Вибори депутатiв сiльських, селищних, мiських рад територiальних громад i вiдповiдних сiльських,
селищних, мiських голiв.
25 жовтня 2020

святогiрська Micbka територiальна виборча комiсiя
Краматорського районy ДонецькоТ областi
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Про вiдхилення кандидаryр, запропонованих окремими суб'сктами
подання до складу лiльничних виборчих комiсiЙ з мiсцевих виборiв 25
жовтня 2020 року, що утворюються Святогiрською мiською
територiальною виборчою комiсi€ю
Святогiрськоi MicbKoi територi€Lльноi виборчоi KoMiciT надiйшли
подання вiд дошIФкоТ оБлАсноi оргднIзАцIi полIтичноi пАртIi
(СЛУГА НАРОДУ) щодо обов'язкового включення кандидатур до складу
дiльничних виборчих комiсiй, що утворюються Святогiрською мiською
територiЕtльною виборчою комiсiсю, J\& 140454 та J\Ъ 140459 - Шевченко
НаталiТ Володимирiвни та Власенко BiKTopiT Миколаiвни вiдповiдно. Також
до Святогiрськоi MicbKoT територiальноi виборчоi KoMiciT надiйшли подання
вiд кандидата на посаду мiського голови Чернiкова Костянтина Георгiйовича
щодо включення кандидатури до складу дiльничноi виборчоi KoMicii
Jф 140454 шляхом жеребкування HeTiMeHKo Олександра Миколайовича та
кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузi ЛГs 7 Чепiги Н. О.
щодо включення кандидатури до складу дiльничноi виборчоТ KoMicii J\Ъ
|40454 шляхом жеребкування Романовоi Ольги Анатолiiвни.
Що

передбаченi ч.4 ст. 204
Виборчого кодексу УкраiЪи. Розглянувши зzвначенi подання разом з
доданими документами, Святогiрська Micbкa територiальна виборча комiсiя
виявила одночасне внесення вищезzвначених кандидатур до складу
дiльничних виборчих комiсiй вiд рiзних суб'ектiв подання. Вiдповiдно до п. 4
ст. 204 Виборчого кодексу УкраТни Святогiрська MicbKa територiальна

До вiдповiдних подань додано документи,

виборча комiсiя звернулася до вiдповiдних суб'ектiв подання для уточнення
iнформачii на надання заяви про згоду на участь у роботi дiльничноТ виборчоТ

koMiciI вiд вiдповiдного суб'екта подання. Враховуючи той факт, що

вищезазначенi суб'скти подання не пiдтвердили згоду осiб на участь у роботi
вiдповiдного суб'екта подання,
дiльничних виборчих комiсiй
Святогiрська Micbкa територiальна виборча комiсiя

вiд

постановля€:

1. Вiдхилити кандидатуру Шевченко Наталii Володимирiвни у члени ДВК
J\ъ 140454 вiд донЕцькоi оБлАсноТ оргАнIзАцIi полIтичноi
ПАРТII (СЛУГА НАРОДУ).

2. Вiдхилити кандидатуру Власенко BiKTopii Миколаiвни у члени ДВК
140459 вiд

J\Ъ

донЕtъкоi оБлАсноТ оргАнIзАцIi полIтиt{ноi

ПАРТIi (СЛУГА НАРОДУ).

З. Вiдхилити кандидатуру

HeTiMeHKo Олександра Миколайовича у члени
ДВК J\Ъ 140454 вiд кандидата на посаду мiського голови Чернiкова

Костянтина Георгiйовича.

4. Вiдхилити кандидатуру Романовоi Ольги АнатолiТвни у члени ДВК J\&
|40454 вiд кандидата в депутати Чепiги Наталii Олександрiвни,
зареестрованоТ в багатомандатному виборчому окрузi

5. Копiю

J\Ф 7.

цiсi

постанови видати представникам суб'ектiв подання,
запропонованi кандидатури яких до складу дiльничних виборчих
комiсiй на мiсцевих виборах25 жовтня 2020 року вiдхилено.

6.

I-{ю

постанову оприлюднити у визначений комiсiсю спосiб.

Голова MicbKoi територiальноТ
виборчоi KoMiciT
Секретар мiськоi
виборчоi

територiальноi

KoMicii
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