
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

 

Бурштинська міська територіальна виборча комісія 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

 

П О С Т А Н О В А 

 

м. Бурштин 

10 год. 48 хв. 

 

6 вересня 2020 року        № 3 

 

Про утворення територіальних виборчих округів з перших виборів 

депутатів  Бурштинської міської територіальної громади                    

Івано-Франківського району Івано-Франківської області  

25 жовтня 2020 року 

 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 196, частин другої, третьої 

статті 197, частин першої, третьої, четвертої, сьомої статті 201, пункту 2 

частини другої статті 206, Виборчого кодексу України, постанов Центральної 

виборчої комісії від 28 серпня 2020 року № 204 "Про Роз’яснення щодо 

утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів", 

від 25 серпня 2020 року № 200 "Про Порядок інформування Центральної 

виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів", 

керуючись статтями 36, 37 Виборчого кодексу України, Бурштинська міська 

територіальна виборча комісія Івано-Франківського району Івано-Франківкої 

області постановляє: 

1. Визначити кількість територіальних виборчих округів з перших 

виборів депутатів Бурштинської міської ради Івано-Франківського 

району Івано-Франківкої області 25 жовтня 2020 року – 4(чотири) 

територіальні виборчі округи. 

2. Утворити територіальні виборчі округи з перших виборів депутатів 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківкої області 25 жовтня 2020 року, згідно з додатком. 
3. Цю постанову розмістити для загального ознайомлення на стенді 

офіційних матеріалів комісії та на сайті ТВК. 
4. Надати відомості про утворення територіальних виборчих округів 

відділу ведення Державного реєстру виборців для подальшого 
надсилання Центральній виборчій комісії. 

 

 

 

Голова Бурштинської міської  
територіальної виборчої комісії      С. Каспрук

 

 
 

Секретар Бурштинської міської 
територіальної виборчої комісії       І.Смолій  

                     МП 



 

Додаток 

до Постанови від 6 вересня 2020 року № 3 

 

ПЕРЕЛІК 

територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів  

Бурштинської міської територіальної громади 

 Івано-Франківського району Івано-Франківської області  

25 жовтня 2020 року 

 

 

Номер 

територіального 

виборчого округу 

Опис меж територіального виборчого 

округу 

Орієнтов

на 

кількість 

виборців  

в окрузі 

1 

м.Бурштин (№260090, №260091), 

с.Сарники, с.Заливки №260596, с.Діброва 

№260597, с.Озеряни №260148, с.Слобода 

№260149 

4940 

2 

м.Бурштин (№260092, №260093), с. 

Старий Мартинів №260155, с. Новий 

Мартинів №260157, с. Тенетники 

№260158, с. Різдв'яни №260156, с. Вигівка 

№260098 

4762 

3 

м.Бурштин (№260094, №260096, 

№260097), с.Бовшів №260105, с. 

Задністрянське №260124 

4751 

4 

м.Бурштин (№260095, №260163), 

с.Дем'янів №260116, с.Юнашків №260611, 

с.Насташине №260144, с.Коростовичі 

№260131, с.Куничі №260145, 

с.Куропатники №260132 

4749 

 
 
 
 
 
 
 
Секретар Бурштинської міської 
територіальної виборчої комісії      І. Смолій 


