
Форма № 2 

ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, 

МІСЬКИХ  ГОЛІВ 

25  ЖОВТНЯ  2020  РОКУ 

 
ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати 

Миргородської р-нної ради 
 

включених до єдиного виборчого списку 

Полтавська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 

 
  

Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

1 

Байрамов 

Камандар 

Іскяндар - 
Огли 

 04.06.1963 

с. Азізбеков, 

Амасійськи

й р-н, 
Вірменія 

України вища 
безпартійн

ий 
 

Тимчасово 

не працює 

м. Миргород, 
Полтавська 

обл. 

Перший 

кандидат 

 
 

 

25.09.2020 17 відсутня відсутня 

2 
Титаренко 
Лілія 

Іванінва 

 06.09.1982 

м. Кривий 

Ріг, 

Дніпропетро
вська обл. 

України вища 
Безпартійн

ий 
Начальник 

Шишацьке 

віділення 
АТКБ 

Приватбан

к 

смт Шишаки, 

Шишацький 
р-н, 

Полтавська 

обл 

1 1 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

3 

Зливко Леся 

Олександрів
на. 

 17.05.1980 

с. Харківці, 

Гадяцький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн

а 

Начальник 

відділу 
освіти 

Гадяцька 

РДА 

м. Гадяч, 

Полтавська 
обл. 

2 3 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

4 
Петренко 

Олександр 
 01.05.1977 

с. Андріївка, 

Миргородсь
України вища 

безпартійн

ий 
 ФОП 

с. Яхники, 

Лохвицький 
3 1 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

 
 У разі, якщо особа протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або по батькові, зазначаються усі попередні прізвища, 

власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. Наприклад, до 14.09.2016 року – Петренко Марія Анатоліївна, до 12.06.2018 року – Брунь Марія Анатоліївна. 
 Відомості про наявність/відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість 

місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, зазначаються згідно із заявою кандидата в депутати, яка подається під час реєстрації. 

 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

Іванович кий р-н, 

Полтавська 

обл. 

р-н, 

Полтавська  

обл. 

5 
Кулик 
Оксана 

Іванівна 

 18.12.1971 м. Донецьк України вища 
безпартійн

а 
начальник 

Фінансове 
управління 

Гадяцької 
РДА 

м. Гадяч, 
Полтавська 

обл. 

2 4 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

6 

 

Кірпосенко 

Костянтин 
Олегович 

 29.08.1968 м. Харків  України вища 
безпартійн

ий 

начальник 

відділу 

інформацій
них 

технологій 

та 
комп’ютер

ного 

забезпечен
ня. 

СКК 
«Миргород

» ПрАТ 

ЛОЗ 
«Миргород

курорт» 

м. Миргород, 
Полтавська 

обл. 

4 1 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

7 

Лисенко 

Іван 

Володимиро
вич 

 07.07.1989 

с. Сари, 

Гадяцький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 
вчитель 

Опорний 

заклад 
освіти 

«Сарська 

спеціалізов
ана школа 

І-ІІІ 

ступенів» 

с. Сари, 

Гадяцький р-
н, 

Полтавська 

обл. 

2 5 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

8 
Рак Тетяна 
Вікторівна 

 5/25/1982 

м. 

Червонозаво
дське, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн
а 

Начальник 

комерційно
го відділу 

Товариство 
з 

обмежено

ю 
відповідаль

ністю 

«Полтавськ

е Сонечко» 

м. Лохвиця, 
Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 9 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

9 
Халдай 
Наталія 

Василівна 

 28.09.1985 

с. Харківці, 

Гадяцький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 

Начальник 

відділу 
культури, 

молоді та 

спорту 

Миргородс

ька РДА 

с. Харківці, 

Гадяцький р-
н, 

Полтавська 

обл. 

4 4 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

10 

Титаренко 

Вячеслав 
Миколайови

ч 

 23.04.1980 

с. Березова 

Лука, 

Гадяцький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн
ий 

перший 

заступник 
сільського 

голови 

Петрівсько

-Роменська 
сільська 

рада 

с. Березова 

Лука, 

Гадяцький р-
н, 

Полтавська 

обл. 

2 9 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

11 
Дорогань 
Михайло 

 27.01.1986 
м. 
Миргород, 

України вища 
безпартійн
ий 

 
Тимчасово 
не працює 

м. Миргород, 
Полтавська 

4 3 25.09.2020 17 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

Володимиро

вич 

Полтавська 

обл. 

