
Перші вибори депутатів Олександрівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та 
Олександрівського селищного голови у межах Олександрівської об’єднаної територіальної громади 

25 жовтня 2020 року 

 

ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ  
22 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ 

 

Олександрівська об’єднана територіальна виборча комісія  
Вознесенського району Миколаївської області 

 

ПОСТАНОВА 

смт Олександрівка 

 

 

15 год. 30 хв. 
12 листопада 2020 року                                                                                                                  № 36 

                                                                                            
 

 

« Про початок виконання обов’язків членів дільничних виборчих комісій №480214, №480215 
з підготовки та проведення повторного голосування» 

 

 2 листопада 2020 року постановою №31 Олександрівської селищної територіальної виборчої комісії 
призначене на 22 листопада 2020 року  повторне голосування з виборів депутатів Олександрівської 
селищної ради в межах багатомандатного виборчого округу №7. 

 За змістом ч.8 ст.281 Виборчого кодексу України підготовка і проведення повторного голосування 
здійснюється дільничними виборчими комісіями у тому самому складі, який проводив голосування 25 
жовтня 2020 року. 
 Відповідно до абзацу 5 ч.7 ст.281 Виборчого кодексу України, п.16 « Календарного  плану основних 
організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільської, 
селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, 
міського голови 22 листопада 2020 року за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року» перші дії дільничної виборчої комісії з підготовки та проведення повторного голосування  пов’язані з 
отриманням від органу ведення Державного реєстру виборців іменних запрошень в понеділок - 16 

листопада 2020 року. 
 На підставі викладеного, керуючись п.п. 1,19,23 ч.2 ст.206 Виборчого кодексу України, 
Олександрівська селищна територіальна виборча комісія,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1.  Приступити з 16 листопада 2020 року членам дільничних виборчих комісій звичайних виборчих 
дільниць № 480214, № 480215 до виконання своїх обов’язків з підготовки та проведення   22 листопада 2020 
року повторного голосування  з виборів депутатів Олександрівської селищної ради Вознесенського району 
Миколаївської області в межах багатомандатного виборчого округу №7. 

2. Постанову довести до відома головам дільничних виборчих комісій № 480214, № 480215. 
3. Постанову надати головному бухгалтеру Олександрівської селищної територіальної виборчої 

комісії. 
4. Постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів Олександрівської селищної 

територіальної виборчої комісії. 
 

Голова  
Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ Л. Л. Якубенко 

 

Секретар 

Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ К. В. Рошко 

 

 

 

 



 

 


