
 

                                                              МІСЦЕВІ ВИБОРИ  

25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Засідання Білоцерківської міської територіальної виборчої комісії 

Білоцерківського району Київської  області  

 

ПОСТАНОВА 

Київська область 

м. Біла Церква 

 

«11» листопада 2020 року   17: 20                                  № 117 

  

 Про реєстрацію    

 Білоцерківським міським головою 

 

 

11 листопада 2020 року до Білоцерківської міської територіальної виборчої комісії 

Білоцерківського району Київської  області надійшла заява "Про реєстрацію міським головою" від 

Дикого Геннадія Анатолійовича вхідний № 517 разом з іншими документами, обраного  

Білоцерківським міським головою Білоцерківського району Київської  області на місцевих виборах 

25 жовтня 2020  року від  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ». 

За змістом частини першої статті 283 Виборчого кодексу України особа, обрана міським 

головою, для її реєстрації зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії з відповідних 

місцевих виборів протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів заяву 

про реєстрацію її  міським головою, а у разі наявності в неї іншого представницького мандата - 

копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої 

відповідно до  відповідної місцевої ради. 

Згідно з частиною третьою статті 283 Виборчого кодексу України у п’ятиденний строк з дня 

отримання документів, визначених частиною першою цієї статті, територіальна виборча комісія 

приймає рішення про реєстрацію  міського голови. 

Розглянувши зазначену заяву та додані до неї документи, Білоцерківська міська територіальна 

виборча комісія  Білоцерківського району Київської  області встановила їх відповідність вимогам 

Виборчого кодексу України. 

Враховуючи вищевикладене, згідно з Постановою № 92  від 03 .11.2020 року Білоцерківської 

міської територіальної виборчої комісії Білоцерківського району Київської області "Про обрання 

Білоцерківським міським головою", керуючись статтями 33, 36, 37 Виборчого кодексу України, 

відповідно до  статті 283 Виборчого кодексу України, Постанови  Центральної  виборчої  комісії      

№ 433 від 28.10.2020 року,  Білоцерківська міська територіальна виборча комісія Білоцерківського 

району Київської  області    

 

 ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Зареєструвати  Дикого Геннадія Анатолійовича Білоцерківським міським головою  

Білоцерківського району Київської  області обраного на  місцевих виборах 25 жовтня 2020  

року. 

2. Копію Постанови надіслати до Центральної виборчої комісії. 

3. Дану Постанову оприлюднити в порядку передбаченому п. 3 ч. 4 ст. 23 Виборчого кодексу 

України.  

 

Голова 

Білоцерківської міської  

територіальної виборчої комісії    ________________ І. ПЕКАРЧУК   

 

Секретар  

Білоцерківської міської 

територіальної виборчої комісії    ________________ О. АФАНАСЬЄВА  


