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ЧЕРГОВІ ВИБОРИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

ТА ДЕПУТАТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

25 жовтня 2020 року 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32 

07 жовтня 2020 року                                                                         20 год. 00 хв.           № 9 

Про утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних 

виборчих дільниць для підготовки і проведення Чергових виборів Київського 

міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року.    

 

Розглянувши    подання місцевих організацій політичних партій, про утворення 

депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради України поточного 

скликання: Оболонськоа районна в м. Києві ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», Оболонська районна партійна організація 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» в м.Києві, Київська міська територіальна 

організація Політичної Партії «ГОЛОС», Київська міська організація Політичної партії 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», Київська  Міська організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» та місцевих організацій політичних партій, які 

уклали угоду про політичну співпрацю на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з 

депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не 

пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори: Київської районної організації 

Політичної партії “СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ”, що уклала угоду про політичну 

співпрацю на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з Депутатською групою “ДОВІРА”, 

Київської районної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА МАЙБУТНЄ”, що 

уклала угоди про політичну співпрацю на чергових виборах депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року та на перших виборах депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25  жовтня 2020 року з Депутатською 

групою “Партія “За майбутнє”, кандидатури від яких до складу дільничних виборчих 

комісій включаються обов’язково, а також подання зареєстрованих у встановленому 

законом порядку у місті Києві місцевих організацій політичних партій, кандидатів на 

посаду Київського міського голови разом із доданими до них документами щодо 

кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, кандидатури від яких до складу 

дільничних виборчих комісій включаються за результатами жеребкування, проведеного 

Оболонською районною у місті Києві територіальною виборчою комісією 07 жовтня 2020 

року, відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, частин другої, четвертої статті 23, 

статті 34, частин першої – сьомої статті 204 Виборчого кодексу України, Порядку 

проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих 

комісій з місцевих виборів, затвердженого постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 

114, Постанови ЦВК від 24 липня 2020 року № 141 «Про внесення змін до Порядку 

проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих 

комісій з місцевих виборів», Календарного плану основних організаційних заходів з 

підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого 
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постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 163, Оболонська 

районна у місті Києві територіальна виборча комісія  

п о с т а н о в л я є:  

 

1. Утворити та сформувати склад дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних 

виборчих дільниць               № 800471 - 800582 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 у порядку, визначеному частиною четвертою 

статті 37 Виборчого кодексу України, а також оприлюднити на офіційному інтернет-

порталі Оболонської районної в м. Києві Державної Адміністрації у порядку та в терміни, 

встановлені частиною четвертою статті 23 та частиною сьомою статті 204 Виборчого 

кодексу України. 

3. Цю постанову надіслати до офіційному інтернет-порталі Оболонської районної в м. 

Києві Державної Адміністрації з проханням оприлюднити її у термін, встановлений 

частиною сьомою статті 204 Виборчого кодексу України. 

4. Дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць № 800471-800582 з місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року забезпечити інформування громадян про місцезнаходження  

та режим роботи комісій.   

Додаток 1  до постанови № 9 додається  

 

 
Голова Оболонської районної 

в місті Києві територіальної                        _________________                            Інна Співак  

 


