ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ
РАД ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ВІДПОВІДНИХ
СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
29 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ

Авангардівська селищна виборча комісія
Овідіопольського району Одеської області
ПОСТАНОВА
смт. Авангард
год.
хв.
"02" листопада 2017 року

№ 72

Про реєстрацію депутатів Авангардівської селищної ради
Овідіопольського району Одеської області
Відповідно до пункту п’ятнадцятого частини четвертої статті
25, статті 89 Закону України «Про місцеві вибори», Роз’яснень щодо
порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах
рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ,
затверджених постановою Центральної виборчої комісії від 02.10.2015
року № 381, постанови Авангардівської селищної виборчої комісії
Овідіопольського району Одеської області від 31 жовтня 2017 року
№ 69 «Про визнання обраними депутатів Авангардівської селищної
ради Овідіопольського району Одеської області», враховуючи подані
до виборчої комісії заяви, а також інші необхідні документи,
Авангардівська селищна виборча комісія
Овідіопольського району Одеської області
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Зареєструвати обраних депутатів Авангардівської селищної
ради Овідіопольського району Одеської області:
-

-

-

Берник Ігор Григорович, 22.08.75 р.н., освіта вища, позапартійний,
фізична особа-підприємець, проживає в смт. Авангард, висунутий
шляхом самовисування
Бубнов Микола Анатолійович, 14.12.85 р.н., освіта вища,
позапартійний,
фізична
особа-підприємець,
проживає
в
с.Прилиманське, висунутий шляхом самовисування
Бурлачук Сергій Петрович, 28.10.56 р.н, освіта вища, член
Української морської партії Сергія Ківалова, пенсіонер, проживає в
м.Одеса, висунутий Овідіопольською районною організацією
УКРАЇНСЬКОЇ МОРСЬКОЇ ПАРТІЇ СЕРГІЯ КІВАЛОВА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Васильєва Світлана Олександрівна, 06.02.64, освіта вища,
позапартійна, вчитель Прилиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів, проживає в
с.Прилиманське, висунута Овідіопольською районною організацією
політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП»
Вольхіна Тетяна Олександрівна, 29.11.83 р.н., освіта вища,
позапартійна, начальник поштового відділення №110 м.Одеса,
проживає в смт. Авангард, висунута шляхом самовисування
Гальчинський Вячеслав Миколайович, 12.05.74 р.н., освіта вища,
позапартійний, фінансовий директор ПП «Консалтингова Компанія
«ФОРТ», проживає в смт. Авангард, висунутий шляхом самовисування
Добров Ярослав Миколайович, 15.10.80 р.н, освіта середньоспеціальна, позапартійний, не працюючий, проживає в с.Прилиманське,
висунутий шляхом самовисування
Климчук Олександр Миколайович, 08.09.72, освіта вища,
позапартійний, головний лікар Авангардівської амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини, проживає в м.Одеса, висунутий шляхом
самовисування
Кондратюк Тетяна Іванівна, 28.03.58 р.н., освіта вища, позапартійна,
директор Авангардівського НВК, проживає в смт. Авангард, висунута
шляхом самовисування
Ляшенко Ігор Вікторович 19.07.81 р.н, освіта середньо-спеціальна,
позапартійний, не працюючий, проживає в с.Прилиманське, висунутий
шляхом самовисування
Македонський Микола Дмитрович, 06.12.73 р.н., освіта вища,
позапартійний, директор КП «Будинку культури та відпочинку
Авангардівської селищної ради», проживає в смт. Авангард, висунутий
шляхом самовисування
Перебийносюк Валентин Миколайович, 17.03.83 р.н., освіта вища,
позапартійний, інспектор Авангардівської селищної ради, проживає в
смт. Авангард, висунутий шляхом самовисування
Петренко Віктор Аркадійович, 25.10.55 р.н., освіта віща,
позапартійний, директор КП «Струмок», проживає в с.Прилиманське,
висунутий Овідіопольською районною організацією ВО «Батьківщина»
Пірожок Юрій Олександрович, 24.03.77 р.н., освіта вища,
позапартійний, директор ЖКП «Драгнава», проживає в смт. Авангард,
висунутий шляхом самовисування
Мазуренко Світлана Іванівна 31.07.68 р.н, освіта вища, позапартійна,
не працююча, проживає в с.Прилиманське, висунута Овідіопольською
районною організацією Партії «Відродження»
Мачок Олена Юріївна, 21.05.87 р.н., освіта вища, позапартійна,
медична сестра загальної практики КУ «Авангардівська амбулаторія
ЗПСМ», проживає в смт. Авангард, висунута шляхом самовисування
Мислива Людмила Павлівна, 16.10.68 р.н, освіта середньоспеціальна, позапартійна, секретар Прилиманської сільської ради,
проживає в с.Прилиманське, висунута шляхом самовисування
Мінаков Віталій Михайлович, 04.04.86 р.н, освіта вища,
позапартійний, доцент Одеської державної академії будівництва і
архітектури, проживає в с.Прилиманське, висунутий шляхом
самовисування
Мокан Сергій Євгенович, 13.10.71 р.н., освіта вища, позапартійний,
директор КП «Авангардкомунсервіс», проживає в смт. Овідіополь,
висунутий шляхом самовисування

-

-

-

-

-

-

-

Перун Інна Петрівна, 24.03.74 р.н, освіта вища, позапартійна, медична
сестра МКЛ№1 м.Одеса, проживає в с.Прилиманське, висунута
Овідіопольською районною організацією Партії «Відродження»
Попович Сергій Володимирович, 23.01.86 р.н, освіта вища,
позапартійний, інженер НПО «Спецпожсервіс», проживає в
с.Прилиманське, висунутий шляхом самовисування
Ропотан Ірина Валеріївна, 26.10.86 р.н., освіта вища, позапартійна,
доцент Одеського НДЕУ, проживає в м. Одеса, висунута шляхом
самовисування
Хмарюк Володимир Костянтинович 23.04.66 р.н, освіта середньоспеціальна, позапартійний, не працюючий, проживає в с.Прилиманське,
висунутий шляхом самовисування
Шевченко Костянтин Костянтинович, 28.06.81 р.н., освіта вища,
позапартійний, юрист-консультант КП «Будинку культури та
відпочинку Авангардівської селищної ради», проживає в смт. Авангард,
висунутий шляхом самовисування
Щур Валентина Василівна, 16.08.65 р.н., освіта вища, член ВО
«Батьківщина», секретар Авангардівської селищної ради, проживає в
смт. Авангард, висунута шляхом самовисування
Яремчук Ігор Григорович, 04.10.81 р.н., освіта середньо - спеціальна,
позапартійний, технік ЖКП «Драгнава», проживає в смт. Авангард,
висунутий шляхом самовисування

2.Оприлюднити цю постанову шляхом розміщення її на вебсайті Авангардівської селищної ради.
Голова Авангардівської
селищної
виборчої
комісії Овідіопольського
району Одеської області

Голуда О.Я.
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