ВИбОРИ ДеГгугатiв сiльських, селищнIа(, мiських рад терrгорiа.гlьних громад i вiдповiдних
сiльських, селищних, MicbKlTx голiв.
25 жовтня 2020

святогiрська Micbka територiальна виборча комiсiя
краматорського районч Донецькоi областi
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ПРО УгВорення контрольноI KoMicii за виготовленцям

виборчих
бюлетенiв на пiдприемствi - виготовлювачi, дотримання вимог щодо
знищецня друкарських фор*, технiчних вiдходiв, полiграфiчного браку,
помилково виготовлених виборчих бюлетенiв
Вiдповiдно до частини третьоi cTaTTi 242 Виборчого кодексу Украiни
uПро мiсцевi вибори> та постанови L{ентральноI виборчоI KoMicii Jф 330 вiд
02 ЖоВТня 2020 року з метою здiйснення контролю за виготовленням
виборчих бюлетенiв на пiдприемствi - виготовлювачi, дотримання вимог
ЩоДо Знищення друкарських форr, технiчних вiдходiв, полiграфiчного браку,

ПоМилково виготовлених виборчих бюлетенiв за поданням мiсцевю<
органiзацiЙ полiтичних партiй, про утворення депутатських фракцiй яких
оголошено на першiй черговiй cecii ВерховноТ рuл" УкраiЪи поточного
скJIикання,

Святогiрська MicbKa територiальна виборча комiсiя

Краматорського району,.Щонецькоi областi
постановля€:

1. Утворити контрольну комiсiю за виготовленням виборчих бюлетенiв на
пiдприемствi виготовлювачi, дотримання вимог щодо знищення
друкарських форr, технiчrrих вiдходiв, полiграфiчного браку, помилково

виготовлених виборчих бюлетенiв

за

поданням мiсцевих органiзацiй

полiтичних партiй, про утворення депутатських фракцiй яких оголошено на
першiй черговiй сесii BepxoBHoi ради УкраiЪи поточного скJIикання, у складi:

. вiд донЕIФкоi оБлАсноТ тЕриторIАJьноi оргдrлзАlця
полtтичтrоi пдртti <Голос> - Риба-гrкiна Володимира

Миколайовича 18.09.1978 року народженЕя, кандидата на посаду

.

Святогiрського мiського голови;

вiд донвцькоi оБJIАсноI оргднtздцti полIтичноi пдртti (слугд
НАРОДУ) - CTyKalro Едуарда Олексiйовича, |212.|975 року
народження, кандидата на посаду Святогiрського мiського голови;

. вiд донвцъкоI

рЕгIонАльноi огга.нIзацti полtтичноi пдртIi

(опозицIЙнА плАтФормА

Володимировича,

2З .09

.| 9

зА життя) - Козира

Опега

64 року народженнrI.

2. Копii цiеi постанови видати вiдповiдним особам', затвердженим цiею

постановою.

3. Постанову оприJIюднити у визначений Комiсiею спосiб.

Голова MicbKoi територiа;rьноi
виборчоТ KoMiciT
(пiдrис)
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виборчоI KoMicii

територiаrrьноТ

.,!"

.
,-:-;

(пйпис), i

*_

'_

-'

-,l

(iнiцiа.т iMeHi, прiзвище)

/

