
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 

 19 год. 30 хв. 

"25" вересня 2020 року                                              №27 
 

Про реєстрацію Дубіни Ганни Вікторівни кандидатом на посаду 

Авангардівського селищного голови Одеського району Одеської 

області, висунутої шляхом самовисування 

 

24 вересня 2020 року до Авангардівської селищної територіальної 

виборчої комісії Одеського району Одеської області звернулася  

громадянка Дубіна Ганна Вікторівна із заявою про самовисування в 

кандидати на посаду Авангардівського селищного голови Одеського 

районну Одеської області та подав документи, визначені частиною другою 

статті 224 Виборчого кодексу України, для реєстрації кандидатом на 

посаду Авангардівського селищного голови Одеського району Одеської 

області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

Розглянувши подані документи, Авангардівська селищна 

територіальна виборча комісія Одеського району Одеської встановила їх 

відповідність вимогам Виборчого кодексу України. А також встановила, 

що підстави для відмови у реєстрації кандидата, згідно положень 

Виборчого кодексу України, відсутні. 

Враховуючи вищевказане, керуючись статтями 216, частиною 

першою і шостою статті 221, частиною другою статті 224, статтею 229 

Виборчого кодексу України, 

Авангардівська селищна територіальна виборча комісія 

Одеського району Одеської області 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Зареєструвати Дубіну Ганну Вікторівну, 1983 року 

народження, кандидатом на посаду Авангардівського селищного голови 

Одеського району Одеської області, висунутої шляхом самовисування.  

2. Надати кандидату на посаду Авангардівського селищного 

голови Одеського району Одеської області копію цієї постанови та 

посвідчення кандидата. 

3. Інформацію про реєстрацію, згідно частини 8 статті 229 

Виборчого кодексу України, розмістити в місцях розташування 

передвиборчої агітації та на стенді офіційних матеріалів в приміщенні 



Авангардівської селищної територіальної виборчої комісії Одеського 

району Одеської області.  

4. Це рішення опублікувати на веб-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) 

 


