
  

 

Форма № 6 

 

ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, 

МІСЬКИХ ГОЛІВ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про підсумки та результати голосування з виборів  

Івано-Франківського міського голови 
                      (згідно з назвою міста) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я 
(усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 

кандидата на посаду міського 

голови 

Число, 
місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Суб’єкт висування кандидата на 
посаду міського голови 

(назва місцевої організації політичної 

партії або самовисування) 

Код 

політичної 
партії 

Кількість голосів 

виборців, поданих 

за кандидата на 
посаду міського 

голови в межах 

єдиного 
одномандатного 

виборчого округу 

Відсоток голосів виборців, 

поданих за кандидата на 

посаду міського голови в 

межах єдиного 
одномандатного виборчого 

округу, від кількості виборців, 

які взяли участь у 

голосуванні 

Дата прийняття 

рішення про 
визнання 

міського голови 

обраним 
(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 
визнання 

міського 

голови 
обраним 

Результат 
виборів 

(обрано, 

повторне 
голосування, 

вибори не 

відбулися) 

1 Марцінків Руслан 

Романович 

22.11.1979 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

МІСЬКА ПАРТІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» 

022 67050 84.78 04.11.2020 46 Обрано 

2 Шкутяк Петро 

Зіновійович 

04.08.1980 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 

065 5576 7.05 - - - 

3 Сербин Наталія 

Зіновіївна 

16.07.1984 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА 

ПАРТІЯ» 

219 2817 3.56 - - - 

4 Богачов Олександр 

Миколайович 

23.08.1984 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«СЛУГА НАРОДУ» 

351 1786 2.25 - - - 

                                           
 Зазначаються відомості щодо всіх кандидатів на посаду міського голови, включених до виборчого бюлетеня для голосування. 
 Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду міського голови, зазначається у вигляді десяткового дробу з точністю до сотих. При цьому відкидаються всі десяткові знаки, які стоять після цього розряду. Наприклад, якщо 

розрахований відсоток становить 24,99765%, до форми № 6 заноситься число 24,99%. 

 



  

5 Стефанишин Василь 

Васильович 

07.06.1969 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 

ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ 

«ПЛАТФОРМА ГРОМАД» 

294 778 0.98 - - - 

 

Голова 

Івано-Франківської міської територіальної 

виборчої комісії Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області 

    

А.Я.ПЕТРИК 

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

 МП 
   

Секретар 

Івано-Франківської міської територіальної 

виборчої комісії Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області 

    

Т.Я.КУЧЕРНЮК-

СЕНЬКІВ 

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

 

"04" листопада 2020 року 
  

 


