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Про утворення територіальних виборчих округів 
з виборів депутатів обласних, районних, районних у місті 
рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад

Розглянувши на засіданні 06.09.2020 року у м. Шпола, Черкаської 
області пропозицію голови комісії Слободяника В.В. про утворення 
виборчих округів для організації і проведення перших виборів до 
Шполянської міської ради ОТГ, -

Постановою ЦВК України № 160 від 8 серпня 2020 року «Про перші 
вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», №208 
від 30.08.2020 року «Про початок виборчого процесу місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року».

Відповідно до частини 3 ст.201 Виборчого кодексу України
територіальні виборчі округи з виборів депутатів міської ради утворюються 
відповідною міською територіальною виборною комісією не пізніше як на 
другий день виборчого процесу з дотриманням принципу неперервності меж 
(зв’язності територій) таких округів ■ та, /за можливості, з урахуванням 
адміністративно-територіального устрою. Відповідна виборча комісія тим 
самим рішенням присвоює номери територіальним виборчим округам.

Відповідно до даних Державного реєстру виборців (лист вих. №16/06- 
25-2 від 31.08.2020 року) станом на 31.8.2020 року у межах Шполянської 
міської громади Звенигородського району Черкаської області зареєстровано 
29 088 виборців. Відтак, згідно п.5 ч.З ст. 197 Виборчого кодексу України 
загальний кількісний склад Шполянської міської ради повинен складати 26 
мандатів (26 депутатів).

З урахуванням положень ч.4 ст.201 Виборчого кодексу України, 
кількість виборчих округів повинна становити 3 (±2) округи. З врахуванням 
принципу нерозривності меж адміністративно-територіальних одиниць та 
роз’яснень Центральної Виборчої Комісії для організації проведення перших



місцевих виборів до Шполянської міської ради Звенигородського району 
Черкаської області слід сформувати та створити 3 територіальні виборчі 
округи у наступних межах:

Округ №1: межі дільниць 710820, 710321, 710822, 710823, 710824, 
710827,710828,710861.

Округ №2: межі дільниць 710825, 710326, 710831, 710832, 710836, 
710838, 710844, 710852, 710854, 710855, 710857, 710859.

Округ №3: межі дільниць 710830, 710334, 710835, 710839, 710840, 
710841, 710842, 710845, 710850, 710853,710358.

На підставі викладеного , керуючись сг.. 201, п.2 ч.2 ст.206 Виборчого 
кодексу України, Шполянська міська територіальна виборча комісія 
Звенигородського району Черкаської області,

п о с т а н о в л я є :

1. Утворити виборчі округи для організації проведення перших виборів 
депутатів Шполянської міської ради ОТГ, які призначено на 25 жовтня 2020 
року, в кількості 3 округи в адміністративно-територіальних межах.

2. Здійснити оприлюднення рішення про утворення територіальних 
виборчих округів з виборів депутатів Шполянської міської ради ОТГ шляхом 
вивішування копії відповідної постанови на інформаційному стенді 
Шполянської міської територіальної виборчої комісії та надіслати 
Центральній виборчій комісії у строки., встановлені ст..23 Виборчого 
кодексу України».

Голова комісії
(головуючий на засіданні)
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(ініціал імені,' прізвище)


