
Перезапуск змін процедури виборів. Дати. 

У березні 2020 року Рада по освіті об'єднаного шкільного округу San Juan, офіційно 
почала процес переходу до моделі виборів по районах, для виборів кандидатів в Раду по 
освіті. Відповідно до законів штату, цей процес має бути завершений в певні терміни і 
включати можливості для громадського обговорення. 

Колі процес почався губернатор Newsom, видав розпорядження про припинення подібних 
процесів, з метою захисту здоров'я населення на період пандемії. Відповідно до цього 
розпорядження округ призупинив процес роботи над зміною процедури виборів. 

Розпорядження губернатора Newsom буде скасовано після 30 червня 2021 року, що 
дозволить відновити процес переходу до виборів по районах, 1 липня. 

Зроблені кроки до червня 2021 р 

10 березня, 2020 - Прийняття резолюції 2982 
Рада з освіти одноголосно прийняла резолюцію про свій намір перейти від загальних до 
районних виборів кандидатів до Ради. Ухвалення даного рішення поклало початок 
формального процесу підготовки змін форми проведення виборів.  

31 березня, 2020 - Презентація демографа, громадські слухання перед 
створенням карти #1  
Демограф району представив інформацію про процес і можливі умови створення карт 
розподіляючи територію округу по окремим виборчим районам.  

9 квітня, 2020 - Виконавчий наказ N-48-20 
Губернатор Newsom видав розпорядження про припинення встановлених законом 
термінів в процесі роботи округу по переходу на іншу форму виборів, до тих пір, поки 
через пандемія COVID-19, не з'явитися можливість для публічного обговорення та 
зворотного зв'язку.  

14 квітня, 2020 - Презентація та слухання відкладені 
Запланована презентація і друге з двох необхідних слухань були зняті з порядку денного 
засідання Ради з освіти, оскільки співробітники і юрисконсульт працювали над оцінкою 
впливу виконавчого указу N-48-20 на процес.  

28 квітня, 2020 – Прийняття резолюції 2991 
Рада з освіти одноголосно прийняла резолюцію, в якій заявила про свій намір тимчасово 
відкласти слухання, пов'язані зі змінами форми виборів, до тих пір, поки державні або 
місцеві органи охорони здоров'я не дадуть рекомендацію до змін, щодо соціального 
дистанціювання через пандемію COVID-19.  



Наступні кроки після 8 червня, 2021 

8 червня, 2021 – Презентація та доповнення 
Юрисконсульт представив Раді оновлену інформацію, щоб розглянути графік і кроки, 
необхідні для відновлення процесу переходу, оскільки умови пандемії COVID-19 
поліпшуються і обмеження щодо здоров'я, як очікується, будуть ослаблені.  

11 червня, 2021 – Виконавчий наказ N-08-21 
Губернатор Newsom видав розпорядження, в якому говорилося: «Наступні положення 
[включаючи Указ N-48-20] повинні залишатися в силі і будуть мати повну силу до 30 
червня 2021 року, після чого термін їх дії закінчиться в залежності від індивідуальних 
умов, описані в перелічених абзацах.”  

22 червня, 2021 – Презентація та доповнення 
Юрисконсульт представить Раді ще одну оновлену інформацію, щоб розглянути 
оновлений графік і кроки для відновлення процесу переходу на підставі Указу N-08-21 

30 червня, 2021 – Закінчуються дії указу 
Указ губернатора Newsom N-48-20 буде скасований після 30 червня 2021 року, що 
дозволить відновити процес переходу до районних виборів довірених осіб.   

1 липня, 2021 - Спеціальне засідання Ради за освітою: презентація 
демографа, громадські слухання перед складанням карти #2 
Демограф округу представить елементи і кроки, необхідні для створення карти. Після 
розгляду коментарів громадськості, Рада дасть вказівки по критеріям, які демограф буде 
враховувати при підготовці чернеток карт.  

Не пізніше 6 липня, 2021 – Представлення проекту карти 
Проект карти, розроблений демографом, буде опублікований і стане доступним для 
загального ознайомлення. 

