
 
 

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

Новоукраїнська міська територіальна виборча комісія 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

 

П О С Т А Н О В А 

 

м. Новоукраїнка 

17. год 30 хв 

 

06 жовтня 2020 року        № 21 

 

 Про утворення дільничних виборчих комісій №350458 , 350459, 

350460, 350461, 350462, 350463, 350464, 350466, 350467, 350468, 350475, 

350484, 350497, 350498, 350499 з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 

 

 Розглянувши подання місцевих організацій політичних партій : 

Кіровоградська Обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА 

НАРОДУ» , Кіровоградська регіональна організація Політична партія 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" , Новоукраїнська районна 

організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" , 

КІРОВОГРАДСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА 

ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" , Кіровоградська обласна 

територіальна організація Політична Партія "ГОЛОС" , КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" , 

Кіровоградська обласна організація Всеукраїнське об’єднання "Свобода", а 

також надання зареєстрованого у встановленому законом порядку кандидата 

самовисуванця на посаду міського голови в місті Новоукраїнка 

Кіровоградської області, разом із доданими до них документами щодо 

кандидатур до складу дільничних виборчих комісій включаються за 

результатами жеребкування, проведеного Новоукраїнською МТВК шостого 

жовтня 2020 року відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, частини 2, 

4, статті 23, 34, частини 1-7 статті 204 Виборчого кодексу України порядку 

проведення жеребкування до складу дільничних виборчих комісій з місцевих 

виборів, затверджено постановою ЦВК від 25 червня 2020 року №114 «Про 

внесення змін до порядку проведення жеребкування щодо включення 

кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів 25 

жовтня 2020 року. Новоукраїнська МТВК постановляє : 



1.  Утворити та сформувати склад дільничних виборчих комісій 

виборчих дільниць № 350458 – 350464, 350466 – 350468, 350475, 

350484, 350497, 350498, 350499 з місцевих виборів 25 жовтня 2020 

року, 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 

порядку визначиному частиною 4 статті 37 Виборчого кодексу 

України, а також оприлюднити на веб-сайті Новоукраїнської міської 

ради у порядку та в терміни встановлені частиною 4 статті 23 та 

частиною 7 статті 204 Виборчого кодексу України. 

3. Дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць №350458 , 

350459, 350460, 350461, 350462, 350463, 350464, 350466, 350467 

350468, 350475, 350484, 350497, 350498, 350499 з місцевих виборів 

25 жовтня 2020 року забезпечити інформування громадян про 

місцезнаходження та режим роботи комісії. 

 

Додаток додається. 

 

 

 

 

 
Голова Новоукраїнської міської виборчої комісії      

Новоукраїнського району Кіровоградської області                         Яворська М.І                

 

Секретар Новоукраїнської міської виборчої комісії 

Новоукраїнського району Кіровоградської області              Дегорян Т.І 

 


