
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 лютого 2012 року № 47
м. Нововолинськ

 Про подання до Центральної  виборчої 
 комісії щодо первинного утворення звичайних 
 та спеціальної виборчих дільниць на постійній основі
 у м. Нововолинську  та смт. Жовтневому

  З метою підготовки  та проведення голосування в день виборів народних 
депутатів України 28 жовтня 2012 року, відповідно до ст..19, 20 Закону 
України „Про вибори народних депутатів України” ,  пункту 1.4 додатку 1 
до  постанови  Центральної  виборчої  комісії  від  24  січня  2012  року 
№11»Про  порядок  утворення  звичайних,  закордонних  та  спеціальних 
виборчих дільниць на постійній основі  ”,  керуючись статтею 40 Закону 
України „Про місцеве  самоврядування в Україні”,  виконком міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Внести   подання   до  Центральної   виборчої  комісії   щодо  первинного 
утворення: 

-  двадцяти   звичайних  виборчих  дільниць  на  постійній  основі  у 
м. Нововолинську та смт. Жовтневому  згідно з додатком № 1;

-   однієї  спеціальної   виборчої  дільниці  на  постійній  основі  у 
м. Нововолинську  згідно з додатком №2.

2. Відділу ведення Державного реєстру виборців (Кіндюк А.В.) міської ради 
внести подання до Центральної  виборчої комісії до 10 березня 2012 року.

  Міський голова                                                                    В. Б. Сапожніков



   Семенюк 30269
   Кіндюк   40752
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