
Перші вибори депутатів Почаївської міської ради та Почаївського міського голови  

Почаївської міської  територіальної громади Кременецького району Тернопільської області 

25 жовтня 2020 року 

 

Почаївська міська територіальна виборча комісія   

Кременецького району Тернопільської області 

 

П О С Т А Н О В А  

місто Почаїв 

 15год.20хв. 

        6 вересня 2020  року         № 16 

Про утворення територіальних виборчих округів з перших виборів  

депутатів Почаївської міської ради 

Розглянувши подання відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

Кременецької районної державної адміністрації від 27.08.2020 року №43-04-42 про 

кількість виборців, які мають право голосу на місцевих виборах станом на 

01.08.2020 року та виборчу систему, за якою проводяться вибори, керуючись ч.2 

ст.206, ч.3 ст.201, ст.197, враховуючи вимоги ч.5 ст.219 Виборчого   кодексу   

України,  Постановою ЦВК від 28.08.2020 року №204 «Про Роз’яснення щодо 

утворення виборчих округів для організації та проведення місцевих виборів», 

Постановою ЦВК від 25.08.2020 року №200 «Про порядок інформування 

Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів», 

Почаївська   міська   територіальна  виборча комісія п о с т а н о в л я є : 

 

1. Визначити кількість територіальний виборчих округів з виборів 

депутатів Почаївської міської ради 25 жовтня 2020 року – 4 (чотири) територіальних 

виборчих округи. 

2. Утворити 4 (чотири) територіальні виборчі округи з виборів депутатів 

Почаївської міської ради (додаток 1). 

3. Встановити межі та порядковий номер кожного територіального округу. 

4. Надати відомості про утворені територіальні округи відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату Кременецької районної державної 

адміністрації для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії (додаток 1). 

5. Оприлюднити дане рішення  на стенді офіційних матеріалів Почаївської 

міської територіальної виборчої комісії та офіційному веб-сайті Почаївської міської 

ради. 

 

Додаток додається. 

       

Голова Почаївської міської                                 _____________  Б.С. Касаткін  

територіальної виборчої комісії 

 

Секретар Почаївської міської                              _____________  К.П. Коломієць  

територіальної виборчої комісії 
 



 

Форма № 11 

 

Перші вибори депутатів Почаївської міської ради та Почаївського міського голови  

Почаївської міської  територіальної громади Кременецького району Тернопільської області 

25 жовтня 2020 року 

(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ВІДОМОСТІ 

про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів 

Почаївської міської ради  

(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної 

ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 

 

Номер 

територіально

го виборчого 

округу 

Опис меж територіального виборчого округу 

Орієнтовна  

кількість 

виборців 

1 
м. Почаїв – виборчі дільниці:   №610600, 

            №610603 
3198 

2 

м. Почаїв – виборчі дільниці:   №610601, 

                                                     №610602, 

             №610604 

3525 

3 

с. Лідихів – виборці дільниці:  №610586, 

            №610587, 

с. Будки – виборча дільниця:   №610548, 

с. Валігури – виборча дільниця:  №610549, 

с. Комарівка – виборча дільниця:  №610550, 

с. Старий Почаїв –виборча дільниця:  №610609  

4232 

4 

с. Лосятин – виборча дільниця: №610591, 

с. Борщівка – виборча дільниця:  №610592, 

с. Ридомиль – виборча дільниця:  №610605, 

с. Старий Тараж, с. Комарин – виборча дільниця: №610610 

3269 

 

Голова Почаївської міської 

територіальної виборчої комісії 

   Б.С. Касаткін 

(назва територіальної виборчої комісії)   (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 

 МП 
   

Секретар Почаївської міської 

територіальної виборчої комісії 

   К.П. Коломієць 

(назва територіальної виборчої комісії)   (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 

  

"06" вересня 2020 року 


