
 

 ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ  

     25 жовтня 2020 року  

Великохутірська сільська територіальна виборча 

комісія Золотоніського району Черкаської області 

ПОСТАНОВА 

с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області  

  

05 жовтня 2020 року               19 год  00хв          № 34 

Постановами : № 11. 12 від 1 8.09 2020 року .та № 16-31 від 25. 09. 2020 року Великохутірська 

СТВК зареєструвала кандидатів в депутати від  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ»ЗА МАЙБУТНЄ» та шляхом самовисування.   

Керуючись Постановою ЦВК № 295 від 24.09.2020 року  

«Про затвердження форми та кольору виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим , обласних , районних, районних у місті, міських,сільських 

,селищних рад сільських, селищних, міських голів . частинами 1,2 статті 199,пункту 7 частини 

2 статті 206, частин 2-6 статті 240 Виборчого кодексу України.  

Великохутірська СТВК постановляє:  

 Затвердити текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів Великохутірської сільської ради по 

багатомандатному виборчому округу № 1  

 Грицаченко Надія Миколаївна -06.02.1986 року народження .громадянка України, освіта вища 

. безпартійна, секретар Великохутірської сільської ради,проживає в с. Великий Хутір 

Драбівський р-н Черкаська обл.-самовисування  

 Скотаренко Тетяна Миколаївна -12.03.1966 року народження, громадянка України, освіта 

вища, безпартійна, лікар НКП «Драбівська ЦРЛ», проживає в с. Великий Хутір Драбівський р -н 

Черкаська обл- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ « ЗА 

МАЙБУТНЄ»  

 Соломаха Віталій Олександрович-01.08.1972 року народження, громадянин  

У країни.освіта вища, безпартійний, директор Великохутірської ЗОШ , проживає в с. 

Великий Хутір Драбівського р-н Черкаської обл -самовисування  

 

Виборчий округ № 2:  

1. Козоріз Віктор Петрович -07.01.1967 року народження, громадянин У країни.освіта 

вища,безпартійний. Провідний фахівець відділу медіа комунікацій Харківський 

національно -технічний університет, проживає в м. Харків Харківська обл - 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ « ЗА МАЙБУТНЄ»  

2. Лісун Наталія Миколаївна -08.03. 1969 року народження, громадянка України , освіта 

вища.безпартійна,бригадир СТОВ «Агрофірма «Великий Хутір», проживає в с. Великий 

Хутір Драбівський р-н Черкаська обл,- самовисування  

3. Пізняхівський Петро Юхимович-11.07.1951 року народження , громадянин 

України,освіта вища, безпартійний, пенсіонер, проживає в с. Великий Хутір 

Драбівського р-н Черкаська обл.-ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ « ЗА МАЙБУТНЄ»  



 

4. Сандига Сергій Борисович -16.04.1976 року народження.громадянин України, освіта 

загальна середня, безпартійний,механік СТОВ «Агрофірма «Великий Хутір», проживає в с. 

Великий Хутір Драбівський р -н Черкаська обл,- самовисування 

5. Сириця Віктор Леонідович - 28.02.1980 року народження, громадянин України, освіта 

професійно-технічна, безпартійний, завідуючий складом СТОВ «Агрофірма «Великий 

Хутір»,проживає в с Великий Хутір Драбівський р -н Черкаська обл,- самовисукання 

6. Швидка Надія Анатоліївна-09.10.1968 року народження,громадянка У країни.освіта 

вища.безпартійна.завуч Великохутірської ЗОШ. проживає в с.Михайлівка Драбівський р -н 

Черкаська обл.- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ЗА 

МАЙБУТНЄ» 

Виборчий округ №3: 

1. Коваль Ольга Григорівна -28.12.1972 року народження .громадянка України, освіта 

вища,безпартійна, інспектор Приватне підприємство «Росток »,проживає в  

с.Великий Хутір Драбівський р-н Черкаська обл- самовисування. 

2. Кущенко Олег Володимирович - 06.02.1996 року народження , громадянин України , осві та 

вища, безпартійний,начальник відділу Великохутірська сільська рада, проживає в с. 

Великий Хутір Драбівський р -н Черкаська обл,- самовисування 

3. Омелюх Віктор Олексійович-09.06.1965 рока народження, громадянин України, освіта 

вища, безпартійний . директор Приватне підприємство.проживає в с.  

Великий Хутір Драбівський р -н Черкаська обл..-ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ЗА МАЙБУТНЄ»  

4. Піскун Ольга Миколаївна -20.06.1977 року народження, громадянка України .освіта вища, 

безпартійна, завідуюча територіальний центр,проживає в с. Великий Хутір Драбівський р -н 

Черкаська обл,- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІІЇ «ЗА 

МАЙБУТНЄ» 

Виборчий округ №4: 

1. Бондаренко Любов Миколаївна -30.091973 року народження громадянка України, освіта 

вища, безпартійна, медична сестра КНП ЦПМСД Амбулаторія сімейної медицини,проживає 

в с. Великий Хутір Драбівський р-н Черкаська обл,- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ЗА МАЙБУТНЄ»  

