
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 

 

Миргородська міська територіальна виборча комісія 

 ( Миргородський район, Полтавська область) 

 

 

ПОСТАНОВА 

м. Миргород 

06 жовтня  2020 року                   17 год. 10 хв.                                             № 41 

 

Про скасування реєстрації кандидата у депутати Миргородської міської ради, 

включеного до виборчого списку кандидатів у депутати Полтавською обласною 

організацією Політичної партії "Довіра" 

До Миргородської міської територіальної виборчої комісії 05 жовтня 2020 року 

звернулася кандидат у депутати , зареєстрована від Полтавської обласної організації 

Політичної партії "Довіра" Ємець Вікторія Михайлівна ,з заявою про відмову від 

балотування кандидатом у депутати в багатомандатному та територіальному виборчому 

окрузі №4 від Полтавської обласної організації Політичної партії "Довіра" на місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року. 

 Розглянувши заяву Миргородська міська територіальна виборча комісія встановила 

її відповідність вимогам Виборчого Кодексу України  

 Враховуючи викладене вище, керуючись пунктом першим частини першої статті 

206, відповідно до пункту першого частини першої статті 231 Виборчого Кодексу  

України , 

Миргородська міська територіальна виборча комісія постановляє: 

  

1. Скасувати реєстрацію кандидата у депутати Миргородської міської ради, 

зареєстрованої від Полтавської обласної організації Політичної партії "Довіра" -

Ємець Вікторії Михайлівни  

2. Виключити Ємець Вікторію Михайлівну з єдиного та територіального №4 

виборчого списків Полтавської обласної організації Політичної партії "Довіра", при 

цьому не змінюючи черговість інших кандидатів. 

3. Забезпечити анулювання і негайне повернення до Миргородської міської ТВК 

посвідчення №104 кандидата у депутати Миргородської міської ради на перших 

виборах депутатів Миргородської міської ради 25 жовтня 2020 року 

4. Копію цієї постанови видати Представнику в Миргородській міській 

територіальній виборчій комісії від Полтавської обласної організації Політичної 

партії "Довіра"  

5. Відомості про скасування реєстрації кандидата у депутати Миргородської міської 

ради Миргородського району Полтавської області надати органу ведення 

Державного реєстру виборців для подальшого надання в ЦВК 

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб сайті Миргородської міської ради 

та на стенді офіційних оголошень Миргородської міської територіальної виборчої 

комісії. 

Голова Миргородської міської ТВК                         Є.Й. Ревуцький.  

   

 Секретар  Миргородської міської ТВК               ___________  Н.О. Бер’якіна  


