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 30 жовтня 2020 року Олександрівською селищною територіальною виборчою комісією 
встановлені результати виборів депутатів Олександрівської селищної ради Вознесенського району 
Миколаївської області. 
 Відповідно до встановлених результатів в багатомандатному виборчому окрузі №7 на 
останній мандат претендують кандидати у депутати Герасименко Інна Анатоліївна та Дердієвська 
Людмила Вікторівна, які обрали однакову кількість голосів виборців – по 63 голосу виборців. 
 Відповідно  ч.3 ст.269 Виборчого кодексу України в даному випадку призначається повторне 
голосування. 
 За змістом п.1 ч.1, абз. 2 п.2 ст.281 Виборчого кодексу України повторне голосування 
призначається на неділю – в межах тритижневого строку  після прийняття рішення про 
призначення повторного голосування. 
 Частино. другою статті 196 Виборчого кодексу України передбачено,що виборчий процес 
включає також такі етапи, як повторне голосування та підрахунок голосів виборців, установлення 
підсумків повторного голосування і встановлення результатів місцевих виборів. 
 2 листопада 2020 року Олександрівською селищною територіальною виборчою комісією 
постановою№31 призначено повторне голосування з виборів депутатів Олександрівської селищної 
ради по багатомандатному виборчому округу №7 на 22 листопада 2020 року. 
 Відповідно до п.50 «КАЛЕНДАРНОГО  ПЛАНУ основних організаційних заходів з 
підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської 
ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського 
голови 22 листопада 2020 року за результатами голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року» ( далі – Календарний план) – встановлення результатів голосування з виборів депутатів 
сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців  
до 10 тисяч) у багатомандатних виборчих округах визначено датою 27 листопада 2020 року 
включно. 
 Відповідно ч. 1 ст.282 Виборчого Кодексу України,  п.55  Календарного плану офіційне 
оприлюднення результатів місцевих виборів проводиться не пізніш як на 5 день з дня встановлення 
результаті виборів, тобто 1 грудня 2020 року. 
  Відповідно ч.5 ст.225 Виборчого кодексу України, п.60 Календарного плану повернення 
грошової застави кандидата, визнаного обраним у депутати, проводиться у восьмиденний строк з 
дня офіційного оприлюднення результатів виборів, тобто – 8 грудня 2020 року включно. 
 На підставі вищезазначеного, Олександрівська селищна територіальна виборча комісія, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Визнати останнім днем повернення грошової застави кандидату, обраного депутатом  
Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області по 



багатомандатному виборчому округу №7 при повторному голосуванні 22 листопада 2020 року – 8 

грудня 2020 року. 
2. Постанову направити в УДКУ у Вознесенському районі Миколаївської області.  
 

Голова  
Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ Л. Л. Якубенко 

 

Секретар 

Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ К. В. Рошко 

                                                                  
 

 

 

 

 


