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Великохутірська сільська територіальна виборча 
комісія Золотоніського району Черкаської області

ПОСТАНОВА
с. Великий Хутір Золотоніського району Черкаської області

09 жовтня 2020 року 10 год 00 хв № 36

Про утворення дільничних виборчих комісій звичайних виборчих 
дільниць № 710037, № 710044, №710045,№ 710073, № 710074 з місцевих 
виборів 25 жовтня 2020 року

Розглянувши подання місцевих організацій політичних партій, про утворення 
депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради 
України поточного скликання: Черкаська регіональна організація Політичної 
партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ»,ЧЕРКАСЬКА 
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА», та ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ», що уклала угоду про політичну 
співпрацю на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року та на перших виборах 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 
року з Депутатською групою «Партія «За майбутнє», кандидатури яких до 
складу дільничних виборчих комісій включаються обов’язково, а також 
Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 
кандидат на посаду Великохутірського сільського голови Шинкаренко Н .О ., 
кандидатури яких до складу дільничних виборчих комісій включаються 
шляхом жеребкування, та за поданням голови Великохутірської сільської 
виборчої комісії відповідно до пункту 1 частини 1 статті 9, частини 2 статті 
23, статті 34, частини 1 -8 статті 204 Виборчого кодексу України

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА сільська територіальна виборча комісія 
п о с т а н о в л я є :

1. Утворити та сформувати склад дільничних виборчих комісій звичайних 
виборчих дільниць № 710037, №710044 ,№ 710045, № 710073,
№710074 з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року , призначити їх 
керівний склад згідно з додатками 1-5



2. .Постанову (з додатками 1-5) вивісити для загального ознайомлення на 
стенді офіційних матеріалів у порядку визначеному частиною 4 статті 
37 Кодексу та оприлюднити на веб -  сайті Великохутірської ОТГ.

3. Дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць № 
710037, №710044 ,№ 710045, № 710073, №710074 з місцевих виборів 25 
жовтня 2020 року забезпечити інформування громадян про 
місцезнаходження та режим роботи комісій.

Н.В.Свистільник

О.М.Гаманова



                                                                                                                       Додаток 1 

                                                                                до постанови Великохутірської сільської 

                                                                    територіальної виборчої комісії Золотоніського 

                                                                                                         району Черкаської області 

                                                                                                                09 жовтня 2020 року 

 

 

  Дільнична виборча комісія з місцевих виборів  звичайної виборчої дільниці  

                       № 710037  Золотоніського району Черкаської області 

 

Голова комісії – Собова Жанна Кімовна , 1957 року народження – від місцевої організації  

Політичної партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1частини1 

статті 204 Кодексу) 

Заступник голови комісії – Литовченко Світлана Володимирівна  , 1976 року народження 

– від місцевої організації «Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 

1  статті 204 Кодексу) 

Секретар  Коваль Любов Миколаївна , 1956 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

                                                        Члени комісії : 

 

Литовченко Наталія Анатоліївна , 1965 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Ткач Людмила Валентинівна , 1997 року народження – від від місцевої організації 

«Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  статті 204 Кодексу)  

 

Шаповал Людмила Григорівна , 1973 року народження - від місцевої організації  

Політичної партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1частини1 

статті 204 Кодексу) 

 

Литовченко Ольга Миколаївна , 1977 року народження – від місцевої організації 

Політичної партії «За Майбутнє» (пункт 2 частини 1 статті 204 Кодексу) 

 

Сотніцька Ольга Володимирівна , 1979 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Придворний Володимир Петрович , 1960 року народження - за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Придворна Марина Олексіївна , 1963 року народження - за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Кива Наталія Юріївна , 1989 року народження - за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Скрипник Надія Леонідівна , 1963 року народження - за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

  

Секретар засідання ,  

член Великохутірської сільської  

територіальної виборчої комісії                                                            Н.Свистільник 

Золотоніського району Черкаської області 

 



