
Перші вибори сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і   
відповідних сільських , селищних, міських голів.                                                                           

25 жовтня 2020 року 

Протокол №6 

Засідання: Дмитрівської сільської територіальної виборчої комісії 

                        Кропивницького району Кіровоградської області. 

«07 » вересня 2020року                                                             с. Дмитрівка 

о 16год 00 хв. 

Усього членів комісії: 16 

Присутні на засіданні члени комісії: Терпак Г. М,  Повалій В. М.,  Заливча В. О.,  
Гончарова Н. М.,., Жирова С. А.  Мережана О.О..,Лісова О. А. Чучупак К. О. 
Косянчук О. Л.  РашковецькаВ.О.,Крамаренко К.Г. Косянчук С. П.,Чучупак 
Н.А. Гуменюк В.В  Коваленко О.М    

Вітсутні на засіданнічлени комісії: Мережана Л. М. 
 Запрошені на засідання: Гончаренко О.Ю. 

 Присутні на засіданні: Гончаренко О.Ю. 

 

                                    Порядок денний: 

1. 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. 

2. Про затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у 
відповідних територіальних виборчих округах єдиного 
багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів Дмитрівської 
сільської ради, та тексту виборчого бюлетеня для голосування у 
єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів Дмитрівського 

сільського голови Кропивницького району , Кіровоградської області. 

1.Виступили: Голова територіальної виборчої комісії Терпак Г.М. яка 
ознайомила членів ТВК зі списком подань від партій та кандидатів, та 
запропонувала сформувати склад 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. 



Вирішили: 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.                                                
За це рішення проголосували: За – 15(п’ятнадцять) 

                                                    Проти – 0 (нуль) 

                                                     Утрималися – 0 (нуль) 

Постанова 10 та її додаток додається. 

2.Виступили: Голова територіальної виборчої комісії Терпак Г.М., 
ознайомила з текстом бюлетенів для голосування у відповідних 

територіальних виборчих округах єдиного багатомандатного виборчого 
округу з виборів депутатів Дмитрівської сільської ради, та тексту 
виборчого бюлетеня для голосування у єдиному одномандатному 
виборчому окрузі з виборів Дмитрівського сільського голови 
Кропивницького району , Кіровоградської області. 

Вирішили: . Затвердити текст виборчих бюлетенів для голосування у 

відповідних територіальних виборчих округах єдиного багатомандатного 

виборчого округу з виборів депутатів Дмитрівської сільської ради на  

перших виборах сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад і  відповідних сільських , селищних, міських голів 

25 жовтня 2020 року згідно з додатками 1-6.Затвердити текст виборчого 

бюлетеня для голосування у єдиному одномандатному виборчому окрузі з 

виборів  Дмитрівського сільського голови на  перших виборах сільських, 
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і  відповідних 

сільських , селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року згідно з 

додатком 7. 

За це рішення проголосували:  За – 15(п’ятнадцять) 

                                                 Проти – 0 (нуль) 

                                                 Утрималися – 0 (нуль) 

Постанова 11 додається. 
Голова 

Дмитрівської сільської територіальної виборчої комісії                               Терпак Г.М. 

 

Секретар 

Дмитрівської сільської територіальної виборчої комісі                                Заливча В.О. 



 

 

 

 


