ПЕРИЛ М1СЦЕВ1 ВИБОРИ
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Одеська м кька територ1альна виборча комю1я
Одеського району ОдеськоТ облает!

П О СТАН О ВА

м1сто Одеса

18 год. 35 хв.
9 вересня 2020 року

№ 17

Про змши в склад1 районних у м к й Одей територ1альних виборчих ком кш
ОдеськоТ области, що здшенюють пщготовку та проведения перших мкцевих
вибор1в Одеського мкького голови та депутайв ОдеськоТ мкькоТ ради
25 жовтня 2020 року

Розглянувши подання мкцевих оргашзацш полйичних парйй про припинення
повноважень та замши для включения до складу районних у м к й Одей
територ1альних виборчих ком кш ОдеськоТ облаей, що здшенюють пщготовку та
проведения перших мкцевих вибор1в Одеського мкького голови та депутайв
ОдеськоТ мюькоТ ради 25 жовтня 2020 року, вщповщно до пункту 1 частини першоТ
стата 9, пункту 1 частини друго'Т статй 23, пункту 2 частини третьо'Т статт1 32, стати
34, частини третьо'Т та четверто!' статп 38, частин десято! - тринадцато!,
п ’ятнадцято! статт1 203, частин четверто!, шостоТ, восьмо! статп 208 Виборчого
кодексу УкраТни, керуючись пунктом 1 частини друго! статтями 206, частиною
сьомою статй 203 Кодексу,Одеська мюька територ1альна виборча КОМ1С1Я Одеського
району ОдеськоТ облаей постановляе:
1. Внести зм1ни до складу КиТвсько! та Малиновсько! районних у мюй Одес1
територ1альних виборчих КОМ1С1Й ОдеськоТ облаей, що зд1йснюють пщготовку та
проведения перших мюцевих вибор1в Одеського мкького голови та депутайв
ОдеськоТ мюько! ради 25 жовтня 2020 року, утворено! та сформовано! постановою
ОдеськоТ мкько! територ1альноТ виборчо! ком ки Одеського району ОдеськоТ
облаей вщ 25.08.2020 № 6, зпдно з додатком 1-2.
2. Засвщчену кошю ц1е! постанови разом з вщповщним додатком надати
Ки'Твськш та Малиновськш районним у М1СТ1 Одес1 територ1альним виборчим
КОМ1С1ЯМ ОдеськоТ облает!.
3. Ки'Твськш та Малиновськш районним у м к й Од ей територ1альним виборчим
ком1С1ям ОдеськоТ облаей, до складу яко! вносяться зм1ни, у встановленому законом
порядку пошформувати громадян про таю змши у визначений цими комк1ями
СПОС16.

4.
Дану постанову оприлюднити на офщшному сайт1 Одесько'Г мюькоУ ради та стенд1
офщшних матер1ал1в ОдеськоУ мгськоУ територ1альноУ виборчоТ ком1сп Одеського
району ОдеськоУ област1 у встановлеш Виборчим кодексом УкраУни порядку та
строки.
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ОдеськоУ м1ськоУ територ1альноУ виборчоУ комюп
Одеського району ОдеськоУ облас™

Н. ЧЕРНИШЕНКО

Додаток 1
до постанови ОдесъкоХ лпсъкоХ територгачьноЧ
виборчоХ колпсп Одеського району ОдесъкоХ облает!
вХд 09 вересня 2020 року № 17

Кш вська районна у лисп Одес1 територ1альна виборча комйчя
ОдеськоУ областт

Припинити достроково повноваження члена комюй:
Береснева Катерина В1ктор1вна, 1990 року народження - в1д Одесько!' обласно'1

оргашзацй Партп «Солщаршсть ж1нок Украши» (у зв’язку з внесениям подання
про замшу члена виборчо'1 комюп суб’ектом, за поданням якого кандидатуру
такого члена було включено до складу виборчо! комюп).
Включити до складу ще! комюп:
Куш ш р Натал1я Олепвна, 1989 року народження - вщ Одесько!" обласшн

оргашзацй Партн «Солщарнють жшок Украши»

Секрет ар
ОдеськоУ мУськоУ територУ альноУ виборчоУ к о м к и
Одеського рай он у ОдеськоУ облаетУ

Додаток 2
до постанови Одесько! лйсько! територгально!
виборчоI комки Одесъкого району Одесько! облает/
в!д 09 вересня 2020 року № 1 7

Малиновська районна у М1СТ1 Одес! територйальна виборча ко\нс1я
Одесько1 облаеи

Припинити достроково повноваження члена комюи:
Братко Дмитро Серпйович, 1998 року народження, - вщ Одесько'1 обласно!

територ1ально! оргашзацп Полпично! партп «ГОЛОС» (у зв’язку з внесениям
подання про замшу члена виборчо! комюп суб’ектом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчо! комюп).
Включити до складу ще! комюп:
Брицький Серий Васильович,

1962 року народження, обласно! територ1ально! оргашзацп Полпично! партп «ГОЛОС».

Секрет ар
ОдеськоХ ли'сько! т ерит ор’ш льноУ виборчо! ком1
Одесъкого рай он у ОдеськоУ облает /

вщ Одесько!

