
Додаток № 1  

до постанови Миргородської районної  

територіальної виборчої комісії  

від 30 серпня 2020 року № 5   

 

ЗМІНИ 

у складі територіальних виборчих комісій,  

що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів 

 у межах Миргородського району Полтавської обл. 

 

Білоцерківська сільська територіальна виборча комісія 

Миргородського району Полтавської області 

 
 

Припинити достроково повноваження члена комісії:  

 

Петренко Андрій Леонідович, 1989 р.н. - від місцевої організації політичної партії «Батьківщина»  

(у зв'язку з внесенням подання про зміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого 

кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії) 

 

Включити до складу цієї комісії: 

 

Грищенко Світлану Василівну, 1976 р.н. – від місцевої організації політичної партії 

«Батьківщина» (ч. 2 ст. 203 Кодексу) 

 

Припинити достроково повноваження члена комісії:  

 

Жовток Марина Олексіївна, 1982 р.н. – від місцевої організації політичної партії «Батьківщина» (у 

зв'язку з внесенням подання про зміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого 

кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії) 

 

Включити до складу цієї комісії: 

 

Сизоненко Михайло Олексійович, 1950 р.н. – від місцевої організації політичної партії 

«Батьківщина»  

 

Припинити достроково повноваження члена комісії:  

 

Цилюрик Надія Михайлівна, 1958 р.н. – від місцевої організації політичної партії «Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП» (у зв'язку з внесенням подання про зміну члена виборчої комісії 

суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії) 

 

Включити до складу цієї комісії: 

 

Олефір Анжеліка Анатоліївна, 1988 р.н. – від місцевої організації політичної партії «Українське 

об'єднання патріотів - УКРОП» 

 

Припинити достроково повноваження члена комісії:  

 

Валенко Наталія Данилівна, 1958 р.н. - від місцевої організації політичної партії «Європейська 

солідарність» (у зв'язку з внесенням подання про зміну члена виборчої комісії суб'єктом, за 

поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії) 

 



Включити до складу цієї комісії: 

 

Бірук Володимир Пилипович, 1957 р.н.- від місцевої організації політичної партії «Європейська 

солідарність»  

 

Припинити достроково повноваження члена комісії: 

 

Лещенко Валентини Іванівни, 1951 р.н. – заступник голови комісії, від місцевої організації 

політичної партії «Європейська солідарність» (у зв'язку з внесенням подання про зміну члена 

виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу 

виборчої комісії) 

 

Включити до складу цієї комісії та призначити заступником голови комісії: 

 

Веретельник Світлана Михайлівна, 1963 р.н. - від місцевої організації політичної партії 

«Європейська солідарність» 

 

 

 

 

 

Секретар  

Миргородської районної територіальної виборчої комісії   ________ Кириченко А.О. 


