №350222,  №350224, 
№350226, №350227, №350228, №350229, №350232,  №350248  Дмитрівської сільської 
ради на перших виборах сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських , селищних, міських  голів 25жовтня 2020року  

забезпечити інформування громадян про місцезнаходження  та режим роботи комісій.  

 

 

  

Голова 

Дмитрівської сільської територіальної виборчої комісії                                  Г.М. ТЕРПАК 

 

 

Секретар 

Дмитрівської сільської територіальної виборчої комісії                                  В.О.ЗАЛИВЧА 

 

 

 

                                                   

 


