
Перші місцеві вибори 

25 жовтня 2020 року  

 

Сумська міська територіальна виборча комісія  

Сумського району Сумської області 

ПОСТАНОВА 
м. Суми 

17 год. 45 хв. 

09.09.2020 року                № 13 

 

Про внесення змін до додатку до постанови Сумської міської 

територіальної виборчої комісії № 12 від 06.09.2020 року «Про утворення 

і перелік територіальних виборчих округів на виборах депутатів 

Сумської міської ради 25 жовтня 2020 року, встановлення їх меж та 

присвоєння їм порядкових номерів» . 

 

У зв’язку з допущеними помилками у номерах виборчих дільниць, 

розподілених між виборчими округами, 

Сумська міська територіальна  виборча комісія постановляє: 

 

1.        Внести зміни у «ПЕРЕЛІК територіальних виборчих округів з перших 

виборів депутатів Сумської міської ради» додатку до постанови Сумської 

міської територіальної виборчої комісії № 12 від 06.09.2020 року «Про 

утворення і перелік територіальних виборчих округів на виборах депутатів 

Сумської міської ради 25 жовтня 2020 року, встановлення їх меж та 

присвоєння їм порядкових номерів», виклавши його у новій редакції 

(додається). 

2.      Додаток до постанови Сумської міської територіальної виборчої 

комісії  від 6 вересня 2020 року № 12 вважати таким, що втратив 

чинність. 

3.       Цю постанову розмістити для загального ознайомлення на стенді 

офіційних матеріалів комісії, а також оприлюднити на веб-сайті Сумської 

міської ради. 

4.       Копію цієї постанови надіслати Центральної виборчій комісії. 

5.       Надати відомості про  внесення змін до додатку до постанови 

Сумської міської територіальної виборчої комісії № 12 від 06.09.2020 

року відділу ведення Державного реєстру виборців Ковпаківського 

району м. Суми для подальшого надсилання Центральній виборчій 

комісії.  

 

Голова Сумської міської 

територіальної виборчої комісії _____________  І. Гончаренко 

 

 

Секретар  засідання Сумської міської 

територіальної  виборчої комісії______________  А.Ковтун 



Додаток 

до Постанови Сумської міської 

територіальної виборчої комісії  від 

9 вересня 2020 року № 13 

 

 

ПЕРЕЛІК 

територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів  

Сумської міської ради 

 

Номер 

територіаль

ного 

виборчого 

округу 

Опис меж одномандатного виборчого округу 

Орієнтовна 

кількість 

виборців  в 

окрузі 

1 

Частина Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади, Зарічний район (виборчі дільниці 590884 – 

590899, 590903 – 590905, 590941 - 590943) 

38445 

2 

Частина Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади, Зарічний район (виборчі дільниці 590900 – 

590902, 590906 – 590920, 590934, 590940, 590944 – 

590946) 

38897 

3 

Частина Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади, Зарічний район (виборчі дільниці 590921 – 

590933, 590935 – 590939, 591015, 591016) 

38632 

4 

Частина Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади, Ковпаківський район (виборчі дільниці 

590585, 590586, 590590, 590947-590964, 591003 - 

591006, 591008) 

38407 

5 

Частина Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади, Ковпаківський район (виборчі дільниці 

590626, 590627, 590965, 590966, 590986 – 591002, 

591010 - 591013) 

38506 

6 

Частина Сумської міської об’єднаної територіальної 

громади, Ковпаківський район (виборчі дільниці 590967 

- 590985) 

37928 

 

 
Секретар засідання Сумської 
міської територіальної виборчої комісії    А.Ковтун   

 

 