                                                                                                                       Додаток 2 

                                                                                до постанови Великохутірської сільської 

                                                                    територіальної виборчої комісії Золотоніського 

                                                                                                         району Черкаської області 

                                                                                                                09 жовтня 2020 року 

 

 

  Дільнична виборча комісія з місцевих виборів  звичайної виборчої дільниці  

                       № 710044  Золотоніського району Черкаської області 

 

Голова комісії – Жук Михайло Миколайович , 1951 року народження –  за поданням 

голови Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

Заступник голови комісії – Коновал Василь Антонович , 1958 року народження – від 

місцевої організації «Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  

статті 204 Кодексу) 

Секретар  Пихтін Василь Іванович ,1959 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

                                                        Члени комісії : 

 

Орел Микола Анатолійович , 1955 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Бакумець Тетяна Віталіївна  , 1991року народження – від від місцевої організації 

«Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  статті 204 Кодексу)  

 

Жук Валентина Панасівна , 1952 року народження - від місцевої організації  Політичної 

партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1частини1 статті 204 

Кодексу) 

 

Коновал Ніна Олексіївна , 1966 року народження – від місцевої організації  Політичної 

партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1частини1 статті 204 

Кодексу) 

 

Шульга Віра Василівна , 1965 року народження –  від місцевої організації Політичної 

партії «За Майбутнє» (пункт 2 частини 1 статті 204 Кодексу) 

 

Шекера Людмила Василівна , 1979 року народження – від кандидата на посаду сільського 

голови Шинкаренко Н.О.( пункт 5 частина 1 статті 204 Кодексу) 

 

Савченко Василь Іванович, 1968 року народження - за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Гопка Людмила Сергіївна ,1966 року народження - за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Зоря Лариса Андріївна , 1960 року народження -  від місцевої організації Політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (пункт 3 частини 1 статті 204 Кодексу) 

 

  

Секретар засідання ,  

член Великохутірської сільської  

територіальної виборчої комісії                                                            Н.Свистільник 

Золотоніського району Черкаської області 

 



                                                                                                                       Додаток 3 

                                                                                до постанови Великохутірської сільської 

                                                                    територіальної виборчої комісії Золотоніського 

                                                                                                         району Черкаської області 

                                                                                                                09 жовтня 2020 року 

 

 

  Дільнична виборча комісія з місцевих виборів  звичайної виборчої дільниці  

                       № 710045  Золотоніського району Черкаської області 

 

Голова комісії – Заєць Надія Василівна , 1954 року народження –  від місцевої організації  

Політичної партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1частини1 

статті 204 Кодексу) 

Заступник голови комісії – Буткевич Роман Олексійович, 1965 року народження – –  від 

місцевої організації Політичної партії «За Майбутнє» (пункт 2 частини 1 статті 204 

Кодексу)  

Секретар  Мамалат Анатолій Пилипович ,1951 року народження –  від від місцевої 

організації «Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  статті 204 

Кодексу) 

 

                                                               Члени комісії : 

Удовиченко Олександр Олексійович , 1971 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Дерипаска Юлія Миколаївна   , 1988 року народження – від від місцевої організації 

«Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  статті 204 Кодексу) 

 

Ганженко Сергій Михайлович , 1956 року народження - від місцевої організації  

Політичної партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1частини1 

статті 204 Кодексу) 

 

Стригун Оксана Петрівна , 1987 року народження – за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

  

Товкес Володимир Васильович , 1959 року народження –   за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Кундас Ганна Григорівна , 1959 року народження – від кандидата на посаду сільського 

голови Шинкаренко Н.О.( пункт 5 частина 1 статті 204 Кодексу) 

 

Яковенко Інна Василівна , 1990 року народження - за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Сандига Ганна Андріївна ,1966 року народження - за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Нижник Володимир Григорович , 1983 року народження -  від місцевої організації 

Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (пункт 3 частини 1 статті 204 