обл. 

12 

Шапошник 

Олександр 

Васильович 

 24.04.1991 

м. 

Миргород, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн
ий 

головний 

спеціаліст 
відділу 

економічно
го 

прогнозува

ння та 
туризму 

Миргородс

ька міська 

рада 

м. Миргород, 

Полтавська 

обл. 

4 5 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

13 

Іщенко 

Ірина 
Іванівна 

 27.12.1979 

с. Веприк, 

Гадяцький  

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
Безпартійн

а 
директор 

Веприцька 

загальноос

вітня 
школа І-ІІІ 

ступенів 

с. Веприк, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

2 6 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

14 

Кирченков 

Володимир 

Петрович 

 17.05.1968 

с. Петрівка-

Роменська, 

Гадяцький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України вища 
Безпартійн
ий 

директор 

Комунальн
е 

підприємст

во 
«Сервіс» 

Гадяцької 

районної 
ради» 

м. Гадяч, 

Полтавська 

обл. 

2 1 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

15 

Костюк 

Оксана 
Вікторівна 

 07.10.1976 

м. Лохвиця, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська  

обл. 

України вища 
Безпартійн

а 
 ФОП 

м. Лохвиця, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська  

обл. 

3 5 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

16 

Харченко 

Володимир 
Анатолійови

ч 

 22.12.1975 

с. Риги, 
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська  
обл. 

України вища 
Безпартійн
ий 

 ФОП 

с. Венслави, 
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська  
обл. 

3 3 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

17 

Романюк 

Віталіна 
Іванівна 

 11.04.1984 

с. Сари, 

Гадяцький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 

Головний 

лікар  

 

КП 
Полтавськ

ий 

обласний 
центр 

екстеренно

ї медичної 
допомоги 

м. Миргород, 

Полтавська 
обл. 

4 2 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

18 
Антоненко 
Вячеслав 

Павлович 

 09.05.1976 

с. Піски, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська  

України вища 
безпартійн

ий 
 ФОП 

м. Заводське, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

3 6 25.09.2020 17 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

обл. обл. 

19 

Костенко 

Тетяна 
Вікторівна 

 25.07.1981 

смт 

Чорнухи, 

Чорнухинсь
кий р-н, 

Полтавська 
обл. 

України вища 
безпартійн
а 

Голова 
Лохвицька 
РДА 

м. Лохвиця, 
Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 4 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

20 

Гелей 
Олександр 

Анатолійови

ч 

 05.06.1982 

с. Яреськи, 

Шишацький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
Безпартійн

ий 
 

Тимчасово 

не працює 

смт Шишаки, 

Шишацький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

1 3 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

21 

Макушенко 

Вікторія 

Леонідівна 

 04.04.1986 

м. 

Миргород, 
Полтавська 

обл. 

України 
в

ища 
безпартійн
ий 

директор 

Миргородс
ька дитячо-

юнацька 

спортивна 
школа 

м. Миргород, 

Полтавська 

обл. 

4 7 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

22 

Супруненко 

Сергій 

Миколайови

ч 

 17.05.1978 

м. 

Красноармій

ськ, 
Донецька 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 
директор 

СТОВ 

«Агро-
Стиль» 

м. Гадяч, 

Полтавська 
обл. 

2 2 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

23 
Приседько 
Оксана 

Олексіївна 

 10.05.1981 
м. Глухів, 
Сумська 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 

Лікар-
рентгеноло

г 

Шишацька 

ЦРЛ 
м. Полтава 1 2 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

24 
Бойко 
Олександр 

Юрійович 

 01.05.1974 

с. Бодаківка, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 
обл. 

України вища 
безпартійн

ий 
директор 

ТОВ 
«Елеватор 

– Агро» 

м. Заводське, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 
обл. 

3 7 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

25 

Ошека 

Євген 

Павлович 

 02.06.1988 

м. 

Миргород, 

Полтавська 
обл. 

України вища 
безпартійн

ий 

Директор 

телестудії 

"Миргород
" 

телестудія 

"Миргород

" 

м. Миргород, 

Полтавська 

обл. 

