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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 

ПРОТОКОЛ  

засідання Оболонської районної у місті Києві 

 територіальної виборчої комісії 

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32 

06 жовтня 2020 року                                                                                                    18 год. 00 хв.    № 8 

Всього членів комісії: 18 осіб  

Присутні на засіданні члени комісії: Співак І.І., Швидкий В.В., Предєін А.М.,  Амелін М.В.,  

Булавчик С.О., Бутко І.М., Довгаль  О.В., Дмитрусь Л.Я., Захарченко В.І., Ковальська А.В., 

Корженевська І.В., Кубицький А.А., Тимошенко О.В., Ігнатенко О.В., Ходяча В.П., Новак А.І., 

Шевченко О.І., Шпигун О., А. 

Присутні:  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   

1. Прийняття присяги членами Оболонської районної у місті Києві територіальної виборчої 

комісії 

2. Про внесення змін до Протокольного рішення від 01 жовтня 2020 року Про Розподіл 

обов’язків  між членами Оболонської районної у місті Києві територіальної виборчої комісії 

для проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих 

комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць 

3. Про проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу 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. 

4. 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. 
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5.  Про зміни в розподілі обов’язків між членами Оболонської районної у місті Києві 

територіальної виборчої комісії під час підготовки і проведення Чергових виборів Київського 

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

 

1.  Слухали: Слухали: Співак І.І. Про права та обов’язки члена комісії 

              Виступили: Новак Андрій Ігорович 

               Ігнатенко Олексій Валентинович 

 

2. Слухали: Про внесення змін до Протокольного рішення від 01 жовтня 2020 року про 

Розподіл обов’язків  між членами Оболонської районної у місті Києві територіальної 

виборчої комісії для проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу 

дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць. 

          Вирішили: Розподілити обов’язки між членами Оболонської районної у місті Києві 

територіальної виборчої комісії для проведення жеребкування щодо включення кандидатур 

до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць: 

            Захарченко Валентина Іванівна – для фіксації результатів жеребкування. 

 

Голосували: 

За                        17 (сімнадцять)                      членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                     членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

 

 

3. Слухали: Співак І.І. Про проведення жеребкування щодо включення кандидатур до 

складу 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. 

Вирішили:  Провести жеребкування щодо включення кандидатур від суб’єктів подання до 

складу 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 
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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 Оболонській районній у місті Києві територіальній 

виборчій комісії 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: 

Київська міська організація Політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР» 
Київська міська організація політичної партії «Команда Левченка «Народовладдя» 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 
Київська міська організація політичної партії «НАШ КРАЙ» 
Київська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 
Територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка в м. Києві 
Київська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  
Київська міська організація політичної партії «Перемога Пальчевського» 
Київська міська місцева організація Політичної партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 
Київська  Міська організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА 
ОМЕЛЬЧЕНКА" 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» У МІСТІ 
КИЄВІ 
Кучеренко Олексій Юрійович 
Шахов Сергій Володимирович 
Кличко Віталій Володимирович 
Омельченко Олександр Олександрович 
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Поданих кандидатур на дільницю: 

 

800471 
 

Подано всього кандидатур - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 
800472 
 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

 
800473 

 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

 

800474 
 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 
800475 

 
Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

 
800476 

 
Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

 
800477 

 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 

800478 

 
Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800479 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 

800480 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 

800481 
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Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 
800482 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 
800483 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 
800484 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 
800485 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 
800486 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 

800487 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800488 

Подано кандидатур всього - 26 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800489 

Подано кандидатур всього - 27 
Підлягають обовязковому включенню – 12 

Кількість вакантних місць - 6 
 

800490 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 6 

 

800491 

Подано кандидатур всього - 26 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800492 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800493 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800494 
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Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 12 
Кількість вакантних місць - 6 

 

800495 

Подано кандидатур всього - 24 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800496 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

 
800497 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800498 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800499 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800500 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800501 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800502 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800503 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800504 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800505 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800506 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800507 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800508 
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Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800509 

Подано кандидатур всього - 26 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

 

800510 

Подано кандидатур всього - 26 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800511 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

 
800512 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800513 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800514 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800515 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800516 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800517 

Подано кандидатур всього - 26 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800518 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800519 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800520 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800521 

Подано кандидатур всього - 23 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
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800522 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800523 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800524 

Подано кандидатур всього - 24 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800525 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800526 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

 

800527 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800528 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць - 7 
 

