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Про утворення та призначення керівного складу  дільничних виборчих  комісій   

№№350296,350297,350398,350399,350300,350301,350302,350303,350306,350307,350308, 

350309,350311,350313,350314,350315,350317,350318,350319,350320,350321 на місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року 

Розглянувши подання місцевих організацій політичних партій про утворення 

депутатських фракцій, на першій сесії Верховної Ради України поточного скликання 

оголошено назви: Кіровоградська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА 

НАРОДУ”, Кіровоградська обласна організація Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”, Кіровоградська обласна організація політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Кіровоградська обласна організація 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Кіровоградська обласна 

організація політичної партії «НАШ КРАЙ» та місцевих організацій політичних партій, 

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

а саме:   Кіровоградська організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА МАЙБУТНЄ”, 

Кіровоградська обласна організація ПП «ПРОПОЗЦІЯ», кандидатури від яких до складу 

дільничних виборчих комісій включаються обов’язково, а також подання зареєстрованих 

у встановленому законом порядку місцевих організацій політичних партій, кандидатів на 

посаду Компаніївського селищного голови разом із доданими до них документами щодо 

кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, згідно з Календарним планом 

основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 

2020 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 

року № 163, Компаніївська територіальна виборча комісія з місцевих виборів 25 

жовтня 2020 року постановляє:  

1. Утворити  склад дільничних виборчих комісій  з місцевих виборів 25 жовтня 

2020року,№350296,350297,350398,350299,350300,350301,350302,350303,350304,350305, 

350306,350307,350308,350309,350311,350313,,350314,350315,350317,350318,350319,350320,

350321 та  призначити їх керівний склад згідно з додатками. 

2.  Дану постанову (разом із відповідними додатками 1-23) видати представникам 

ДВК, 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 веб-сайті Компаніївської селищної ради у порядку та в 



терміни, встановлені частиною четвертою статті 23 та частиною сьомою статті 204 

Виборчого кодексу України. 

3. Постанову про створення дільничних виборчих комісій  надати відповідному 

органу ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній 

виборчій комісії. 

4. Дільничним виборчим комісіям  на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

№№350296,350297,350398,350399,350300,350301,350302,350303,350306,350307,350308, 

350309,350311,350313,350314,350315,350317,350318,350319,350320,350321  забезпечити 

інформування громадян про місцезнаходження  та режим роботи комісій.   

 

 

 

Головуючий на засіданні,  

голова селищної територіальної  

виборчої комісії                                                                   А.Нагорнова 

 

                                 ______________________ 
                              (підпис)   

Секретар селищної територіальної  

виборчої комісії                                                                   Т.Дубова 

                                 ______________________ 
                              (підпис)   
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