
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

Городнянська міська територіальна виборча комісія  

Чернігівського району Чернігівської області 
                            

 

 

П О С Т А Н О В А   

м.Городня 

 

13 год  00 хв 
 

" 17 "    вересня   2020року                            № 16 
                    

 

 

 

Про  внесення змін до постанови  від  06. 09. 2020  року  № 12   

Про утворення територіальних виборчих округів з Перших  місцевих виборів 

депутатів  сільських, селищних, міських рад, територіальних громад і 

відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. 
 

 Згідно постанови  Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2020 року 

 № 204 "Про Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і 

проведення місцевих виборів" 

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

1. Внести  зміни в постанову від 06.09.2020 р № 12  Городнянської  міської 

територіальної виборчої комісії. Включити  спец дільницю № 740196 (міська 

лікарня) до другого виборчого округу. Копію постанови розмістити на сайті 

Городнянської міської ради та прозвітуватись в ЦВК. 
 

2. Викласти пункт другий постанови від 06.09.2020 р № 12  Городнянської  

міської територіальної виборчої комісії в такій редакції: «Утворити 

територіальні виборчі округи з перших виборів депутатів Городнянської 

міської  ради та міського голови Городнянської громади Чернігівського  

району Чернігівської  області згідно з додатком» 
 

 

Голова комісії          О.Є.Биховець 
(головуючий на засіданні)  

 

Секретар  

 (підпис)  (ініціал імені, прізвище) 

 

Н.О. Батюк 
(секретар комісії (секретар засідання)  (підпис)

 
 (ініціал імені, прізвище) 

 
МП 

   

    



 
Додаток 

до Постанови від 17 вересня 2020 року № 16 

 

 

ПЕРЕЛІК 

територіальних виборчих округів з перших  місцевих 

виборів   депутатів  сільських, селищних, міських рад, територіальних громад 

і відповідних сільських, селищних, міських голів 

25 жовтня 2020 року 

 

 
Номер 

територіального 

виборчого округу 

Опис меж територіального виборчого округу 
Орієнтовна  

кількість виборців 

1 Частина Городнянської,міської територіальної 

громади  (виборчі дільниці 740157- 740161,740163, 

740164, 740178, 740182, 740186, 740187,740190). 

4654 

2 Частина Городнянської,міської територіальної 

громади  (виборчі дільниці 740156 ,740175, 740183, 

740188, 740189, 740194, 740195, 740196). 

4169 

3 Частина Городнянської,міської територіальної 

громади  (виборчі дільниці  740154, 740155, 740170, 

740180, 740181). 

4401 

4 Частина Городнянської,міської територіальної 

громади  (виборчі дільниці  740153, 740165, 

740169,740171-740173,740176,740184,740192,740193)  

4327 

 

 

 

 

           Секретар                                                                           Н.Батюк 
        
 

 


