
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Бориславська міська територіальна виборча комісія  

Дрогобицького району Львівської області 

 

П О С Т А Н О В А 

Борислав 

 

_13_ год. __00__ хв. 

25 вересня 2020 року                                                                       №   27 

  

Про  проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій 

політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів 

Бориславської міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

Бориславська міська територіальна виборча комісія провела жеребкування щодо 

визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому 

бюлетені з виборів депутатів у два етапи: 

– перший – технічне жеребкування щодо встановлення черговості участі 

організацій партій у жеребкуванні на другому етапі;  

– другий – жеребкування щодо визначення номерів організацій партій, за якими їх 

назви розміщуються у виборчому бюлетені. 

  Відповідно до п.1.4 постанови ЦВК від 25 червня 2020 року № 115 «Про Порядок 

проведення жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для 

розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті, а також міських, сільських, 

селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) (зі змінами, 

внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 28 липня 2020 року № 150)» 

Бориславська міська територіальна виборча комісія п о с т а н о в л я є : 

1. Затвердити список організацій політичних партій для участі в першому етапі 

жеребкування (технічному жеребкуванні) щодо визначення номерів організацій 

політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів 

(додаток 1). 

2. Затвердити список організацій політичних партій, складеного за 

результатами першого етапу жеребкування (технічного жеребкування), для участі в 

жеребкуванні (другому етапі) щодо визначення номерів організацій політичних партій для 

розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів (додаток 2) 

3. Затвердити список організацій політичних партій відповідно до визначених 

жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів 

депутатів (додаток 3) 

4. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії. 

 
   

 

Голова Бориславської міської                                              ТАГАЄВ О. 

територіальної виборчої комісії                                                             

Секретар Бориславської міської                                          САВЧУК О. 

територіальної виборчої комісії                                                                

                                                   

М.П 



 
Додаток 1 

до постанови Бориславської міської  

територіальної виборчої комісії 

від 25 вересня 2020 року № 27 

СПИСОК 

організацій політичних партій  для участі у першому етапі жеребкування (технічному жеребкуванні) 

щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому 

бюлетені з виборів депутатів Бориславської міської ради 25 жовтня 2020 року 

Черговість 

участі 

організації 

політичної 

партії 

у технічному 

жеребкуванні 

Назва організації  

політичної партії 

Дата та номер постанови 

територіальної виборчої 

комісії про реєстрацію 

кандидатів у депутати 

організації  

політичної партії 

1 Львівська  обласна регіональна організація 

Політичної Партії  «ВАРТА (Всеукраїнський Альянс 

Регіональних і Територіальних Активістів)» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 7 

2 Львівська обласна організація Політичної партії  

«Об’єднання «САМОПОМІЧ» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 8 

3 Львівська крайова організація політичної партії  

«Народний Рух України» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 9 

4 Львівська територіальна  організація Політичної 

Партії  «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 10 

5 Львівська обласна партійна організація  

«Всеукраїнського  об’єднання «Батьківщина» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 11 

6 Львівська обласна територіальна організація 

Політичної партії «ГОЛОС» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 12 

7 Львівська обласна  організація політичної партії 

«Українська Галицька Партія» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 13 

8 Львівська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 14 

9 Львівська обласна організація Всеукраїнського 

об’єднання «СВОБОДА» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 15 

10 Львівська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 16 

11 Львівська обласна організація політичної партії 

«Громадянська позиція» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 17 

12 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 

КОРПУС» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 18 

13 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 19 

14 Львівська обласна організація Політичної партії 

«УДАР (Український  Демократичний Альянс та Реформи) 

Віталія Кличка» 

25 вересня 2020 року 

постанова № 20 

 

 
Секретар  

Бориславської міської територіальної  

виборчої комісії                                                                                  САВЧУК О.  



Додаток 2 

до постанови Бориславської міської  

територіальної виборчої комісії 

від 25 вересня 2020 року № 27 

 
СПИСОК 

організацій політичних партій, складений за результатами першого етапу жеребкування  

(технічного жеребкування), для участі в жеребкуванні (другому етапі) щодо визначення номерів 

організацій політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів 

Бориславської міської ради 25 жовтня 2020 року  
Черговість участі організації 

політичної партії у жеребкуванні 

(другий етап) 

Назва організації політичної партії 

1 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» 

2 Львівська обласна територіальна організація Політичної партії 

«ГОЛОС» 

3 Львівська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І 

ЧЕСТЬ» 

4 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС» 

5 Львівська обласна організація політичної партії «Громадянська 

позиція» 

6 Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР 

(Український  Демократичний Альянс та Реформи) Віталія 

Кличка» 

7 Львівська обласна організація Політичної партії  «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» 

8 Львівська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 

НАРОДУ» 

9 Львівська обласна  організація політичної партії «Українська 

Галицька Партія» 

10 Львівська  обласна регіональна організація Політичної Партії  

«ВАРТА (Всеукраїнський Альянс Регіональних і Територіальних 

Активістів)» 

11 Львівська обласна організація Всеукраїнського об’єднання 

«СВОБОДА» 

12 Львівська територіальна  організація Політичної Партії  

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» 

13 Львівська обласна партійна організація  «Всеукраїнського  

об’єднання «Батьківщина» 

14 Львівська крайова організація політичної партії  «Народний Рух 

України» 

 

 
Секретар  

Бориславської міської територіальної  

виборчої комісії                                                                                  САВЧУК О. 
 

  



Додаток 3 

до постанови Бориславської міської  

територіальної виборчої комісії 

від 25 вересня 2020 року № 27 

 
СПИСОК 

організацій політичних партій відповідно до визначених жеребкуванням номерів,  

за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів депутатів  

Бориславської міської ради 25 жовтня 2020 року 
Номер організації  

політичної партії, за яким 

її назва розміщується 

у виборчому бюлетені  

з виборів депутатів ради  

Назва організації політичної партії 

1 Львівська обласна організація політичної партії «Громадянська позиція» 
2 Львівська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 
3 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ» 
4 Львівська  обласна регіональна організація Політичної Партії  «ВАРТА 

(Всеукраїнський Альянс Регіональних і Територіальних Активістів)» 
5 Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український  

Демократичний Альянс та Реформи) Віталія Кличка» 
6 Львівська обласна  організація політичної партії «Українська Галицька 

Партія» 
7 Львівська обласна територіальна організація Політичної партії «ГОЛОС» 
8 Львівська крайова організація політичної партії  «Народний Рух України» 
9 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС» 
10 Львівська обласна організація Політичної партії  «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» 
11 Львівська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
12 Львівська обласна партійна організація  «Всеукраїнського  об’єднання 

«Батьківщина» 
13 Львівська територіальна  організація Політичної Партії  «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 
14 Львівська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «СВОБОДА» 

 

 
Секретар  

Бориславської міської територіальної  

виборчої комісії                                                                                  САВЧУК О. 
 

 

 
 


