
ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ 
РАД ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ВІДПОВІДНИХ СІЛЬСЬКИХ,

СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 
25 жовтня 2020 року

Шполянська міська територіальна виборча комісія 
Звенигородського району Черкаської області

П О С Т А Н О В А
м. Шпола-------- ,

17 год 00 хв

"06" вересня 2020 року № 4

Про внесення змін до Постанови №1 від 15.08.2020року 
Шполянської міської територіальної виборчої комісії 
Звенигородського району Черкаської області

Розглянувши пропозицію голови комісії Слободяника В.В., про 
виконання членами міської територіальної виборчої комісії з виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів міської територіальної 
виборчої комісії своїх повноважень на платній основі на підставі цивільно- 
правового договору між ними і виборчою комісією, беручи до уваги 
Постанову ЦВК №207 від 28.08.2020 року «Про зміни в складі 
територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів», відповідно до ст.212 «Виборчого кодексу України» 
Шполянська міська територіальна виборча комісія Звенигородського 
району Черкаської області п о с т а н о в л я є :

1. Слова: «Член комісії -  Зінько Руслан Володимирович», замінити 
словами «Заступник голови комісії -  Тимошенко Алла Василівна»,

що з моменту укладення цивільно-праь.ового договору та до кінця 
повноважень у міській територіальній виборчій комісії виконують свої 
повноваження на платній основі, на підставі цивільно-правового договору 
між ними і виборчою комісією, відповідно до ст.212 «Виборчого кодексу 
України».

2. Цю Постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді 
офіційних матеріалів Шполянської міської територіальної виборчої комісії 
Звенигородського району Черкаської області та надіслати Центральній 
виборчій комісії у строки, встановлені у п.4 ст.23 «Виборчого кодексу 
України».

3. Копії цієї постанови надати членам міської територіальної виборчої 
комісії, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, для пред’явлення за основним



місцем роботи з метою звільнення на відповідний період роботи в міській 
територіальній виборчій комісії від виконання виробничих або службових 
обов’язків відповідно до п.16 Постанови №687 від 08.09.2015 року.
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