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Про змши в склад! МалиновськоТ районно!’ у мкгп Одес! територ1ально! 
виборчо'1 комки ОдеськоУ обласи, що здшенюе пщготовку та проведения 

мкцевих вибор!в на вщповщнш адмшктративнш територй

Вщповщно до пункту 1 частини першо!' статп 9, пункту 1 частини друго!' 
статп 23, пункту 3 частини друго!', частини третьоУ статп 32, абзацу другому 
частини восьмо!' статп 33, статп 34, частини третье!' 1 четверто!' статл 38, частини 
десято!' -  тринадцято!', п ’ятнадцято!' стати 203, абзацу 1 7 - 1 8  частини четверто!', 
частини шосто!' 1 восьмо!' статт! 208 Виборчого кодексу Украши, для забезпечення 
надежно!' оргашзацй роботи районно! у м1сп Одес1 територ1ально!' виборчо!' КОМ1СЙ 
Одесько!' обласп, що здшенюе пщготовку та проведения м1сцевих вибор1в на 
ВЩПОВЩН1Й адм!н!стративн1Й територ!!', керуючись частиною сьомою статт! 203, 
пунктом 1 частини друго!' статт! 206 Виборчого кодексу Украши, пунктами 1.4.1., 
1.4.2., 1.4.4., 2.1., 2.2., 2.4., 9.1. -  9.3., 9.4., 9.6., 10.1., 10.3., 10.4. Порядку оргашзацй 
роботи та ведения дшоводства виборчих комклй з вибор1в Президента Украши, 
народних депутапв Украши, мюцевих вибор1в, затвердженого постановою 
Центрально!' виборчо!' комюй' в!д 10 серпня 2020 року № 173, враховуючи 
положения Закону Украши «Про звернення громадян», Одеська мюька 
територ1альна виборча комтая Одеського району Одесько!' облает! постановляе:

1. Внести зм1ни до складу Малиновсько!' районно!' у мюп Одес1 
територ!ально!' виборчо!' комюп Одесько!' обласп, утворено!' та сформовано!' 
постановою Одесько!' м!сько!‘ територ!ально! виборчо!' комюп Одеського району 
Одесько!' обласп вщ 25 серпня 2020 року № 6.

2. Прим1рник заевщчено!' копи дано!' постанови разом з належним додатком 
надати Малиновськш районнш у М1СТ1 Одес1 територ!альн1й виборчш ком!сп 
Одесько!' обласп.



3. Малиновсьюй районнш у М1СТ1 Одесй територ1альнш виборчш комкИ.' 
ОдеськоУ област1, до складу якоУ вносяться змши, пошформувати громадян про таю 
зм1ни у визначений щею комю1ею сшхлб.

4. Дану постанову оприлюднити на офщшному сайт1 ОдеськоУ мюькоУ ради 
Одеського району ОдеськоУ обласп у встановлеш Виборчим кодексом УкраУни 
порядку та строки.

Секретар
ОдеськоУ М1СБК01 територ1ально1 
Одеського району ОдеськоУ облает! А.БАИЖ АНОВ

С.ГРИ ГО Р’ СВ

Голова
ОдеськоУ м1СькоУ територ1альноУ виборчоУ комкн 
Одеського району ОдеськоУ облает!



Додаток 1
до постанови ОдесъкоХ .тсъкоХ територгаяъноХ 

виборчоХ колиси Одесъкого району ОдесъкоХ облаетX 
в!д 5 червня 2021 року’ №  4

Малиновська районна у мйгп Одес1 територ1альна виборча комкая
ОдеськоУ област1

Припинити достроково повноваження члена комки:

Григоренко Олександр Валершович, 1989 року народження -  голова комки, 
вщ Одесько1 мкцево '1 (м1сько1) орган1заци Пол1тично1 парти "ОПОЗИЦ1ИНА 
ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ" (у зв’язку з внесениям подання про замшу члена 
виборчоУ ком1СН суб’ектом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 
включено до складу виборчоУ комки).

Включити до складу ще '1  комки та призначити головою комки:

Чоботар Володимир 1ванович, 1978 року народження -  вщ ОдеськоУ мкцевоУ 
(мкькоУ) орган1зац1У Пол1тичноУ парш "ОПОЗИЦ1ЙНА ПЛАТФОРМА 
-З А  ЖИТТЯ".

ОдеськоУ мкькоУ територ1аль 
Одеського району ОдеськоУ о(

Секретар

А.БАЙЖ АНОВ


