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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 вересня 2020 року                                                                         20 год. 00 хв.           № 4  

Про затвердження режиму роботи та графіку чергувань членів 
Оболонської районної у місті Києві територіальної виборчої комісії 

на організацію та проведення чергових виборів Київського міського голови та депутатів 

Київської міської ради 25 жовтня 2020 в приміщенні комісії 
Відповідно до частин першої статті 206 Виборчого Кодексу України Територіальна 

виборча комісія на період здійснення своїх повноважень забезпечує організацію і 
проведення місцевих виборів у межах повноважень та в порядку, передбачених цим 
Кодексом та законами України. 

Згідно з пунктом 3 частини 4 статті 38 Виборчого кодексу України член виборчої 
комісії зобов’язаний виконувати рішення виборчої комісії та обов’язки, покладені на нього 
згідно з їх розподілом у комісії. 
            Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноцінної підготовки і проведення  
чергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 

року, Оболонська районна у місті Києві територіальна виборча комісія 

п о с т а н о в л я є: 

1. Встановити години прийому громадян в приміщенні Оболонської районної у місті 
Києві територіальної виборчої комісії : 9:00-18:00 з перервою з 13:00 до 14:00 в 
будні дні 

2. У вихідні та святкові дні зобов’язати чергового члена комісії здійснювати 
попередній прийом громадян та попередню реєстрацію документів у 
дистанційному режимі, зокрема за допомогою телефонного зв’язку та у інші 
способи. 

3.  Встановити особливий режим роботи комісії у випадках, передбачених законом, 
зокрема в останні дні прийому реєстраційних документів та подань, день виборів 
та в дні встановлення підсумків голосування. 

4. Оприлюднити режим роботи та графік чергувань в приміщенні комісії. 
5. Покласти обов’язки по формуванню графіку чергування членів комісії в на члена 

комісії Ковальська А.В. 
6. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення на сайтах районних державних 

адміністрацій та стенді офіційних матеріалів Оболонської районної у місті Києві 
територіальної виборчої комісії  

Режим роботи та графік чергувань додається. 
 

Голова  виборчої комісії        І.І.Співак  


