
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 

 

Миргородська міська територіальна виборча комісія 

 ( Миргородський район, Полтавська область) 

 

 

ПОСТАНОВА 

м. Миргород 

21 жовтня  2020 року                   12год.  15 хв.                                             № 59 

 

 

Про отримання виборчих бюлетенів Миргородської міської ради Миргородського 

району та Миргородського міського голови для голосування на перших місцевих 

виборах 

25 жовтня 2020 року у відповідних виборчих округах 

 

Відповідно до пункту першого частини першої , пункту першого частини четвертої 

статті. 242, частини шостої статті 37 Виборчого Кодексу України , керуючись частинами 

першою, другою статті 206 ,  постановами Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 

2929 року №370, від  02 жовтня 2020 року№330 з метою,здійснення повноважень  

Миргородської міської територіальної виборчої комісії з виборів депутатів Миргородської  

міської ради та Миргородського міського голови 25 жовтня 2020 року, з метою подальшої 

передачі до дільничних виборчих  комісій звичайних виборчих дільниць №№531022 – 

531031, №№531033 – 531039, № 530560, №№530565-530571, №530579, №530590, 

№530591, №530594 – 530596 ,№ 530601 – 530604  виборчих бюлетенів з виборів депутатів 

Полтавської обласної ради 

 Миргородська міська територіальна виборча комісія постановляє: 

1. Прийняти від ТОВ Видавництво «Миргород»" бюлетені з виборів депутатів 

Миргородської міської ради, для голосування в територіальних виборчих округах : 

 № 1 – 9858; №2 – 10974; №3 – 11555; №4 - 10459 у межах єдиного багатомандатного 

виборчого округу в упаковці підприємства-виготовлювача в кількості 42846 (сорок дві 

тисячі вісімсот сорок шість), відповідно до маркування на упаковці підприємства-

виготовлювача 

2. Прийняти від ТОВ Видавництво «Миргород» бюлетені з виборів депутатів Миргородської 

міського голови , для голосування в Єдиному багатомандатному виборчому окрузі: в 

упаковці підприємства-виготовлювача в кількості 42755 (сорок дві тисячі сімсот п’ятдесят 

п’ять ) бюлетенів , відповідно до маркування на упаковці підприємства-виготовлювача. 

3. .Цю Постанову оприлюднити на офіційному веб – сайті Миргородської міської ради та 

вивісити на стенді офіційних матеріалів Миргородської міської територіальної виборчої 

комісії  
 

Голова Миргородської міської  

  територіальної виборчої комісії               ____________ Є.Й. Ревуцький. 

  Секретар  Миргородської міської  

 територіальної виборчої комісії               _____________ Н.О. Бер’якіна  

 