4 6 25.09.2020 17 відсутя відсутня 

26 

Голуб 

Оксана 
Вікторівна 

 28.02.1983 м. Полтава України вища 
безпартійн

ий 

 

начальник 
відділу  

Миргородс

ька міська 
рада 

м. Миргород, 

Полтавська 
обл. 

1 7 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

27 

Гузій Сергій 

Миколайови
ч 

 20.08.1968 

с. Сари, 

Гадяцький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 
директор 

Рашівськи

й 

психоневло
гічний 

будинок 

с. Сари, 

Гадяцький р-

н, 
Полтавська 

обл. 

2 7 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

28 

Івахно 

Сергій 

Юрійович 

 11.01.1988 

м. 
Червонозаво

дське, 

Лохвицький 

України вища 
безпартійн

ий 
директор 

Обласне 
видання 

«Лохвицьк

ий Край» 

м. Лохвиця, 
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська 

3 8 25.09.2020 17 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

р-н, 

Полтавська 

обл. 

обл. 

29 

Яворська 

Аделаїда 

Сергіївна 

 03.06.1984 

с. 
Підвисоке, 

Новоарханге
льський р-н, 

Кіровоградс

ька обл. 

України вища 
безпартійн
ий 

виконроб з 
виконання

м обовязків 

кошторисн
ика 

ТОВ 
"Миргород

-

Девелопме
нт" 

с. 
Олефирівка, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

1 5 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

30 

Чоп Юрій 

Олександро

вич 

 27.06.1970 

смт 

Шишаки, 

Шишацький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України 
в

ища 
Безпартійн
ий 

В.о. 
начальника 

відділ 
охорони 

праці та 

екології 
ТОВ 

"Агрофірм

а "ім. 
Довженка"  

смт Шишаки, 
Шишацький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

1 4 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

31 

Оніщенко 

Олексій 
Анатолійови

ч 

 16.03.1972 

м. 

Краснопілля
, 

Краснопільс

ький р-н, 
Сумська 

обл. 

України 

середньо-

спеціальн

а 

безпартійн
ий 

 
Тимчасово 
не працює 

м. Заводське, 
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

3 2 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

32 

Габідуллін 

Віктор 

Фарітович 

 27.06.1980 

м. 

Миргород, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн
ий 

директор 
ТОВ 
"Орбіта" 

м. Миргород, 

Полтавська 

обл. 

1 6 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

33 
Лічереп 
Дмитро 

Сергійович 

 06.09.1992 

смт 
Новгородсь

ке, м. 

Торецьк, 
Донецька 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 

лікар 
сімейної 

медицини 

КНП 

Миргородс

ький 
ЦПМСД 

м. Миргород, 
Полтавська 

обл. 

4 8 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

34 

Жуківець 

Олена 

Миколаївна 

 29.03.1987 

м. Гадяч, 
Гадяцький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища 
безпартійн
а 

 
Тимчасово 
не працює 

м. Гадяч, 
Гадяцький р-

н, 

Полтавська 
обл. 

2 8 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

35 

Безпальченк

о Ірина 
Сергіївна 

 10.11.1981 

м. Гадяч, 

Гадяцький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 

управління 

архітектур
и та ДАБК 

Миргородс

ька міська 
рада 

м. Миргород, 

Полтавська 
обл. 

4 9 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

36 
Чоп Сергій 
Олександро

 05.07.1973 
смт 
Шишаки, 

України вища 
безпартійн
ий 

Заступник 
ген. 

ТОВ 
"Таргет-

м. Полтава  1 8 25.09.2020 17 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

вич Шишацький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

Директора Сервіс 

агро" 

37 

Андросова  

Марина 
Михайлівна 

 19.03.1992 

м. Миргород

, Полтавська 
обл. 

України середня 
безпартійн

а 
 ФОП 

м. Миргород, 

Полтавська 
обл. 

3 10 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

38 

Шевченко 

Юрій 
Олексійович 

 29.01.1989 

с. Зубівка, 

Миргородсь

кий р-н, 
Полтавська 

обл. 

України вища 
безпартійн

ий 

майстер, 
АТ 

"Полтавага

з" 

АТ 

"Полтавага
з 

с. Зубівка, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

4 10 25.09.2020 17 відсутня відсутня 

 

Голова 

 

    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 

 
МП 

   

Секретар 

 

    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 

 


