
 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ        

        25 жовтня 2015 року                           

Миргородська районна територіальна виборча комісія Полтавської області 

37600, вул. Гоголя, 141/1, м. Миргород, Полтавська область, тел/ факс  (05355) 5-14-56  

E-mail: mirgorod150@ukr.net 

ПОСТАНОВА 

03 листопада 2015 року.                   м. Миргород     №34 

 

Про визнання обраним депутатом Миргородської районної ради наступного за 

черговістю кандидата в депутати у виборчому списку Миргородської районної 

партійної організації Аграрної партії України 

 

Згідно статі 89 Закону України «Про місцеві вибори», керуючись постановою 

Центральної виборчої комісії «Про роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, 

селищ» від 02 жовтня 2015 року №381 та протоколом Миргородської районної 

виборчої комісії «Про результати виборів  депутатів Миргородської районної ради у 

багатомандатному виборчому окрузі», розглянувши заяву-повідомлення від Віташа 

Валерія Миколайовича, обраного депутатом до Миргородської районної ради,  

  постановляє:  

1. Прийняти заяву-повідомлення Віташа Валерія Миколайовича до розгляду 

та врахувати його по суті в рішенні Миргородської районної виборчої 

комісії, а саме в зв’язку з обранням останнього депутатом Попівської 

сільської ради. 

2. Визнати обраним депутатом Миргородської районної ради наступного за 

черговістю кандидата в депутати у виборчому списку Миргородської 

районної партійної організації Аграрної партії України: Яценко Валентину 

Дмитрівну 
Прізвище, 

власне ім’я (усі 
власні імена) 
та по батькові 
(за наявності) 

обраного 
депутата 

Рік 
народжен

ня 
Освіта Партійність Посада 

Місце роботи 
(заняття) 

Місце проживання 
Назва  місцевої організації 

політичної партії, 
від якої обрано депутата 

Яценко 

Валентина 

Дмитрівна 

12.05.1965 професі

йно-

технічн

а 

безпартійна Тимчасово не 

працює 

селянське 

господарство 

Полтавська обл., 

Миргородський р-н, 

с.В.Обухівка 

МИРГОРОДСЬКА  РАЙОННА  

ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 

 

3. Постанову невідкладно надіслати до Центральної виборчої комісії та 

внести зміни до Повідомлень Миргородської районної виборчої комісії, 

переданих до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. 

4. Постанову оприлюднити на офіційному сайті Миргородської районної 

державної адміністрації та на стенді офіційних матеріалів Миргородської 

районної виборчої комісії. 

 

Голова Миргородської        

районної виборчої комісії               Шелудько С. В.  


