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Одеська міська територіальна виборча комісія 
Одеського району Одеської області

ПОСТАНОВА
місто Одеса

18 год. 20 хв.
31 серпня 2020 року №9

Про зміни в складі районних у місті Одесі територіальних виборчих комісій 
Одеської області, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів

Розглянувши подання місцевих організацій політичних партій про 
припинення повноважень та заміни для включення до складу районних у місті 
Одесі територіальних виборчих комісій Одеської області, що здійснюють 
підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 9, пункту 1 частини другої статті 23, пункту 2 
частини третьої статті 32, статті 34, частини, третьої та четвертої статті 38, 
частин десятої -  тринадцятої, п’ятнадцятої статті 203, частин четвертої, шостої, 
восьмої статті 208 Виборчого кодексу України, керуючись пунктом 1 частини 
другої статтями 206, частиною сьомою статті 203 Кодексу, Одеська міська 
територіальна виборча комісія Одеського району Одеської області
п о с т а н о в л я є :

1. Внести зміни до складу районних у місті Одесі територіальних виборчих 
комісій Одеської області, що здійснюють підготовку та проведення місцевих 
виборів 25 жовтня 2020 року, утвореного та сформованого постановою Одеської 
міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області від 
25 серпня 2020 року № 6, згідно з додатками 1 - 3 .

2. Цю постанову разом з відповідними додатками надати районним у місті 
Одесі територіальним виборчим комісіям Одеської області.

3. Районним у місті Одесі територіальним виборчим комісіям Одеської 
області, до складу яких вносяться зміни, у встановленому законом порядку 
поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.

4. Дану постанову оприлюднити на офіційному сайті Одеської міської ради та 
стенді офіційних матеріалів Одеської міської територіальної виборчої комісії 
Одеського району Одеської області у встановлені Виборчим кодексом України 
порядку та строки.

Г олова
Одеської міської територіальної ви^і 

Одеського району Одеської області'

Секретар
Одеської міської територіальної ш б о р ^ б ї^ ^ й а^  
Одеського району Одеської областгЧь*»ру^гасС



Додаток 1
до постанови Одеської міської територіальної 

виборчої комісії Одеського району Одеської області 
від ЗІ серпня 2020року № 9

Київська районна у місті Одесі територіальна виборча комісія
Одеської області

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Черкасов Дмитро Федорович, 1976 року народження -  від Одеської обласної 

регіональної організації Політичної партії "Успішне майбутнє" (у зв’язку з 
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням 
якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Карагяур Віктор Іванович, 1987 року народження -  від Одеської обласної 

регіональної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Успішне майбутнє".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бондаренко Олексій Васильович, 1977 роуку народження -  від Одеської 

міської організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА» 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за 
поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої 
комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Пригара Марія Степанівна, 1997 року народження -  від Одеської міської 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДМИТРА ГОЛУБОВА».

Секретар
Одеської міської територіальної виборчої 
Одеського району Одеської облас



Додаток 2
до постанови Одеської міської територіальної 

виборчої комісії Одеського району Одеської області 
від 31 серпня 2020 року № 9

Малиновська районна у місті Одесі територіальна виборча комісія
Одеської області

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Каща Олександр Вікторович, 1985 року народження -  від Одеської міської 

партійної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ІНТЕРНЕТ ПАРТІЯ УКРАЇНИ" 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за 
поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої 
комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Данилюк Ігор Олегович, 1992 року народження -  від Одеської міської 

партійної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ІНТЕРНЕТ ПАРТІЯ УКРАЇНИ".

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бакаєв Олексій Вікторович, 1956 року народження -  від Одеської міської 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЦИГАНСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (у зв’язку 
з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням 
якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Байрак Мая Василівна, 1960 року народження -  від Одеської міської 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЦИГАНСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ».

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Іванов Дмитро Дмитрович, 1999 року народження -  від Одеської обласної 

територіальної організації Політичної партії «ГОЛОС» (у зв’язку з внесенням 
подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого 
кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Бензар Євген Олегович, 1988 року народження -  від Одеської обласної 

територіальної організації Політичної партії «ГОЛОС».

Секретар
Одеської міської територіальної виборчої 
Одеського району Одеської області



Додаток З
до постановы Одеської .міської територіальної 

виборчої комісії Одеського району Одеської області 
від ЗІ серпня 2020року № 9

Суворовська районна у місті Одесі територіальна виборча комісія
Одеської області

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Богаченко Наталя Леонідівна, 1957 року народження -  від ОДЕСЬКОЇ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГІНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ ТРУДА (у зв’язку з внесенням подання 
про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру 
такого члена було включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Поплавська Анастасія Володимирівна, 1980 року народження -  від 

ОДЕСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГІНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ ТРУДА.

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Бабаджанян Сніжана Айказунівна, 1988 року народження -  від Одеської 

територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» 
(у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за 
поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої 
комісії).

Включити до складу цієї комісії:
Грищук Катерина Петрівна, 1989 року народження -  від Одеської 

територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність».

Секретар
Одеської міської територіальної виборчої 
Одеського району Одеської області


