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Перш! вибори депутат!в
сльських, селищних, мських рад територ!альних громад

выдповдних альських, селищних, м!ських гол! в
25 жовтня2020 року

Шосткинська м!ська територ!альна виборча комея
Шосткинського району Сумськотобласт!

ПОСТАНОВА
м.Шостка

15 год 10 хв

28 жовтня 2022 року №|
Про визнання обраним депутатом Шосткинсько! мськоТради

Шосткинського району Сумськотобласт! наступного за черговстю
кандидата в депутати в единому виборчому списку кандидат!в у

депутати вд Шосткинськот мсько? органзацй
пол/тично! партй«Р1ДНЕ МТСТО»

До Шосткинсько! м!сько! територ!альноТ виборчоТ комсй надйшло
ришення ШосткинськоГт м!ськоГ ради вд 19.10.2022 «Про дострокове
припинення повноважень депутата ШосткинськоГ м!сько’! ради УШ
скликання Шульги А.В.», у зв’язку з особистою заявою про складення нею
депутатських повноважень.

Шульга Альона В’ячеславвни була обрана депутатом Шосткинсько!
м!сько! ради на мсцевих виборах 25 жовтня 2020 року вд Шосткинськот
м!ськоГ орган!зацй полтичнот партй «РАДНЕ МПСТО»у единому виборчому
окруз! за №1. |

Черговсть кандидатв у депутати Шосткинсько! м!ськоГ ради у
виборчому списку Шосткинсько’ м!ськоГ органзацй полтично! партй
«РДНЕ М!СТО» для отримання депутатського мандата не вичерпана 1

наступним за черговстю кандидатом у депутати мае бути обраний Крамар
Дмитро Васильович 1978 року народження, який е за №4 у списку кандидатив
у депутати вд щепартй (кандидати за №2 1 № 3 вже обран! депутатами
ШосткинськоТ м!сько! ради).

Враховуючи викладене, вдпов!дно частини першо]статт! 284 Виборчого
кодексу Украни, Роз’яснення щодо порядку реестрацй обраних депутат!в
Верховно! Ради Автономно! Республи Крим, обласних, районних, м!ських,
районних у м!стр, сльських, селищних рад, с!льських, селищних, м!ських
гол!в, затвердженого постановою Центрально! виборчо! ком!сйвд 28 жовтня



2020 року № 433, частиною третьою статт! 283 Виборчого кодексу Украйни,
Шосткинська м!ська територ!альна виборча ком!с!я постановляе:

1. Взяти до вдома рицення Шосткинсько! м!сько! ради в!д 19.10.2022
щодо дострокового припинення повноважень депутата вдпов!дно! ради
Шульги Альони В’ячеславвни, обрано! за сдиним виборчим списком
кандидат!в у депутати вд Шосткинсько! м1сько! орган!зацИпол!тично!партй
«Р1ДНЕ М!СТО»в единому багатомандатному виборчому окруз1.

2. Визнати обраним депутатом Шосткинсько! м!сько7 ради наступного за
чергов!стю кандидата в депутати в единому виборчому списку кандидатив у
депутати выд Шосткинсько! м!сько! оргавйзацй полтично? партИ «РДНЕ
М!СТО» в единому багатомандатному виборчому окруз! Крамара Дмитра
Васильовича 1978 року народження, осыта вища, ф!зична особа ппдприемець,
безпарт!йний, проживае у м.Шостка Сумсько!области.

3. Кошю постанови надати Крамару Д.В. та представнику Шосткинсько!
м!сько! органйзацй полгично’ партй «РАДНЕ МСТО», за наявност!
вдпов!дного звернення.

4. Копю постанови надслати Центральнйй виборч!й ком!си.
5.Цю постанову оприлюднити на стендг офийЙних матералв

Шосткинсько! мсько! територ!ально! виборчот.

Заступник голови Шосткинсько! м!сько!
територ!ально! виборчоТ коми
(головуючийна зас!данн!) О.саев

Секретар Шосткинсько!м!сько!
територ!ально! виборчо! комсй Н.Фролова

МП

Зидно з орипналом

Заступник голови Шосткинсько! м!сько!
територ!ально! виборчо! комсй

О.[саев

Секретар Шосткинсько! м!сько1 р. .. .. (+ р Ао —
територ!ально! виборчо! комей варке Н.Фролова

х


