
  

 

  

 

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

 територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів  

 

25 жовтня 2020 року 

 

Старобільська міська територіальна виборча комісія 

Старобільського району Луганської області 

 

П О С Т А Н О В А 

м. Старобільськ 

09 год. 20 хв. 

24 листопада 2020 року                     № 58 

 

Про скликання першої сесії Старобільської міської  ради  

Старобільського  району  Луганської області 
 

На підставі постанови № 49 від 03.11.2020 р. «Про визнання Літвінової Яни Миколаївни 

обраною Старобільським міським головою»,  постанови    № 56 від 20.11.2020 р.  «Про 

реєстрацію Старобільського міського голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року» та 

постанов № 52 від 05.11.2020 р.  «Про затвердження списку обраних депутатів Старобільської 

міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року», № 57 від 20.11.2020 р.  «Про 

реєстрацію депутатів Старобільської міської ради на місцевих виборах         25 жовтня 2020 р.» 

Старобільська міська територіальна виборча комісія Старобільського району Луганської 

області керуючись ч. 3 ст. 37, ч. 3 ст. 283 Виборчого кодексу України, ч. 4 ст. 45, ч. 2 ст. 46 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постановляє: 

1. Скликати  першу сесію Старобільської міської ради на 26 листопада 2020 року у 

приміщенні Старобільської міської ради (м. Старобільськ, вул. Центральна, буд. 

36) на 10:00 годину. 

2. Уповноважити голову Старобільської міської територіальної виборчої комісії 

Макущенко Н.Л. проінформувати раду про підсумки виборів Старобільського 

міського голови та депутатів Старобільської міської  ради. 

3. Надати Старобільській міській раді копії постанов про результати виборів та про 

реєстрацію Старобільського міського голови та депутатів  (постанови  № 49 від 

03.11.2020 р. ; № 56 від 20.11.2020 р.; № 52 від 05.11.2020 р.; № 57 від 20.11.2020 

р.) 

4. Оприлюднити дану постанову шляхом розміщення на дошці оголошень 

Старобільської міської територіальної виборчої  комісії, на сайті Старобільської 

міської ради. 

5. Зміст даної постанови довести до відома зареєстрованого новообраного 

Старобільського міського голови та усіх зареєстрованих новообраних депутатів 

Старобільської міської ради. 

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову Старобільської 

міської територіальної виборчої комісії Макущенко Н.Л. 

 

Голова Старобільської міської  

територіальної виборчої комісії          ___________               Н.Макущенко  

 

          

Секретар Старобільської міської  

територіальної виборчої комісії          ___________              Л.Рибіна 