13 липня, 2021 – Спеціальне засідання Ради: Громадські слухання по 
обговоренню карти #1 
Окружний демограф представить на розгляд проект карти. Рада проведе публічні 
слухання, щоб отримати інформацію та доповнення від зацікавлених сторін.  

Не пізніше 20 липня, 2021 - Переглянута карта буде опублікована 
Рада з освіти може дати розробникам карти додаткові вказівки під час зустрічі 13 липня, 
що стосуються критеріїв, які слід враховувати при розробці карт. У такому випадку будь-
який переглянутий чорновий варіант карти (карт) буде опублікований і наданий для 
загального ознайомлення не пізніше 20 липня 2021 р.  

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.9.20-EO-N-48-20-fnl.pdf


14 липня, 2021 – Зустріч із громадськістю 
Округ буде проводити збори в трьох місцях, розташованих по всьому округу, а також 
онлайн-варіант для віддаленої участі представників громадськості. На кожній зустрічі буде 
представлений короткий огляд мети і процес переходу, а також буде надана можливість 
ознайомитися із запропонованими картами і наданий зворотній зв'язок.  

15 липня, 2021 – Зустрічі із громадськістю 
Округ проводитиме зустрічі з представниками громадськості та батьками в трьох місцях, 
розташованих по всьому округу, а також буде запропонований онлайн-варіант для 
віддаленого участі у зустрічі. На кожній зустрічі буде представлений короткий огляд цілей і 
процесу переходу на нову форму виборів, а також буде надана можливість ознайомитися 
із запропонованими картами і надати зворотний зв'язок.  

27 липня, 2021 - Спеціальне засідання ради: громадські слухання № 2 
по огляду карти і слухання щодо прийняття карти 
Рада з освіти проведе другі громадські слухання для розгляду запропонованих карт і 
отримання остаточних відгуків від громадськості. Також очікується, що Рада проведе 
громадські слухання і прийме остаточну резолюцію з проханням до окружного комітету 
затвердити перехід до регіональних виборів, з виборів довірених осіб, і відповідних карт. 

28 липня, 2021 - Остаточний варіант карти буде відправлений до 
Комітету / County Committee 
Остаточна карта і рішення про перехід будуть представлені в регіональний комітет округу 
в міру необхідності. Управління освіти округу Сакраменто і Рада по освіті, бере на себе 
функції окружного комітету.  

Не пізніше 10 серпня, 2021 - Дії окружного комітету 
У період з 28 липня по 10 серпня комітет округу (Управління освіти округу Сакраменто) 
проведе публічні збори для розгляду переходу округу і остаточного затвердження карти. 

Зміни з даними перепису населення 2020 року 

З урахуванням необхідних термінів для складання карти, яка буде затверджена в липні 
2021 року, будуть використовуватися дані перепису населення 2010 року. Очікується, що 
дані перепису населення 2020 року будуть доступні для використання в кінці осені 2021 
року, коли округ зв'яжеться з демографом, щоб визначити, чи були внесені коректування. 

(приблизно) кінець вересня 2021 - Очікується, що Каліфорнія отримає дані 
федерального перепису населення 2020 року.  



(Приблизно) жовтень 2021 року - керівництво штату перевіряють дані перепису і вносять 
необхідні корективи. 
 
(Приблизно) листопад 2021 г. - дані перепису населення за 2020 р будуть доступні для 
громадськості. Демограф округу аналізує нові дані і готує поправки щодо перерозподілу 
районів. 
 
(Приблизно) з грудня 2021 року по лютий 2022 року - якщо будуть потрібні 
коректування, будуть підготовлені нові проекти карт, які будуть доступні для громадського 
обговорення. 
 
Не пізніше 28 лютого 2022 року - При необхідності Рада ухвалить нову карту, зі змінами 
меж, щоб забезпечити відповідний баланс населення на основі даних перепису 2020 року. 
 
Листопад 2022 року - починаються вибори кандидатів, які представлятимуть певні 
райони. 
 
Листопад 2024 року - тривають вибори на місця довірених осіб від визначених районів. 
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