
                                                            Додаток № 1 до постанови № 25 

                                             від 25.09.2020 року 

 

СПИСОК 

місцевих організацій політичних партій для участі у першому етапі 

жеребкування (технічному жеребкуванні) щодо визначення номерів 

місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв  

у виборчому бюлетені з виборів депутатів Миргородської районної ради 

для голосування в багатомандатному виборчому окрузі  

 

Черговість 

участі місцевої 

організації 

політичної партії 

у технічному 

жеребкуванні 

Назва місцевої організації  

політичної партії 

Дата та номер постанови 

територіальної виборчої 

комісії про реєстрацію 

кандидатів у депутати в 

багатомандатному 

виборчому окрузі, 

включених до виборчого 

списку місцевої 

організації політичної 

партії 

1. Полтавська обласна організація Політичної 
партії «РІДНЕ МІСТО» 
 

25.09.2020  

№ 10 

2. Полтавська обласна організація Всеукраїнського 
об’єднання «СВОБОДА» 
 

25.09.2020  

№ 11 

3. Полтавська обласна організація Політичної 
партії «ДОВІРА» 
 

25.09.2020  

№ 12 

4. Полтавська обласна організації  Політичної 
партії  «ЗА МАЙБУТНЄ»  
 

25.09.2020 

№ 13 

5. Полтавська територіальна організація 
Політичної партії «Європейська Солідарність» 
 

25.09.2020 

№ 14 

6. Полтавська територіальна організація 
Радикальної партії Олега Ляшка 
 

25.09.2020 

№ 15 

7. Полтавська обласна організація 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА». 
 

25.09.2020 

№ 16 

8. Полтавська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
 

25.09.2020 

№ 17 

9. Полтавська регіональна організація Політичної 
партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 
ЖИТТЯ". 
 

25.09.2020 

№ 18 

10. Полтавська обласна партійна організація  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ 
ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»   

25.09.2020 

№ 19 



Додаток № 2 постанови № 25 

                                              від 25.09.2020 року 

 

СПИСОК 

місцевих організацій політичних партій, складений за результатами 

першого етапу жеребкування (технічного жеребкування), для участі  

в жеребкуванні (другому етапі) щодо визначення номерів місцевих 

організацій політичних партій для розміщення їх назв  

у виборчому бюлетені з виборів депутатів Миргородської районної ради 

для голосування в багатомандатному виборчому окрузі 

 
Черговість участі місцевої організації 

політичної партії у жеребкуванні 

(другий етап) 

Назва місцевої організації політичної партії 

3 Полтавська обласна організація Політичної 
партії «РІДНЕ МІСТО» 
 

10 Полтавська обласна організація 
Всеукраїнського об’єднання «СВОБОДА» 
 

5 Полтавська обласна організація Політичної 
партії «ДОВІРА» 
 

4 Полтавська обласна організації  Політичної 
партії  «ЗА МАЙБУТНЄ»  
 

2 Полтавська територіальна організація 
Політичної партії «Європейська Солідарність» 
 

9 Полтавська територіальна організація 
Радикальної партії Олега Ляшка 
 

7 Полтавська обласна організація 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА». 
 

6 Полтавська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
 

8 Полтавська регіональна організація Політичної 
партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 
ЖИТТЯ". 
 

1 Полтавська обласна партійна організація  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ 
ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»   

 

                           

 



  Додаток № 3 постанови № 25 

від 25.09.2020 року 

СПИСОК 

місцевих організацій політичних партій відповідно до визначених 

жеребкуванням номерів, за якими їх назви розміщуються  

у виборчому бюлетені з виборів депутатів Миргородської районної ради  

для голосування в багатомандатному виборчому окрузі 

 
Номер місцевої організації 

політичної партії, за яким її 

назва розміщується у 

виборчому бюлетені  

з виборів депутатів ради  

для голосування 

в багатомандатному 

в000иборчому окрузі 

Назва місцевої організації політичної партії 

1. 

Полтавська обласна організація Політичної партії «Рідне 

місто». 

 

2. 

Полтавська територіальна організація Радикальної партії Олега 

Ляшка 

 

3. 
Полтавська обласна організація  Політичної партії «ДОВІРА» 

 

4. 

Полтавська регіональна організація Політичної партії 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

 

5. 

Полтавська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«СЛУГА НАРОДУ» 

 

6. 

Полтавська обласна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода» 

 

7. 

Полтавська територіальна організація Політичної партії 

«Європейська Солідарність» 

 

8. 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» 

 

9. 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ  

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ 

КАПЛІНА»   

 

10. 

Полтавська обласна організація  Політичної партії  «ЗА 

МАЙБУТНЄ»  

 

 


