ВибОри деггугатiв сiльських, селищнIоq MiobKrTx рад терlтгорiа,тьних громад i вiдповiдних
сLпьських, селицIних, Mlcbкиx голlв.
25 жовтня 2020

святогiрська Micbka територiальна виборча комiсiя
краматорського районч Донецькоi областi
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Про ресстрацiю довiреноi особи кандидата на посаду мiського

ГОЛОВи СвятогiрськоТ MicbKoT територiальноi громадц Краматорського
заре€строваного в
району ЩонецькоI областi Бандури
ОДНОМанДаТному виборчому окрузi на мiсцевих виборах 25 жовтня 2020

В.В.,

рокуо висунутого

вй ДонЕцькоi РЕгIоНАЛЬноi оРгАнIЗАцIi

полIтиtIноi пАртIi (опозицIЙнА плАтФормА

_

зА життя>

.Що Святогiрськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii
Краматорського району ,Щонецькоi областi 06 жовтня 2020 року надiйшло
подання кандидата на посаду мiського голови Святогiрськоi MicbKoi
територiальноТ громади Краматорського району,ЩонецькоТ областi Бандури
Володимира Володимировича, заресстрованого в одномандатному
виборчому окрузi на мiсцевих виборах25 жовтня 2020 року, висунутого вiд
донЕIФкоТ рЕгIонАльноi оргАнIзАLцi поJптиt{ноi гtдрпi (опозицIЙнА
IIЛАТФОРМА - ЗА ХО4ТТя), р€}зом з iншими документами щодо реестрацii
Козира Олега Володимировича його довiреною особою.
Розглянувши з€вначенi документи, Святогiрська MicbKa територiа.пьна
виборча комiсiя Краматорського району ,Щонецькоi областi встановила ik
вiдповiднiсть вимогам Виборчого кодексу Украiни.
Враховуючи викJIадене, вiдповiдно до п.4 ч.2. ст.206, ст.2З8 Виборчого
кодексу УкраТни, Святогiрська Micbкa територiаrrьна виборча комiсiя
постановляе:

1. Зарееструвати довiреною особою кандидата на посаду мiського

голови Святогiрськоi мiськоi територiальнот громади Краматорського району
.Щонецькоi областi Бандури Володимира Володимировича, зареестрованого в
одномаНдатномУ виборчому окрузi на мiсцевих виборах25 жовтнrI 2020 року,
ВИСУНУТОГО ВiД ДОНЕIФКОТ РЕГIОНАЛЬНОi ОРГАНIЗДLЦi ПОЛIТИtIНОi IIДРТIТ
кОПОЗШ{fuiд гlлдтФормА - зА житТя> Козира олега Володимирови!Iа.
2. Видати посвiдчення встановленоi форми вiдповiднiй довiренiй особi
кандидата на посаду мiського голови СвятогiрськоТ MicbKoi територiальноi

громади Краматорського району !онецькоi областi Бандури Володимира
володимировича, зареестрованого в одномандатному виборчому окрузi на
мiсцевих виборах 25 жовтнrI 2020 року висунутого вiд донЕIФкоi
рЕгIонАльноi оргАнIзАIIII поJптичноi пдFпi копоЗiд{Ifrrд гшlдтФормд - зд
ЖиТТЯ).
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LЦО ПОСТанову оприлюднити

Голова MicbKoi територiаrrьноi
виборчоТ KoMicii
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,/

'i'r

(пiдrис)
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виборчоТ KoMicii
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