
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Ужгородська районна територіальна виборча комісія 

 

ПОСТАНОВА №2 

м. Ужгород 

17.15 

«25» серпня 2020р 

Про утворення та формування 

складу сільських, селищних 

територіальних виборчих комісій у 

Ужгородському районні. 

  

 Розглянувши подання місцевих організацій політичних партій, про 

утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної 

Ради України поточного скликання: ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 

НАРОДУ», Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», 

Політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСЬ» , Політичної партії «ГОЛОС», та 

місцевих організацій політичних партій, які уклали угоди про політичну 

співпрацю на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року з депутатською групою, 

про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 

січня року, в якому відбуваються вибори: Політичної партії «СОЛІДАРНІСТЬ 

ЖІНОК УКРАЇНИ» , що уклала угоду про політичну співпрацю на місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року з Депутатською групою «ДОВІРА», 

«ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», що уклала угоди про політичну 

співпрацю на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів 25 жовтня 2020року з Депутатською групою «Партія «За 

майбутнє», кандидатури від яких до складу територіальних виборчих комісій 

включаються обов’язково, а також зареєстрованих у встановленому законом 

порядку в Ужгородському районі Закарпатської області місцевих організацій 

політичних партій разом із доданими до них документами щодо кандидатур до 

складу сільських, селищних територіальних виборчих комісій в Ужгородському 

районі Закарпатської області, кандидатури від яких до складу територіальних 

виборчих комісій включаються за результатами жеребкування, проведено 

Ужгородської районною територіальною комісією 25 серпня, враховуючи що 



інші кандидатури до складу сільських, селищних територіальних  виборчих 

комісій в Ужгородському районі Закарпатської області за результатами 

жеребкування відхилено до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34, частини 

першої – третьої, шостої, дев’ятої–п’ятнадцятої статті 203 Виборчого кодексу 

України, Ужгородська районна територіальна виборча комісія постановляє: 

1. Утворити та сформувати склад сільських, селищних територіальних 

виборчих комісій в Ужгородському районі згідно з додатком. 

2. Сільським, селищним територіальним виборчим комісіям в 

Ужгородському районі поінформувати громадян про свій склад, 

місцезнаходження та режим роботи. 

3. Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді 

офіційних матеріалів комісії у терміни і у порядку, визначеному частиною 

четвертої статті 37 Виборчого кодексу України, а також оприлюднити на веб-

сайті Ужгородської районної ради у термін, встановлений частиною 

п’ятнадцятою статті 203 Виборчого кодексу України. 

Додаток: 

Склад сільських, селищних територіальних виборчих комісій в 

Ужгородському районні. 

 

 

 

 

 

Голова районної територіальної комісії                            О. Беліхел 

 

Секретар районної територіальної комісії                        О. Долбня 

 


