ПРОЕКТ
 
Про внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі на території                           м. Одеси 


Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 20, 21, пунктів 1, 6 частини 2 статті 30, підпункту 4 пункту 6 розділу ХV Закону України "Про вибори народних депутатів України", частин 1, 4 статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців", постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2012 року                      № 11 «Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі», на підставі звернень районних адміністрацій Одеської міської ради, підготовлених за дорученням Центральної виборчої комісії відділами ведення Державного реєстру виборців районних адміністрацій Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести до Центральної виборчої комісії подання щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі в Суворовському районі  м. Одеси Одеської області                 (додається).
	
	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.
 
Міський голова								О. Костусєв
 
Керуюча справами							Т. Герасименко


Вик. Александрочкін






 

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від________________
№_________________

ПОДАННЯ
щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі
Одеська обл., м. Одеса, Суворовський р-н
Пропонуємо внести до переліку виборчих дільниць, утворених на постійній основі, такі зміни:
Звичайні виборчі дільниці
Суть змін
№ виборчої дільниці
Опис меж виборчої дільниці
Чисель-ність виборців на виборчій дільниці
Адреса та місцезнаход-ження приміщення для голосування
Площа примі-щення для голосу-вання (кв.м)
Адреса та місцезнаход-ження дільничної виборчої комісії
Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м)
Обгрунтування необхідності внесення відповідних змін
Зміна меж виборчої дільниці
511342
м. Одеса – вул. Володимира                       Вінниченка: 5-21, 27;                                              вул. Краснослобідська: 3/5, 7-7А, 11, 13, 15, 17-23, 37; вул. Левадна,                               вул. Матюшенка: 2-16, 18;                                      вул. Нікітіна: 1А-9, 11;                                           вул. Островського: 1-3Б, 5;  вул. Різдвяна, вул. Сашка Хорошенка: 1-20А; вул.Училищна: 1-6/3, 10-12;                                 вул. Ширшова: 1-9А, 11, 13-13А, 15, 17, 19; вул. Яші Гордієнка: 1-24А, 26-28;                          пл. Молоді, пров. Краснослобідський, 
пров. 5-й Студентський
2471




Згідно з рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 р. № 2856-VI                  "Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території                              міста Одеса" селище заводу                                 імені Дзержинського
перейменовано на вул. Різдвяну (Суворовський район)


Міський голова

________________________________________

О.О. Костусєв

«____» _________________2013 року



Керуюча справами

________________________________________

Т.В. Герасименко

В.о. голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради

_________________________________________

О.Ю. Александрочкін



Центральна виборча комісія

ПОДАННЯ
щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі
Одеська обл., м. Одеса, Суворовський р-н
Пропонуємо внести до переліку виборчих дільниць, утворених на постійній основі, такі зміни:
Звичайні виборчі дільниці
Суть змін
№ виборчої дільниці
Опис меж виборчої дільниці
Чисель-ність виборців на виборчій дільниці
Адреса та місцезнаход-ження приміщення для голосування
Площа примі-щення для голосу-вання (кв.м)
Адреса та місцезнаход-ження дільничної виборчої комісії
Площа приміщення дільничної виборчої комісії (кв.м)
Обгрунтування необхідності внесення відповідних змін
Зміна меж виборчої дільниці
511342
м. Одеса – вул. Володимира                       Вінниченка: 5-21, 27;                                              вул. Краснослобідська: 3/5, 7-7А, 11, 13, 15, 17-23, 37; вул. Левадна,                               вул. Матюшенка: 2-16, 18;                                      вул. Нікітіна: 1А-9, 11;                                           вул. Островського: 1-3Б, 5;  вул. Різдвяна, вул. Сашка Хорошенка: 1-20А; вул.Училищна: 1-6/3, 10-12;                                 вул. Ширшова: 1-9А, 11, 13-13А, 15, 17, 19; вул. Яші Гордієнка: 1-24А, 26-28;                          пл. Молоді, пров. Краснослобідський, 
пров. 5-й Студентський
2471




Згідно з рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 р. № 2856-VI                  "Про найменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території                              міста Одеса" селище заводу                                 імені Дзержинського
перейменовано на вул. Різдвяну (Суворовський район)



                      
                Одеський міський голова




МП   ________________________________________
(підпис)



           О.О. Костусєв



“ ___ “ _______________20_____року   




























Вик. Александрочкін





