
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання щодо утворення  
спеціальних виборчих дільниць  
на тимчасовій основі в місті  
Запоріжжі 
 

Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», 

керуючись постановою Центральної виборчої комісії від 02.02.2012 №20 «Про 

форми подань та звернень щодо утворення спеціальних виборчих дільниць на 

тимчасовій основі та у винятковому випадку» (зі змінами), розглянувши 

пропозиції районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району від 29.05.2019 №01/01-33/0400, районної 

адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району від 

04.06.2019 №01/03-31/0500, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати окружній виборчій комісії з позачергових виборів народних 

депутатів України 21.07.2019 одномандатного виборчого округу № 74 подання 

щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі в межах 

Олександрівського району міста Запоріжжя Запорізької області (додається). 

2. Надати окружній виборчій комісії з позачергових виборів народних 

депутатів України 21.07.2019 одномандатного виборчого округу № 76 подання 

щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі в межах 

Вознесенівського району міста Запоріжжя Запорізької області (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконкому ради Омельяновича Р.А. 
 

 

 

Міський голова       В.В.Буряк 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про подання щодо утворення спеціальних виборчих дільниць 
на тимчасовій основі в місті Запоріжжі» 

 

 

Керуючись Законом України «Про вибори народних депутатів України»,  

постановою Центральної виборчої комісії від 02.02.2012 №20 «Про форми 

подань та звернень щодо утворення спеціальних виборчих дільниць на 

тимчасовій основі та у винятковому випадку» (зі змінами), враховуючи 

пропозиції районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району від 29.05.2019 №01/01-33/0400, районної 

адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району від 

04.06.2019 №01/03-31/0500 щодо утворення спеціальних виборчих дільниць на 

тимчасовій основі, пропонується надати окружним виборчим комісіям з виборів 

народних депутатів України одномандатних виборчих округів № 74 та №76 

подання щодо утворення спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі 

у Вознесенівському та Олександрівському районах. 

 

 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради         Р.А.Омельянович 
 



 
Окружна виборча комісія 
одномандатного виборчого округу №74 
з виборів народних депутатів України 

ПОДАННЯ 

щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі 

 

Виконавчий  комітет  Запорізької  міської  ради  
(назва районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення) 

пропонує утворити в межах    Олександрівського  району  міста  Запоріжжя  Запорізької  області 
                                                   (назва міста, району в місті, селища, села із зазначенням району, міста, області, Автономної Республіки Крим) 

на тимчасовій основі таку спеціальну виборчу дільницю: 

 
№ 
з/п 

Назва закладу чи 
установи 

Юридична адреса 
закладу чи 
установи 

Орієнтовна 
кількість 

виборців на 
виборчій 
дільниці 

Адреса 
приміщення для 

голосування 

Площа 
приміщення 

для 
голосування 

(кв.м.) 

Адреса та 
місцезнаходження 

приміщення 
дільничної 

виборчої комісії 

Площа 
приміщення 
дільничної 
виборчої 
комісії 
(кв.м.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Державна установа 
«Запорізький слідчий 
ізолятор» 

Вул.Перша 
ливарна, 36, 

м.Запоріжжя, 
69600 

800 Вул.Перша 
ливарна, 36, 

м.Запоріжжя, 
69600 

80 Вул.Перша 
ливарна, 36, 

м.Запоріжжя, 
69600 

70 

  
Керівництво Державної установи «Запорізький слідчий ізолятор», де пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю на 
тимчасовій основі, зобов’язується забезпечити відкритий доступ до приміщення для голосування членів відповідної виборчої 
комісії та осіб, які згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України» мають право бути присутніми під час 
голосування та підрахунку голосів. 
 

 

Міський голова                                       ______________                                                      В.В.Буряк     
                                                                           (підпис)                                    МП                                                       (прізвище, ініціали) 

 

«_____»  _________ 2019 року 



 
Окружна виборча комісія 
одномандатного виборчого округу №76 
з виборів народних депутатів України 

ПОДАННЯ 

щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій основі 

 

Виконавчий  комітет  Запорізької  міської  ради  
(назва районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення) 

пропонує утворити в межах    Вознесенівського  району  міста  Запоріжжя  Запорізької  області 
                                                   (назва міста, району в місті, селища, села із зазначенням району, міста, області, Автономної Республіки Крим) 

на тимчасовій основі таку спеціальну виборчу дільницю: 

 
№ 
з/п 

Назва закладу чи 
установи 

Юридична адреса 
закладу чи 
установи 

Орієнтовна 
кількість 

виборців на 
виборчій 
дільниці 

Адреса 
приміщення для 

голосування 

Площа 
приміщення 

для 
голосування 

(кв.м.) 

Адреса та 
місцезнаходження 

приміщення 
дільничної 

виборчої комісії 

Площа 
приміщення 
дільничної 
виборчої 
комісії 
(кв.м.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ізолятор тимчасового 
тримання №1 
Головного 
управління 
Національної поліції 
в Запорізькій області 
Національної поліції 
України 

Вул.Верхня, 2, 
м.Запоріжжя, 

69031 

20 Вул.Верхня, 2, 
м.Запоріжжя, 

69031 

50 Вул.Верхня, 2, 
м.Запоріжжя, 

69031 

20 

  
Керівництво Ізолятора тимчасового тримання №1 Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 
Національної поліції України, де пропонується утворити спеціальну виборчу дільницю на тимчасовій основі, зобов’язується 
забезпечити відкритий доступ до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які згідно із 
Законом України «Про вибори народних депутатів України» мають право бути присутніми під час голосування та підрахунку 
голосів. 
 

Міський голова                                       ______________                                                      В.В.Буряк     
                                                                           (підпис)                                    МП                                                       (прізвище, ініціали) 

«_____»  _________ 2019 року 


