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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 23,24 вересня 2020 року надійшли заяви: Полтавської 

обласної організації Політичної партії «ДОВІРА»  про висування кандидатом на 

посаду Решетилівського міського голови Дядюнову Оксану Анатоліївну,  

Решетилівської районної організації Народного Руху України  про  висування 

кандидатом на посаду Решетилівського міського голови  Колінченка Сергія 

Олександровича,  Полтавської регіональної  організації Політичної партії 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ» кандидатом на посаду  

Решетилівського міського  голови – Захарченка Віталія Григоровича, та заява 

громадянина  України  Колесніченка Владислава Сергійовича 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. 

2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів на посаду 

Решетилівського  міського голови, встановленої форми видати представникам 
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відповідних організацій політичних партій та кандидату, висунутому 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 28 вересня 2020 року № 17 
 

 

 

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) 

Дядюнова  Оксана  

Анатоліївна 

 22.07.1984 м.Єнакієве 

Донецька область 

Громадянка 

України 

Вища Безпартійна Секретар 

Решетилів 

ської 
міської 

ради 

Виконавчий 

комітет 

Решетилівської 
міської ради 

вул.Світанко 

ва 14 

с. Хоружі 
Полтавський 

р-н 

Полтавська 
обл  

Полтавська  обласна 

організація Політичної 

партії «ДОВІРА» 

відсутня 

Захарченко  Віталій 

Григорович 
 

 

 
 

 

 

 05.12.1972 Смт.Решетилівка  

Решетилівський р-н 
Полтавська обл 

Громадянин 

України 

Вища член Полтавської 

регіональної 
організації 

Політичної партії 

«ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА-

ЗА ЖИТТЯ 

ФОП 

Захарченко 
В.Г 

ФОП Захарченко 

В.Г 

вул 

Шевченка 
буд 58 

м.Решетилі 

вка 
Полтавська 

обл 

Полтавська регіональна 

організація Політичної 
партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА-ЗА 

ЖИТТЯ» 

відсутня 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

Колінченко Сергій  
Олександрович 

 23.01.1965 с Барановка 
Красноармійський р-н 

Донецької обл 

Громадянин 
України 

Вища Член Політичної 
партії «Народний 

рух України» 

Фізична 
особа-

підприєме 

ць 

Фізична особа 
підпрємець 

вул  
Мистецька 11 

м.Решетилів 

ка 
Полтавська 

обл 

Решетилівська районна 
організація Народного 

Руху України 

відсутня 
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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) 

Колесніченко 
Владислав  

Сергійович 

 10.11.1994 с.Лютенські Будища 
Зіньківського р-ну 

Полтавської обл 

Громадянин 
України 

ЗАГА
ЛЬНА  

СЕРЕ

ДНЯ 

БЕЗПАРТІЙНИЙ Тимчасово 
не працює 

Тимчасово не  
працює 

с. 
Соколовщина 

Зіньківський 

р-н 
Полтавська 

обл 

самовисування відсутня 

            

  

 

  

 

 Секретар Решетилівської  міської  

          територіальної виборчої комісії  

          Полтавського  району  

          Полтавської  області              Н.Федак  

 

 

 

 

 

 


