
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 

16 год. 20 хв. 

"21" вересня 2020 року                                                            № 8 

Про реєстрацію Літвінової Яни Миколаївни  

кандидатом на посаду Старобільського міського голови 

 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, 

 висунутої шляхом самовисування 

  До Старобільської міської територіальної виборчої комісії 

Старобільського району Луганської області 21 вересня 2020 року  надійшла 

заява громадянки України  Літвінової Яни Миколаївни про самовисування  

на посаду міського голови, разом  з документами:  заява про самовисування, 

документ про внесення грошової застави, автобіографія ( на паперовому та 

електронному носії), фотографія ( на паперовому та електронному носії), 

копія паспорта. 

  Розглянувши зазначені документи, Старобільська міська територіальна 

виборча комісія Старобільського району Луганської області встановила їх 

відповідність вимогам Виборчого кодексу України. 

  Враховуючи викладене, відповідно до статей 10, 11,пункту 4 частини 

другої статті 206, частина 6 статті 221, частини 2 та 4 статті 224, статті 225, 

частин 1-3, 7-9 статті 229 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 

36,37 Виборчого кодексу України, постановами Центральної виборчої комісії 

від 10 серпня 2020 року №173 та від 25 серпня 2020 року №200 

Старобільська міська територіальна виборча комісія Старобільського району 

Луганськой області постановляє: 

  1.Зареєструвати Літвінову Яну Миколаївну кандидатом на посаду 

Старобільського міського голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

  2. Копію цієї постанови та посвідчення кандидата на посаду 

Старобільського міського голови, встановленої форми, видати Літвіновій Яні 

Миколаївні. 

  3. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії та  

на сайті Старобільської міської ради. 

4. Відомості про зареєстрованого кандидата на посаду Старобільського 

міського голови Літвінової Яни Миколаївни надати відповідному органу 

ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання  

Центральній виборчій комісії. 

Голова Старобільської міської 

територіальної виборчої комісії                    __________                         І. Чумак                     

                                                                                 
(підпис)

                                 

Секретар Старобільської міської   

територіальної виборчої комісії                      ____________                     Л. Рибіна 
                                                                          (підпис)

                             
 


