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21 вересня 2020 року         № 6 

  

 

Про реєстрацію кандидатів на посаду Решетилівського міського голови 

 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

До Решетилівської   міської територіальної виборчої комісії Полтавського  

району Полтавської   області 17,18,21 вересня 2020 року надійшли заяви: 

Полтавської обласної організації Всеукраїнського Об’єднання «Свобода»  про 

висування кандидатом на посаду Решетилівського міського голови Ханка Анатолія 

Миколайовича,  Решетилівської районної організації політичної партії «Рідне 

місто»  про  висування  на посаду Решетилівського міського голови  Колесніченка 

Володимира Володимировича, Решетилівської районної організації політичної 

партії  «Основа» на посаду  Решетилівського міського  голови -  Козар Наталію 

Юріївну, Полтавської обласної організації політичної партії «За Майбутнє»  на 

посаду  Решетилівського міського  голови - Кошового Петра Миколайовича, та 

заява громадянина  України  Федорченка Василя Георгійовича про реєстрацію 

кандидатом  на посаду Решетилівського міського голови шляхом  самовисування  

разом з іншими документами. 

Розглянувши зазначені документи, Решетилівська  міська територіальна 

виборча комісія Полтавського  району Полтавської  області встановила їх 

відповідність вимогам Виборчого кодексу України. 

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

статті 206, частини другої статті 216, статей 217 – 219, 221, частин першої, другої, 

четвертої статті 224, статті 225, частин першої – третьої, сьомої – дев’ятої 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, Решетилівська міська територіальна виборча 

комісія Полтавського  району Полтавської  області постановляє: 

 

1. Зареєструвати кандидатів на посаду Решетилівського міського голови на 

місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, згідно з додатком. 
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2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів на посаду 

Решетилівського  міського голови, встановленої форми видати представникам 

відповідних організацій політичних партій та кандидату, висунутим шляхом 

самовисування. 

3. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії та на 

сайті  Решетилівської міської ради. 

4. Відомості про зареєстрованих кандидатів на посаду Решетилівського 

міського голови надати відповідному органу ведення Державного реєстру виборців 

для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії. 

 

Голова Решетилівської  міської  

територіальної виборчої комісії  

Полтавського району  

Полтавської  області        З.П’ятаха 

  

 

Секретар Решетилівської  міської  

територіальної виборчої комісії  

Полтавського  району  

Полтавської області        Н.Федак  

            МП 

 

 



Додаток 1 

до постанови Решетилівської міської 

територіальної виборчої комісії 

Полтавського району Полтавської області 

від 21 вересня 2020 року № 6 
 

 

 

ПЕРЕЛІК 

зареєстрованих кандидатів на посаду Решетилівського міського голови 

на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року  
 

Прізвище, власне ім’я 

(усі власні імена), по 

батькові (за наявності) 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце народження Громадянство Освіта Партійність 
Посада 

(заняття) 
Місце роботи 

Місце 

проживання 

Суб’єкт висування кандидата  

(назва місцевої організації 

політичної партії або 

самовисування) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Ханко  Анатолій 

Миколайович 

 21.01.1982 С. Жовтневе 

(Покровське) 

Решетилівського р-н 

Полтавської обл 

Громадянин 

України 

Вища ПОЛІТИЧНА 

ПАРТІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬК

Е ОБЄДНАННЯ 

«СВОБОДА» 

Депутат 

Полтавської 

обласної 

ради 7 

скликання 

Заступник голови 

Полтавської 

обласної ради  

с. Покровське 

Решетилівський 

р-н 

Полтавська обл  

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» 

відсутня 

Козарь Наталія 

Юріївна  
 

 

 
 

 

 

 15.10.1974 С-ще 

Голобородьківське 
Карлівський р-н 

Полтавська обл 

Громадянка 

України 

Вища Решетилівська районна 

організація політичної 

партії «Основа» 

Директор Решетилівський 

районний 
територіальний 

центр 

соціального 
обслуговування 

(надання 

соціальних 
послуг) 

м. Решетилівка 

пр. Соборний 10  

Полтавський 

район 

Полтавська 

область 

Решетилівська районна 

організація політичної 
партії «Основа» 

відсутня 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

Федорченко Василь 
Георгійович 

 11.09.1962 Ростовська обл. м. 
Міллєрово 

Громадянин 
України 

Середня 
спеціаль

на 

Безпартійний Приватний 
підприє 

мець 

Приватний 
підприємець 

м. Решетилівка, 

вул. Гоголя 12 
самовисування відсутня 
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Колесніченко 

Володимир 
Володимирович 

 07.06.1966 Ростовська обл. 

Пролетарський 
район, 

п/з 

«Пролетарський» 

Громадянин 

України 

Вища Член політичної партії 

«Рідне місто» 
Керуючий 

відділен-
ням 

СТОВ «Говтва» вул. 

Надії Бабенко 10, 

м. Решетилівка, 

Полтавська обл. 

Решетилівська районна 

організація політичної 
партії  «Рідне місто» 

відсутня 

Кошовий Петро 

Миколайович 

 04.03.1961 Полтавська обл. 

Решетилівський 

район, с. Михнівка 

Громадянин 

України 

Вища Безпартійний Тимчасово 

не працює 

Тимчасово не 

працює 

вул. Леніна, буд. 

60, кв. 9, селище 

Решетилівка, 

Полтавська обл.  

Полтавська обласна 

організація політичної 

партії «За Майбутнє» 

відсутня 

  

 

  

 

 Секретар Решетилівської  міської  

          територіальної виборчої комісії  

          Полтавського  району  

          Полтавської  області              Н.Федак  

 

 

 

 

 

 

 


