
 

 

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 

15 год. 05хв. 

«29» січня 2021 року        №67 

 

Провідмову від депутатського мандатадепутатівСтаробільської міської ради 

восьмого скликання СімоновоїЮлії Валеріївни,Набоки Олексія 

ВасильовичаХалієвої Галини Григорівни, Ткачук Михайла Васильовича та 

реєстрацію депутата Старобільської міської радиБаришенко Ірини Валеріївни 

на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

1. Старобільська міська територіальна виборча комісіяСтаробільського 

району Луганської областіпідставі рішення Старобільської міської ради № 5/58 від 

12 січня  2021 року та особистої заяви депутата Старобільської міської ради 

восьмого скликання від Луганської територіальної організації політичної партії 

«Європейська солідарність»Сімонової  Юлії Валеріївни про дострокове 

припинення своїх депутатських  повноважень,прийняла рішення визнатиобраним 

депутатомнаступного за черговістю кандидата у відповідному єдиному 

багатомандатному виборчому списку кандидатів від Луганської територіальної 

організації політичної партії «Європейська солідарність» Набоку Олексія 

Васильовича. 

 

 

2. На основі особистоїзаяви новообраного депутатавід Луганської 

територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність» Набоки 

Олексія Васильовича, від 24 січня 2021 року,про відмову від депутатського 

мандата у зв’язку з тим, що він є діючим депутатом Старобільської районної ради, 

Старобільська міська територіальна виборча комісія прийняла рішення про 

визнання його  таким, який не набув депутатського мандата. 

 

3. Керуючись п.5, статті 283 Виборчого Кодексу УкраїниСтаробільська 

міська територіальна виборча комісія визнає обраним депутатомнаступного за 

черговістю кандидата у депутати у відповідному єдиному багатомандатному 

виборчому списку кандидатів від Луганської територіальної організації політичної 

партії «Європейська солідарність» Халієву Галину Григорівну. 

 



4. На основі особистоїзаяви новообраного депутатавід Луганської 

територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність» Халієвої 

Галини Григорівни,від 25 січня 2021 року,про відмову від депутатського мандата, 

Старобільська міська територіальна виборча комісіяприйняла рішення про 

визнання його  таким, який не набув депутатського мандата. 

 

5. Керуючись п.5, статті 283 Виборчого Кодексу УкраїниСтаробільська 

міська територіальна виборча комісія визнає обраним депутатомнаступного за 

черговістю кандидата у депутати у відповідному єдиному багатомандатному 

виборчому списку кандидатів від Луганської територіальної організації політичної 

партії «Європейська солідарність»Ткачук Михайла Васильовича. 

 

6. На основі особистоїзаяви новообраного депутатавід Луганської 

територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність» Ткачук 

Михайла Васильовича,від 26 січня 2021 року,про відмову від депутатського 

мандата, Старобільська міська територіальна виборча комісіяприйняла рішення 

про визнання його  таким, який не набув депутатського мандата. 

 

7. Керуючись п.5, статті 283 Виборчого Кодексу УкраїниСтаробільська 

міська територіальна виборча комісія визнає обраним депутатомнаступного за 

черговістю кандидата у депутати у відповідному єдиному багатомандатному 

виборчому списку кандидатів від Луганської територіальної організації політичної 

партії «Європейська солідарність» Баришенко Ірину Валеріївну. 

 

Згідно вище викладеногоСтаробільська міська територіальна виборча комісія 

Старобільського району Луганської області постановляє: 
 

1. Визнати обраним  депутатомСтаробільської міської  радиНабоку Олексія 

Васильовича, 20.12. 1964року народження, від Луганської територіальної 

організації політичної партії «Європейська солідарність». 

 

2. На основі особистої заявипро відмову від депутатського мандата у 

зв’язку з тим, що він є діючим депутатом Старобільської районної ради, 

визнати Набоку Олексія Васильовича, 20.12. 1964року народження, 

від Луганської територіальної організації політичної партії 

«Європейська солідарність», особою яка не набула депутатського 

мандата. 

 

 

3. Визнати обраним  депутатомСтаробільської міської  радиХалієву Галину 

Григорівну, 12.05.1967року народження, від Луганської територіальної 

організації політичної партії «Європейська солідарність». 

 

4. На основі особистої заявипро відмову від депутатського мандата 

визнати Халієву Галину Григорівну, 12.05.1967року народження, від 



Луганської територіальної організації політичної партії «Європейська 

солідарність», особою яка не набула депутатського мандата. 

5. Визнати обраним  депутатомСтаробільської міської  радиТкачук Михайла 

Васильовича, 28.05.1965року народження, від Луганської територіальної 

організації політичної партії «Європейська солідарність». 

 

6. На основі особистої заявипро відмову від депутатського мандата 

визнати Ткачук Михайла Васильовича, 28.05.1965року народження, 

від Луганської територіальної організації політичної партії 

«Європейська солідарність», особою яка не набула депутатського 

мандата. 

 

 

7. Визнати обраним  депутатомСтаробільської міської  радиБаришенко Ірину 

Валеріївну, 07.01.1968року народження, від Луганської територіальної 

організації політичної партії «Європейська солідарність». 

 

8. Оприлюднити цю постанову в установлений законом спосіб. 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови 

Старобільської міської  

територіальної виборчої комісії ___________ В. Флят  

 

 

СекретарСтаробільської міської  

територіальної виборчої комісії ___________ Л.Рибіна 


