ПЕРИЛ М1СЦЕВ1 ВИБОРИ
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Одеська мЁська територЁальна виборча комёсёя
Одеського району ОдеськоУ облает!

ПОСТАНОВА
м1сто Одеса
18 год. 18 хв.
15 вересня 2020 року

№ 18

Про змёни в складЁ районних у мёстё ОдесЁ територЁальних виборчих комёсёй
ОдеськоУ областЁ, що здёй сн ю ю ть пЁдготовку та проведения перших мЁсцевих
виборЁв Одеського м ёського голови та депутатЁв ОдеськоУ мёсько У ради
Одеського району ОдеськоУ областЁ
25 жовтня 2020 року
Розглянувши подання мЁсцевих органЁзацЁй по лёти чн и х партЁй про припинення
повноважень та замЁни для включения до складу районних у мёстё ОдесЁ
територЁальних виборчих комёсёй ОдеськоУ областЁ, що зд ёй сн ю ю ть на вёдповёднёй
адмЁнЁстративнЁй територЁУ мЁста пЁдготовку та проведения перших мЁсцевих виборЁв
Одеського мёського голови та депутатЁв ОдеськоУ мёсько У ради Одеського району
ОдеськоУ областЁ 25 жовтня 2020 року, вёдповёдно д о пункту 1 частини першо'У статтЁ
9, пункту 1 частини другоУ статтЁ 23, пункту 2 частини третьоУ статтЁ 32, статтЁ 34,
частини третьоУ та четвертоУ статтЁ 38, частин десято'У - тринадцятоУ, п ’ятнадцятоУ
статтЁ 203, частин четвертоУ, шостоУ, восьмоУ статтЁ 208 Виборчого кодексу УкраУни,
керуючись пунктом 1 частини другоУ статтями 206, частиною сьомою статтЁ 203
Кодексу,Одеська мЁська територЁальна виборча комёсёя Одеського району ОдеськоУ
областЁ п о с т а н о в л я е :
1. Внести змЁни до складу ПриморськоУ та СуворовськоУ районних у мёстё ОдесЁ
територЁальних виборчих комёсёй ОдеськоУ областЁ, що зд ёй сн ю ю ть на вёдповёднёй
адмЁнЁстративнЁй територЁУ мЁста пЁдготовку та проведения перших мЁсцевих виборЁв
Одеського мёського голови та депутатЁв ОдеськоУ мёсько У ради Одеського району
ОдеськоУ областЁ 25 жовтня 2020 року, утворених та сформованих постановок»
ОдеськоУ мёсько У територЁально'У виборчоУ комёсёУ Одеського району ОдеськоУ областЁ
вёд 25.08.2020 № 6 «Про утворення та формування складу районних у мёстё ОдесЁ
територЁальних виборчих комёсёй ОдеськоУ областЁ», згёдно з додатком 1-2.
2. ПримЁрник засвЁдченоУ копЁУ дано'У постанови разом з вёдповёдним додатком
надати ПриморськЁй та СуворовськЁй районним у мёстё ОдесЁ територЁальним
виборчим комёсёям ОдеськоУ областЁ.
3. ПриморськЁй та СуворовськЁй районним у мёстё ОдесЁ територЁальним виборчим
комёсёям ОдеськоУ областЁ, до складу яких вносяться зм ё н и , у встановленому законом
порядку проЁнформувати громадян про такЁ зм ёни у визначений цими комёсёями
СПОСЁб.

4.
Дану постанову оприлюднити на офщшному сайт1 ОдеськоТ мюькоТ ради та
стенд1 офщшних матер1ал1в ОдеськоТ мюькоТ територ1ально'Т виборчо'1 КОМ1С11
Одеського району Одесько1 област1 у встановлен1 Виборчим кодексом Украши
порядку та строки

Голова
ОдеськоТ мюькоТ територ 1альноТ вибо
Одеського району ОдеськоТ облает!

Секретар
ОдеськоТ мюькоТ територ1ально‘Твибор
Одеського району ОдеськоТ облает!

Н. ЧЕРНИШЕНКО

А. БАИЖАНОВ

Додаток 1
до постанови ОдесъкоЧлисъкоЧ територгальноЧ
виборчоЧ комЧси Одеського району ОдесъкоЧ обласпи
в 10 15 вересня 2020 року № 18

Приморська районна у м кт 1 Одес1 територ1альна виборча комкая
ОдеськоУ област 1
Припинити достроково повноваження члена комкй':
Богомазова Свгглана Павл1вна, 1958 року народження - секретар комки, вщ
ОдеськоУ обласно'У оргашзацй' ВсеукраУнського об’еднання «Батьювщина» (у зв’язку з
внесениям подання про замшу члена виборчоУ ком ки суб’ектом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчоУ комки).
В ключили до складу цк'У ком ки та призначити секретарем комки:
Качалов Дмитро Георпйович, 1980 року народження - вщ ОдеськоУ обласно'У
орган1зац1У ВсеукраУнського об’еднання «Батьювщина».
Припинити достроково повноваження члена комкй':
Алексшчук Олександр Анатол1йович, 1966 року народження - вщ ОдеськоУ
обласно'У оргашзацй' Пол1тично'У партй' «УкраУнська православна асамблея» (у зв’язку
з внесениям подання про замшу члена виборчоУ комкй' суб’ектом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчоУ комкй').
В ключили до складу щеУ комки:
Грицаенко Анастасия Сергп'вна, 1990 року народження - вщ ОдеськоУ обласно'У
оргашзацй Пол1тичноУ партй «УкраУнська православна асамблея».
Припинити достроково повноваження члена комки:
1льева Над1я Дмитр1вна, 1950 року народження - вщ ОдеськоУ обласно'У оргашзацй'
Пол1тичноУ партй' «ПАРТ1Я АНТОНА ЯЦЕНКА» (у зв’язку з внесениям подання про
замшу члена виборчоУ комкй' суб’ектом, за поданням якого кандидатуру такого
члена було включено до складу виборчоУ комки).
В ключили до складу щеУ комки:
Хачатурян Людмила Дмитр1вна, 1951року народження - вщ ОдеськоУ обласно'У
оргашзацй' Пол1тично'У партй' «ПАРТ1Я АНТОНА ЯЦЕНКА».

Секретар
ОдеськоУ мкькоУ територ 1альноУ виборчоУ комк
Одеського району ОдеськоУ облает!

Додаток 2
до постанови ОдесъкоХ лйсъкоХ територгалъноХ
виборчоХ ко.шси Одеського району ОдесъкоХ облает!
в 'к)15 вересня 2020 року Кв 18

Суворовська районна у м1ет! Одес! територ!альна виборча комкйм
ОдеськоУ области
Припинити достроково повноваження члена комки:
Грищук Катерина Петр1вна, 1989 року народження - вщ Одесько! територ1ально!
оргашзащ! Полкично! партп «Свропейська Солщаршсть» (у зв’язку з внесениям
подання про замшу члена виборчо! ком ки суб’ектом, за поданням якого
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчо! комки).
Включити до складу ц к ! комки:
Осадчий Герман Володимирович, 1982 року народження - вщ Одесько!
територ1ально! оргашзацп Полкично! парт Г «Свропейська Солщаршсть».

Секретар
ОдеськоУ мкькоУ територйальноУ виборчоУ ком!
Одеського району ОдеськоУ облает!

