
 

                                                              МІСЦЕВІ ВИБОРИ  

25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Засідання Білоцерківської міської територіальної виборчої комісії 

Білоцерківського району Київської  області  

 

ПОСТАНОВА 

Київська область 

м. Біла Церква 

 

«13» листопада 2020 року   17: 00                                  № 121 

  

 Про розгляд заяв  

 "Про відмову від депутатського мандату" 

 

13 листопада 2020 року до Білоцерківської міської територіальної виборчої комісії 

Білоцерківського району Київської  області надійшли заяви  "Про відмову від депутатського 

мандату" Поляруша Олександра Олексійовича вхідний № 537  від  Київської обласної організації 

політичної партії «СЛУГА НАРОДУ», Андрющенко Нателли Ігорівни вхідний № 539 від  Київської 

обласної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ», Кузеріної 

Олени Євгеніївни вхідний № 504 від  Київської обласної організації Політичної партії 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ», Терещенкової Ірини Олегівни вхідний № 541 від  

Київської обласної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ»   

обраних депутатами Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської  області на 

місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

 За змістом частини п'ятої статті 283 Виборчого кодексу України у разі подання  особою 

обраною депутатом за виборчим списком місцевої організації партії до виборчої комісії заяви про 

відмову від депутатського мандата,  виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка не 

набула депутатського мандата, та визнає обраним депутатом  міської  ради  наступного за черговістю 

кандидата у депутати у відповідному територіальному або єдиному багатомандатному виборчому 

списку кандидатів від відповідної організації партії, за яким було обрано особу, яка не набула 

мандата. 

Враховуючи вищевикладене згідно з Протоколом про результати  голосування з виборів 

депутатів Білоцерківської міської ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі від 03 

листопада 2020 року та відповідно  до  статті 33, статті 206, 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. Поляруша Олександра Олексійовича, який не набув депутатського мандату. 

2. Визнати обраним депутатом Білоцерківської міської ради Білоцерківського району  

Київської  області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від  Київської обласної організації  

політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» Вовкотруб Володимира Григоровича. 

3. Андрющенко Нателлу Ігорівну , яка не набула  депутатського мандату. 

4. Визнати обраним депутатом Білоцерківської міської ради Білоцерківського району  

Київської  області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Київської обласної організації  

Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ» Кузеріну Олену Євгеніївну.    

5.  Кузеріну Олену  Євгеніївну, яка не набула  депутатського мандату. 

6. Визнати обраним депутатом Білоцерківської міської ради Білоцерківського району  

Київської  області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Київської обласної організації  

Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ» Терещенкову  Ірину   

Олегівну.    

7.  Терещенкову  Ірину  Олегівну, яка не набула  депутатського мандату. 

8. Визнати обраним депутатом Білоцерківської міської ради Білоцерківського району  

Київської  області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Київської обласної організації  



 

Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ» Денисенка Дмитра  

Михайловича.    

9.  Копію Постанови надіслати до Центральної виборчої комісії. 

10. 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 


