
ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД  ТА СІЛЬСЬКИХ, 
СЕЛИЩНИХ , МІСЬКИХ ГОЛІВ 

25 ЖОВТНЯ 2015 року 
 

П О С Т А Н О В А   
 

засідання  Татарбунарської міської виборчої комісії 
 

10год. 30 хв. м. Татарбунари 

"17" травня  2018 року      № 49 
 

«Про визнання депутатом Татарбунарської міської ради наступного за 
черговістю депутата від партії «Опозиційний блок» у зв’язку з   

достроковим  припиненням повноважень депутата Татарбунарської 
міської ради Ватаманюка Євгенія Євгенійовича» 

 
Відповідно до  статті 90 Закону України «Про місцеві вибори»,  

Постанови виборчої комісії № 48  від 17 травня 2018р. розглянувши рішення 
сесії Татарбунарської міської ради від 12 квітня  2018 року №579 – VII. 

заяву  Друговіній Наталії Василівні 
 

Татарбунарська міська виборча комісія  п о с т а н о в л я є: 
 

1.  Зареєструвати депутатом 7 скликання Татарбунарської міської ради 
Друговіну Наталлю Василівну (1958р.н., громадянка України, освіта 
професійно-технічна, розапартийна. Керівник дитячого вакального 
ансамблю будинку культури) визнаного обраним як особу 
наступного за черговістю кандидатів у депутати у виборчому списку 
від політичної партії «Опозиційний блок». 

2. Видати Друговіній Н.В. тимчасове посвідчення депутата 
Татарбунарської міської ради. 

3. Оприлюднити постанову на веб-сайті Татарбунарської міської ради. 
 

 

  

         Голова комісії    Стоянов Ф.Р. 
  

 

(підпис)   

 МП    

 

 



ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД  ТА СІЛЬСЬКИХ, 
СЕЛИЩНИХ , МІСЬКИХ ГОЛІВ 

25 ЖОВТНЯ 2015 року 
 

П О С Т А Н О В А   
 

засідання  Татарбунарської міської виборчої комісії 
 

10год. 30 хв. м. Татарбунари 

"17" травня  2018 року      № 47 
 

«Про достроково припинення повноважень  депутата  
Татарбунарської міської ради ІІV скликання Ватаманюка Є.Є. 
обраного від політичної партії  «Опозиційний блок» у зв’язку з 

обранням депутатом Татарбунарської районної ради Одеської області, 
як наступного за черговістю кандидатом в депутати. 

 
Відповідно до  статті 90 Закону України «Про місцеві вибори»,   

розглянувши рішення сесії Татарбунарської міської ради від 12 квітня  
2018 року №579– VII. 

 
Татарбунарська міська виборча комісія  п о с т а н о в л я є: 

 
 
 

1.  Скасувати рішення в частині реєстрації  депутатом  
Татарбунарської міської ради Ватаманюка Є.Є. обраного від 
політичної партії «Опозиційний блок» у зв’язку з реєстрацією 
депутатом Татарбунарської районної ради визнаного обраним як 
особу наступного за черговістю кандидатів у депутати у виборчому 
списку від політичної партії «Опозиційний блок». 

2. Визнати  посвідчення Ватаманюка Є.Є. депутата Татарбунарської 
міської ради недійсним. 

3. Оприлюднити постанову на веб-сайті Татарбунарської міської ради. 
 

 

  

         Голова комісії    Стоянов Ф.Р. 
  

 

(підпис)   

 МП    

 



ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД  ТА СІЛЬСЬКИХ, 
СЕЛИЩНИХ , МІСЬКИХ ГОЛІВ 

25 ЖОВТНЯ 2015 року 
 

П О С Т А Н О В А   
 

засідання  Татарбунарської міської виборчої комісії 
 

14год. 30 хв. м. Татарбунари 

"17" травня  2018 року      № 48 
 

1. «Про скасування рішення  в частині реєстрації в багатомандатному  виборчому 
окрузі кандидатом в депутати та виключення  його з виборчого списку 
політичної партії» 

 
Відповідно до  статті 47 п.6 , ч.2 Закону України «Про місцеві вибори», 

відповідно заяви Зубак Тетяни Петрівни від 20.04.2018р. 
 

Татарбунарська міська виборча комісія  п о с т а н о в л я є: 
 

    1.Скасувати  рішення  в частині реєстрації в   багатомандатному  
виборчому окрузі кандидата в депутати Зубак Тетяни Петрівни  та 
виключення  його з виборчого списку політичної партії  «Опозиційний 
блок» 

2.Видати Зубак Тетяні Петрівні копію даної Постанови. 
3.Оприлюднити постанову на веб-сайті Татарбунарської міської ради. 

 
 

  

         Голова комісії    Стоянов Ф.Р. 
  

 

(підпис)   

 

 

 

 

 


