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Почаївська міська територіальна виборча комісія   

Кременецького району Тернопільської області 

 

П О С Т А Н О В А  

місто Почаїв 

 15год.30хв. 

        6 вересня 2020  року         № 17 

Про внесення грошової застави місцевими організаціями політичних 

партій, які висунули виборчі списки кандидатів у депутати Почаївської 

міської ради, кандидатів на посаду Почаївського міського голови, або 

місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня 

та кандидатами на посаду міського голови, висунутими шляхом 

самовисування 

Відповідно до ст. 225 Виборчого кодексу України, Постанови Центральної 

виборчої комісії від 21.08.2020 року №193 «Про Порядок внесення, повернення та 

перерахування грошової застави на місцевих виборах», Постанови 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. Відкрити в  УДКСУ у Кременецькому районі спеціальний рахунок на який 

вноситься грошова застава місцевими організаціями політичних партій, які 

висунули виборчі списки кандидатів у депутати Почаївської міської ради, 

кандидатів на посаду Почаївського міського голови, або місцевою організацією 

відповідної політичної партії вищого рівня та кандидатами на посаду міського 

голови, висунутими шляхом самовисування. 

           2. Надати відомості про реквізити спеціальних рахунків для внесення 

грошової застави відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

Кременецької районної державної адміністрації для подальшого надсилання 

Центральній виборчій комісії (додаток 1). 

           3. 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 № 10                                

 

 

Назва місцевих виборів 

(вибори депутатів місцевої ради, 

вибори сільського, селищного, міського 

голови) 

Код отримувача 

(ЄДРПОУ 

відповідної 

територіальної 

виборчої комісії) 

Рахунок отримувача 

Банк отримувача (назва територіального 

органу Державної казначейської служби 

України, в якому відкрито спеціальний рахунок 

територіальної виборчої комісії) 

Код банку 

отримувача 

(МФО) 

Вибори депутатів Почаївської міської ради 43760812 UA708201720355279001020161565 УДКСУ у Кременецькому районі 820172 

Вибори Почаївського  міського голови 43760812 UA708201720355279001020161565 УДКСУ у Кременецькому районі 820172 
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(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 
 

ВІДОМОСТІ 

про спеціальні рахунки територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави  

Почаївська міська територіальна виборча комісія  Кременецького району Тернопільської області 

(назва територіальної виборчої комісії із зазначенням назви відповідного району, області) 

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) 


