
ПЕРШІ ТА ЧЕРГОВІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ  

 

Авангардівська селищна територіальна виборча комісія 

Одеського району Одеської області 

 

П О С Т А Н О В А   

смт. Авангард 

 18 год. 59 хв. 

"25" вересня 2020 року                                              №23 

 

Про реєстрацію кандидатів у депутати Авангардівської селищної ради 

Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 

жовтня 2020 року, висунутих ОДЕСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» 

24 вересня 2020 року до Авангардівської селищної територіальної 

виборчої комісії Одеського району Одеської області надійшла заява від 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ 

КРАЙ» про реєстрацію кандидатів у депутати Авангардівської селищної 

ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 

жовтня 2020 року, включених до єдиного та територіальних виборчих 

списків ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«НАШ КРАЙ», разом з іншими документами. 

Розглянувши зазначені документи, Авангардівська селищна 

територіальна виборча комісія Одеського району Одеської встановила їх 

відповідність вимогам Виборчого кодексу України. 

Враховуючи вищевказане, керуючись статтями 216-218, статтями 

220, 223 та 228 Виборчого кодексу України, Постанова Центральної 

виборчої комісії від 11 вересня 2020 року № 249 «Про Роз’яснення щодо 

застосування окремих положень Виборчого кодексу України стосовно 

висування кандидатів на місцевих виборах», 

Авангардівська селищна територіальна виборча комісія 

Одеського району Одеської області 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Зареєструвати кандидатів у депутати Авангардівської селищної 

ради Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 

жовтня 2020 року, включених до єдиного та територіальних виборчих 

списків ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«НАШ КРАЙ», згідно з додатком.  

2. Копію цієї постанови та посвідчення кандидатів у депутати 

Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області 

встановленої форми видати представнику  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ».  



3. Дану постанову опублікувати на офіційному сайті 

Авангардівської селищної ради та розмістити на стенді офіційних 

матеріалів в приміщенні Авангардівської селищної територіальної 

виборчої комісії Одеського району  Одеської області. 

 

Голова Авангардівської 

селищної територіальної 

виборчої комісії Одеського 

району Одеської області 

           

 

  

Сирітка А.Д. 
(головуючий на засіданні)   (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Секретар Авангардівської  

селищної територіальної  

виборчої комісії Одеського 

 району Одеської області                                                          Рогульський О.І. 
(посада)   

 

(підпис)  (прізвище, ініціали) 

 


