
Перші вибори депутатів Олександрівської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади  

та Олександрівського селищного голови у межах Олександрівської об’єднаної 
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 «Про утворення дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць 
 з виборів депутатів Олександрівської селищної ради та Олександрівського селищного 

голови  25 жовтня 2020 року» 

 

 Розглянувши подання із доданими до них документами щодо кандидатур до складу 
дільничних виборчих комісій місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських 
фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради України поточного скликання:  
                Миколаївської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», 

Миколаївської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ», МИКОЛАЇВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»,  

 МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 
МАЙБУТНЄ», (укладена угода про політичну співпрацю на місцевих виборах 25  жовтня 2020 
року з Депутатською групою «Партія «За майбутнє»),  кандидатури від яких до складу виборчих 
комісій включаються обов’язково,  
 зареєстрованих у встановленому законом порядку Миколаївської регіональної партійної 
організації Аграрної партії України, Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ 

КРАЙ», МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ»,  
  кандидата на посаду Олександрівського селищного голови  Бензаря М. М.,  

а також,  

  запропоновані головою Олександрівської селищної територіальної виборчої комісії 
кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, у зв’язку з відсутністю подань від інших 
суб’єктів виборчого процесу для утворення дільничних виборчих комісій в мінімальній кількості, 
та встановивши відповідність документів вимогам пункту першого частини першої статті 9, статті 
34, статті 204 Виборчого кодексу України, керуючись пунктами першим, двадцять третім частини 
другої статті 206 Виборчого кодексу України, Олександрівська селищна територіальна виборча 
комісія  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
  
 

               1. Утворити  дільничні виборчі комісії з виборів Олександрівської селищної ради та 
Олександрівського селищного голови  25 жовтня 2020 року звичайних виборчих дільниць згідно з 
додатками 1-8. 



2.  Постанову оприлюднити на інформаційному стенді Олександрівської селищної 
територіальної виборчої комісії та веб-сайті Олександрівської селищної ради. 

 

Голова  
Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ Л. Л. Якубенко 

 

Секретар 

Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ К. В. Рошко 

 

 

 

 
 

 

 


