
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13.10.2020     Ужгород                 № 354 

 

Про внесення змін до рішення  

виконкому 23.09.2020 № 341  

«Про виборчі дільниці» 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Виборчого кодексу України, постанови 

Центральної виборчої комісії 25 червня 2020 року № 116 «Про Порядок 

утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, 

ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі дільниці», 

постанови Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2020 року № 356 «Про 

внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 

року № 117», звернення управління освіти 29.09.2020 № 29.295/01-16, беручи 

до уваги рішення комісії із обстеження приміщень виборчих дільниць 

(протоколи № 2 02.10.2020, № 3 07.10.2020), виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

 

1. Внести зміни в додаток до рішення виконкому 23.09.2020 № 341 «Про 

виборчі дільниці», а саме: 

- перенести місцезнаходження приміщення для голосування із актової 

зали (ІІ поверх) у спортивну залу (І поверх) на виборчій дільниці № 210744, 

розташованій у ЗДО № 29 «Дивосвіт» за адресою: вул. Михайла Грушевського, 

61А, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88015; 

- перенести місцезнаходження приміщення для голосування із актової 

зали (ІІ поверх) у їдальню (І поверх) на виборчій дільниці № 210717, 

розташованій в Ужгородському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту праці та соціального 

захисту населення Ужгородської міської ради за адресою: вул. Федора 

Потушняка, 10Б, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88014; 

- межі виборчої дільниці № 210728 доповнити вулицею Вільнюською; 

- межі виборчої дільниці № 210730 доповнити будинком № 66 по вул. 

Митній. 



2. Внести зміни у додаток до рішення виконкому 23.09.2020 № 341 а 

саме: 

- у графі 10 слова «спортивна зала» читати «їдальня»; 

- у графі 28 слова «спортивна зала» читати «фоє»; 

- у графі 38 слова «фоє» читати «спортивна зала». 

3. Відділу ведення Державного реєстру виборців (Г. Жирков) підготувати 

відповідне подання та направити до ЦВК. 

4. Змінити місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної  виборчої  

комісії та приміщення для голосування виборчої дільниці № 210757 з вулиці 

Олександра  Радищева, 2, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88015 (АТ 

«Ужгородське АТП-12107») на вулицю Капушанську, 142, м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 88015 (Ужгородське вище професійне училище торгівлі та 

технологій харчування, приміщення майстерні Навчальний ресторан). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 
 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 