800529 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 

 

800530 

Подано кандидатур всього - 24 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць - 7 
 

800531 

Подано кандидатур всього - 23 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць -7 
 

800532 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць -7 

 

800533 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць -7 
 

800534 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800535 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць -7 
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800536 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800537 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800538 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800539 

Подано кандидатур всього - 24 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800540 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800541 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

 
 
800542 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800543 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800544 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800545 

Подано кандидатур всього - 23 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800546 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць -7 

 

800547 

Подано кандидатур всього - 24 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800548 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800549 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
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Кількість вакантних місць -7 
 

800550 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800551 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800552 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800553 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800554 

Подано кандидатур всього - 26 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800555 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800556 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць -7 

 

 

 
800557 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800558 

Подано кандидатур всього - 26 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800559 

Подано кандидатур всього - 26 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800560 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800561 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800562 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800563 

Подано кандидатур всього - 24 
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Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800564 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800565 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800566 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800567 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800568 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800569 

Подано кандидатур всього - 24 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800570 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800571 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 

 

800572 

Подано кандидатур всього - 25 

Підлягають обовязковому включенню – 11 
Кількість вакантних місць –7 
 

800573 

Подано кандидатур всього - 25 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –7 
 

800574 
СЕРЕДНЯ (16) 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць -5 
 

800575 
СЕРЕДНЯ (16) 

Подано кандидатур всього - 24 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць -5 
 

800576 
СЕРЕДНЯ (16) 

Подано кандидатур всього - 23 
Підлягають обовязковому включенню – 9 

Кількість вакантних місць -7 
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800577 
МАЛА (14) 

Подано кандидатур всього - 21 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –3 
 

800578 
МАЛА (14) 

Подано кандидатур всього - 18 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць –3 
 

800579 
МАЛА (14) 

Подано кандидатур всього - 17 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць -3 
 

800580 
СЕРЕДНЯ (16) 

Подано кандидатур всього - 18 
Підлягають обовязковому включенню – 11 

Кількість вакантних місць -5 
 

800581 
МАЛА (14) 

Подано кандидатур всього - 17 
Підлягають обовязковому включенню – 10 

Кількість вакантних місць -4 
 

800582  
СЕРЕДНЯ (16) 

Подано кандидатур всього - 17 
Підлягають обовязковому включенню – 10 
Кількість вакантних місць -6 

 

 

Провели жеребкування між 15 кандидатів на вакантні місця: 

 
ВІДОМОСТЬ 

Про проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу 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. 

 

 

Нумерація витягування жеребка Номер жеребка 

1 01 

2 15 

3 04 

4 13 

5 07 

6 02 

7 10 

8 11 

9 05 
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10 14 

11 09 

12 03 

13 12 

14 08 

15 06 

 

 

Голосували: 

 

        За                        17 (сімнадцять)                          членів комісії 

        Проти                 0 (нуль)                                         членів комісії 

Утримались       0 (нуль)                                         членів комісії 

 

 

 

4. Слухали: Співак І.І. 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. 

 

 Вирішили: 

1.      Утворити та сформувати склад дільничних виборчих комісій виборчих дільниць               

№ 800471-800582 з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, призначити їх керівний склад 

згідно з додатком. 

2.     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.     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. 

Голосували: 
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        За                        17 (сімнадцять)                          членів комісії 

        Проти                 0 (нуль)                                         членів комісії 

Утримались       0 (нуль)                                         членів комісії 

 

Постанова №  9  додається 

Додаток 1  до постанови № 9 додається  

 

5. Слухали: Співак І.І.   Про зміни в Постанові №  5 Оболонської районної у місті Києві 

територіальної виборчої комісії розподілі обов’язків між членами Оболонської районної 

у місті Києві територіальної виборчої комісії під час підготовки і проведення Чергових 

виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 

року. 

       Вирішили: Змінити та розподілити обов’язків між членами Оболонської районної у 

місті Києві територіальної виборчої комісії під час підготовки і проведення Чергових 

виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 

року. 

 

Голосували: 

За                       17 (сімнадцять)                          членів комісії 

Проти                 0 (нуль)                                            членів комісії 

Утримались      0 (нуль)                                     членів комісії 

 

Постанова №  10  додається 

Додаток 1  до постанови № 10 додається  

 

Голова виборчої комісії                                                                                          І.І.Співак 

Секретар виборчої комісії                                                                                      В.В.Швидкий 

 


