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Про утворення дільничних виборчих комісій звичайних виборчих 

дільниць з перших виборів Летичівського селищного голови та депутатів 

Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, 25 

жовтня  2020року 

 
Розглянувши подання місцевих організацій політичних партій, про утворення 

депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради України 
поточного скликання: Хмельницької обласної організації політичної партії «Слуга 
народу», Хмельницької регіональної організації політичної партії                         
“Опозиційна платформа – за життя”, Хмельницької обласної партійної організації 
всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Хмельницької територіальної 
організації політичної партії «Європейська солідарність» та місцевих організацій 
політичних партій, які уклали угоду про політичну співпрацю на місцевих виборах 
25 жовтня 2020 року з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії 
Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори: 
Хмельницької обласної організації політичної партії «За майбутнє», кандидатури від 
яких до складу дільничних виборчих комісій включаються обов’язково, а також 
подання зареєстрованих у встановленому законом порядку організацій політичних 
партій: Хмельницької обласної організації політичної партії “За конкретні справи”, 
Хмельницької обласної організації політичної партії «Наш край», Хмельницької 
територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка, Хмельницької обласної 
організації політичної партії «Сила і честь», Хмельницької обласної регіональної 
парторганізації політичної партії “Команда Симчишина”, кандидатів на посаду 
Летичівського селищного голови, Тисячного Ігоря Івановича та Хавхун Альони 
Олексіївни разом із доданими до них документами, кандидатури від яких до складу 
дільничних виборчих комісій включаються за результатами жеребкування,  
відповідно до проведеного Летичівською селищною територіальною виборчою 
комісією 06 жовтня 2020 року, а також на підставі пункту 1 частини першої статті 9, 
частин другої, четвертої статті 23, статті 34, частин першої – сьомої статті 204 
Виборчого кодексу України, Порядку проведення жеребкування щодо включення 
кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, 
затвердженого постановою ЦВК від 25 червня 2020 року № 114, Постанови ЦВК від 
24 липня 2020 року № 141 «Про внесення змін до Порядку проведення 
жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій 
з місцевих виборів», Календарного плану основних організаційних заходів з 



підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого 
постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 163,  

 

Летичівська селищна територіальна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Утворити та сформувати склад дільничних виборчих комісій звичайних  

виборчих дільниць з перших виборів Летичівського селищного голови та депутатів 

Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області,                        

25 жовтня  2020року, призначити їх керівний склад згідно з додатком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ дільничної 

виборчої комісії  

Місцезнаходження дільничної 

виборчої комісії 

Номер додатку до постанови 

Летичівської селищної 

територіальної виборчої 

комісії 

1.  680665 село Голенищеве додаток 1  

2.  680666 село Буцні додаток 2  

3.  680667 село Майдан-Голенищівський додаток 3  

4.  680668  село Прилужне додаток 4  

5.  680671 село Горбасів додаток 5  

6.  680672 село Марківці додаток 6  

7.  680673 село Гречинці додаток 7  

8.  680674 село Іванинці додаток 8  

9.  680675 село Грушківці додаток 9  

10.  680676 село Бохни додаток 10  

11.  680677 село Козачки,  додаток 11  

12.  680678 село Варенка додаток 12  

13.  680679 село Кудинка додаток 13  

14.  680680 село Рожни додаток 14  

15.  680681 смт Летичів  додаток 15  

16.  680682 смт Летичів  додаток 16  

17.  680683 смт Летичів  додаток 17  

18.  680684 смт Летичів додаток 18  

19.  680685 смт Летичів додаток 19  

20.  680686 смт Летичів  додаток 20  

21.  680687 смт Летичів додаток 21  

22.  680688 село Майдан-Вербецький додаток 22  

23.  680689 село Білецьке додаток 23  

24.  680693 село Рудня додаток 24  

25.  680694 село Подільське додаток 25  

26.  680695  село Терлівка додаток 26  

27.  680696 село Сахни додаток 27  

28.  680697 село Снітівка додаток 28  

29.  680698 село Малаківщина додаток 29  

30.  680699 село Суслівці додаток 30  

31.  680700 село Антонівка додаток 31  

32.  680701 село Копитинці додаток 32  

33.  680702 село Новокостянтинів додаток 33  

34.  680703 село Попівці додаток 34  

35.  680707 село Чапля додаток 35  

36.  680708 село Юрченки додаток 36  

37.  680711 село Ялинівка додаток 37  

38.  680712 село Вербка додаток 38  

39.  680713 село Лісо-Березівка додаток 39  



 

2.  Дану постанову (разом з додатками) оприлюднити на офіційному веб-сайті 

Летичівської селищної ради та шляхом розміщення на стенді повідомлень 

Летичівської селищної територіальної  виборчої комісії.  

3. Членам дільничних виборчих комісій видати посвідчення за формою 

встановленою Центральною виборчою комісією. 

4. Дільничним виборчим комісіям з перших виборів Летичівського селищного 

голови та депутатів Летичівської селищної ради Хмельницького району 

Хмельницької області,   25 жовтня  2020року забезпечити інформування громадян 

про місцезнаходження  та режим роботи комісій.   

 

 

 

Голова Летичівської селищної 

територіальної виборчої комісії 

    

М. Бровінський  

(головуючий на засіданні)  (підпис)  (ініціал імені, прізвище)
 

Секретар Летичівської селищної 

територіальної виборчої комісії 

    

Н. Гутік  
(секретар комісії (секретар засідання)  (підпис)  (ініціал імені, прізвище)

 

 

 

МП 

 

 

   

 
 

                                           
 


