
   

Івано-Франківська міська територіальна виборча комісія 

Івано-Франківського району  

Івано-Франківської області 

___________________________________________________________________________ 

 

   Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних 

громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 

25 жовтня 2020 року 
 

 

П О С Т А Н О В А 
 

м. Івано-Франківськ 

29 вересня 2020 року 18 год. 25 хв.                                                                                                   № 13 

 

 

Про реєстрацію кандидатів у депутати Івано-Франківської міської ради  

 

Івано-Франківська міська територіальна виборча комісія отримала заяви про 

реєстрацію кандидатів у депутати Івано-Франківської міської ради включених до єдиного та 

шести територіальних виборчих списків організацій партій, поданих та оформлених 

відповідно усіх вимог ст.ст. 219, 222 Виборчого кодексу України від політичних партій:  

-  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

“ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПЛАТФОРМА ГРОМАД”; 

- Івано-Франківська обласна організація політичної партії “НАШ КРАЙ”; 

- ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

“СИЛА І ЧЕСТЬ”; 

- Івано-Франківська міська організація Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”. 

 

Розглянувши документи від вищевказаних суб’єктів виборчого процесу та беручи до 

уваги те, що усі документи подані з дотриманням вимог статей 216, 221, 224, відповідно до 

статей 36, 37, 216-219, 222, 227 Виборчого Кодексу України, Постанови Центральної 

виборчої комісії № 200 від 25 серпня 2020 року “Про порядок інформування виборчої комісії 

про перебіг виборчого процесу місцевих виборів” Івано-Франківська міська територіальна 

виборча комісія постановляє: 

 

1. Зареєструвати кандидатів у депутати до Івано-Франківської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області включених до єдиного та шести 

територіальних виборчих списків ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 



ОРГАНІЗАЦІІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

“ПЛАТФОРМА ГРОМАД” у кількості 39 (тридцяти дев’яти) кандидатів згідно 

поданих документів (додаток 1 – список кандидатів згідно єдиного виборчого списку). 

2. Зареєструвати кандидатів у депутати до Івано-Франківської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області включених до єдиного та шести 

територіальних виборчих списків Івано-Франківської обласної організації політичної 

партії “НАШ КРАЙ” у кількості 31 (тридцяти одного) кандидата згідно поданих 

документів (додаток 2 – список кандидатів згідно єдиного виборчого списку). 

3. Зареєструвати кандидатів у депутати до Івано-Франківської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області включених до єдиного та шести 

територіальних виборчих списків ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА І ЧЕСТЬ” у кількості 33 (тридцяти трьох) кандидатів 

згідно поданих документів (додаток 3 – список кандидатів згідно єдиного виборчого 

списку). 

4. Заступнику голови комісії Куцику В.В. розмістити дану Постанову для загального 

ознайомлення на стенді офіційних матеріалів. 

5. Секретарю комісії Кучернюк-Сеньків Т.Я. забезпечити розміщення копії цієї 

Постанови на веб-ресурсі виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

 

 

 

 
Голова 

Івано-Франківської міської 

територіальної виборчої комісії                                                 А.Я. ПЕТРИК 

 

 

Секретар 

Івано-Франківської міської 

територіальної виборчої комісії                                                 Т.Я. КУЧЕРНЮК-СЕНЬКІВ 


