
  
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

09 жовтня  2018  року                                                                                    № 337 

 

 

Про внесення змін до меж виборчих 

дільниць, утворених на постійній 

основі в Гребінківській міській 

об’єднаній територіальній громаді 

 

  

Відповідно до статті 40  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Центральної виборчої комісії України від 24.01.2012 № 11 

«Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих 

дільниць на постійній основі», з метою покращення  зручності голосування 

виборців під час подальших виборів, виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Звернутися до Гребінківської районної державної адміністрації з 

поданням, щодо внесення змін до меж виборчих дільниць №530146, №530169, 

утворених на постійній основі в Гребінківській об’єднаній територіальній 

громаді, відповідно до додатку (додається). 

Міський голова                         В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 24 січня 2012 року № 11 

(у редакції постанови Центральної виборчої комісії 

від 14 серпня 2012 року № 381, із змінами, внесеними постановою 

Центральної виборчої комісії від 27 березня 2014 року № 90) 

Центральна виборча комісія 

 

ПОДАННЯ 

щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі 

Гребінківська об’єднана територіальна громада Полтавської області_______________ 

(назва району, міста, району в місті (для міст з районним поділом) із зазначенням області, Автономної Республіки Крим)  

 Пропонуємо внести до переліку виборчих дільниць, утворених на постійній основі, такі зміни: 

Звичайні виборчі дільниці 

 

Суть змін № 

виборчої 

дільниці 

Опис меж виборчої 

дільниці 

Чисельність 

виборців на 

виборчій 

дільниці 

Адреса та 

місцезнаходження 

приміщення для 

голосування 

Площа 

приміщення 

для 

голосування 

(кв. м) 

Адреса та 

місцезнаходження 

приміщення 

дільничної 

виборчої комісії 

Площа 

приміщення 

дільничної 

виборчої 

комісії (кв. 

м) 

Обґрунтування 

необхідності 

внесення 

відповідних змін 

Зміна меж 

виборчої 

дільниці 

530169 с.Слободо-Петрівка, 

с.Оржиця, с.Польове 

828 вул.Перемоги,85А, 

с.Слободо-

Петрівка, 

Гребінківський р-

н, Полтавська обл., 

ЗОШ, спортивний 

162 вул.Перемоги,85А, 

с.Слободо-

Петрівка, 

Гребінківський р-

н, Полтавська 

48 З метою 

забезпечення 

безперешкодного 

голосування 

виборців сіл 

Загребелля та 



зал обл.ЗОШ, 1,2 клас Гулаківка, які 
скоротять свій 

шлях до дільниці 

майже на 4 км. 

Зміна меж 
виборчої 

дільниці 

530146 м.Гребінка:  
вул.Абрикосова, 

вул.Виноградна, 

вул.Вишнева, 

вул..Гагаріна, вул. 

Горіхова, вул. 

Городищенська, вул. 

Калинова, 

вул.Малинова, 

вул.Маяковського, 

вул. Медична, вул. 

Панаса Мирного, вул. 

Південна, вул. 

Рильського, вул. 

Сільськогосподарська, 

вул. Сковороди, вул. 

Сливова, вул. 

Сонячна; 

с.Загребелля: вул. 

Вишнева; 

с.Гулаківка: вул. 

Степова 

1138 вул. 
Городищенська,1, 

м.Гребінка, 

Гребінківський р-

н, Полтавська обл. 

ЗОШ №2, коридор 

100 вул. 
Городищенська,1, 

м.Гребінка, 

Гребінківський р-

н, Полтавська обл., 

ЗОШ №2, 

учительська 

130 З метою 
забезпечення 

безперешкодного 

голосування 

виборців сіл 

Загребелля та 

Гулаківка, які 

скоротять свій 

шлях до дільниці 

майже на 4 км. 

 

Гребінківський міський голова         В.І. Колісніченко 

 