Кодексу) 

 

  

Секретар засідання ,  

член Великохутірської сільської  

територіальної виборчої комісії                                                            Н.Свистільник 

Золотоніського району Черкаської області 



                                                                                                                                       Додаток 4 

                                                                                до постанови Великохутірської сільської 

                                                                    територіальної виборчої комісії Золотоніського 

                                                                                                         району Черкаської області 

                                                                                                                09 жовтня 2020 року 

 

 

  Дільнична виборча комісія з місцевих виборів  звичайної виборчої дільниці  

                       № 710073  Золотоніського району Черкаської області 

 

Голова комісії – Іщенко Людмила Андріївна , 1953 року народження –  від місцевої 

організації  Політичної партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1 

частини1 статті 204 Кодексу) 

Заступник голови комісії – Могильова Вікторія Михайлівна, 1972 року народження – –  

від місцевої організації Політичної партії «За Майбутнє» (пункт 2 частини 1 статті 204 

Кодексу)  

Секретар  Божко Марія Олександрівна ,1984 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

    

 

                                                               Члени комісії : 

Мельник Інна Вікторівна , 1978 року народження – за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Зеленська Наталія Іллівна , 1959 року народження – від від місцевої організації 

«Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  статті 204 Кодексу)  

 

Вакула Григорій Іванович, 1951 року народження - від місцевої організації  Політичної 

партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1частини1 статті 204 

Кодексу) 

 

Кузенна Наталія Миколаївна , 1982 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

  

Мельник Валентина Федорівна , 1966 року народження –   за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Кубрак Ольга Григорівна , 1956 року народження – за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Дрот Ірина Іванівна , 1990 року народження -  від від місцевої організації «Всеукраїнське 

об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  статті 204 Кодексу) 

 

  

  

Секретар засідання ,  

член Великохутірської сільської  

територіальної виборчої комісії                                                            Н.Свистільник 

Золотоніського району Черкаської області 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Додаток 5 

                                                                                до постанови Великохутірської сільської 

                                                                    територіальної виборчої комісії Золотоніського 

                                                                                                         району Черкаської області 

                                                                                                                09 жовтня 2020 року 

 

 

  Дільнична виборча комісія з місцевих виборів  звичайної виборчої дільниці  

                       № 710074  Золотоніського району Черкаської області 

 

Голова комісії – Сахно Юлія Анатоліївна , 1996 року народження –  від місцевої 

організації  Політичної партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1 

частини1 статті 204 Кодексу) 

Заступник голови комісії – Лисенко Ольга Анатоліївна, 1976 року народження – за 

поданням голови Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу)    

Секретар  Пуделко Наталія Василівна ,1967 року народження – від від місцевої 

організації «Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  статті 204 

Кодексу) 

 

                                                                Члени комісії : 

Буткевич Ніна Іванівна , 1965 року народження - від місцевої організації Політичної партії 

«За Майбутнє» (пункт 2 частини 1 статті 204 Кодексу)  

 

Швидка Алла Юхимівна, 1970 року народження – від від місцевої організації 

«Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВЩИНА» ( пункт 1 частини 1  статті 204 Кодексу)  

 

Кролевець Борис Іванович, 1953 року народження - від місцевої організації  Політичної 

партії « ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ( пункт 1частини1 статті 204 

Кодексу) 

 

Швидка Людмила Анатоліївна , 1981 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

  

Ковтун Ольга Миколаївна , 1971 року народження – за поданням голови Великохутірської 

сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

     

Городиська Юлія Миколаївна , 1989 року народження – за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

Гапоненко Лілія Григорівна , 1977 року народження -   за поданням голови 

Великохутірської сільської ТВК ( частина 8 статті 204 Кодексу) 

 

  

 

  

  

Секретар засідання ,  

член Великохутірської сільської  

територіальної виборчої комісії                                                            Н.Свистільник 

Золотоніського району Черкаської області 

 

 

 