2. Дернова Віра Петрівна - 07.08.1969 року народження .громадянка України .освіта вища, 

безпартійна, начальник відділу Великохутірська сільська рада, проживає в с. Великий 

Хутір Драбівського р-н Черкаська обл.- самовисування 

3. Коршак Сергій Володимирович - 25.05.1993 року народження, громадянин України, освіта 

вища.безпартійний, голова, фермерське господарство.проживає в с - ще Ашанівка 

Драбівський р-н Черкаська обл,- самовисування 

4. Кузьменко Микола Іванович 08.02.1975 року народження, громадянин України, освіта 

загальна середня.безпартійний, тракторист - машиніст приватне підприємство «Росток» , 

проживає в с . Великий Хутір Драбівський р -н Черкаська обл.- самовисування 

5. Сандига Олена Валентинівна - 02.06.1987 року народження, громадянка України, освіта 

вища , безпартійна, завідуюча ДНЗ «Сонечко» проживає в с. В еликий Хутір Драбівський р-

н Черкаська обл.- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІІ «ЗА 

МАЙБУТНЄ» 

6. С'вистільник Микола Васильович - 13.03.1974 року народження, громадянин України, освіта 

професійно- технічна, безпартійний, голова, фермерське господарство, проживає в с. 

Великий Хутір Драбівський р -н Черкаська обл,- самовисування 

7. Слюсар Сергій Юрійович-19.07.1965 року народження, громадянин України.освіта 

вища.безпартійний. тимчасово не працює, проживає в с-ще Ашанівка Драбівський р -н 

Черкаська обл.- самовисування 

Виборчий округ № 5: 

1. Лебідь Наталія Миколаївна - 12.04. 1974 року народження, громадянка України, освіта 

вища.безпартійна, завідуюча ДНЗ «Берізка», проживає в с.Безбородьки Драбівський р - 



      
     

    

  ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ЗА МАЙБУТНЄ»  

        Маковей Роман Олегович-11.11.1991 року народження, громадянин У країни, освіта вища,  

        безпартійний. Настоятель Свято- Успенський Храм, проживає в с Безбородьки Драбівський р -н     

        Черкаська обл,- самовисування 

       Яшна Катерина Олександрівна -17.10.1974 року народження, громадянка України, освіта    

       загальна середня,безпартійна, тимчасово не працює,проживає в  

с.Безбородьки Драбівський р -н Черкаська обл.- самовисування 

Виборчий округ № 6: 

1 Литовченко Олег Миколайович -25.12.1968 року народження, громадянин України, освіта 

загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, проживає в с. Безбородьки 

Драбівський р-н Черкаська обл,- самовисування 

2 Некоз Микола Михайлович-28.09.1953 року народження, громадянин України, освіта 

професійно-технічна, безпартійний, тимчасово не працює, проживає в с. Безбородьки 

Драбівський р-н Черкаська обл.-самовисування 

3 Стадник Лариса Михайлівна -22.05.1977 року народження, громадянка України, освіта вища, 

безпартійна, секретар Безбородьківської сільської ради .проживає в с .Безбородьки 

Драбівський р-н Черкаська обл.-самовисування 

Виборчий округ № 7 : 

1 Жарко Олена Ігорівна -06.08.1987 року народження . громадянка України . освіта вища, 

безпартійна, інспектор Великохутірська сільська рада, проживає в Рецюківщина 

Драбівський р-н Черкаська обл. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ « ЗА МАЙБУТНЄ»  

2 'Тараненко Людмила 0лексіївна-14.01.1960 року народження, громадянка України . освіта 

вища,безпартійна,директор Загальний заклад середньої освіти, проживає в с Рецюківщина 

Драбівський р-н Черкаська обл.-ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ « ЗА МАЙБУТНЄ»  

Виборчой округ № 8 : 

1. Кравченко Василь Миколайович -06.01.1996 року народження, громадянин У країни, освіта 

загальна середня, безпартійний, водій Драбівська районна рада, проживає в с 

Рождественське Драбівський р-н Черкаська обл,- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ЗА МАЙБУТНЄ» 

2. Новак Раїса Григорівна -13.05.1974 року народження, громадянка України, освіта вища, 

безпартійна, продавець ФОП «Нижник». проживає в с. Рождественське Драбівський р - н 

Черкаська обл.-ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ЗА 

МАЙБУТНЄ» 

2. Затвердити ступені захисту та кремовий колір виборчого бюлетеня з виборів депутатів 

Великохутірської сільської ради.  

3. Виготовити виборчий бюлетень з виборів депутатів Великохутірської сільської ради для 

голосування : для кожної звичайної виборчої дільниці в кількості. що на 0.5 відсотка 

перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної 

виборчої дільниці за даними Державного реєстру виборців станом на день формування 

замовлення на виготовлення виборчих бюлетенів, з можливим відхиленням зазначеної 

кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного 

листа під час їх виготовлення;  

4. Внести до виборчого бюлетеня з виборів депутатів Великохутірської сільської ради номера 

виборчих дільниць відповідно до кількості замовлених бюлетенів згідно виборчого округу.  

5. Утворити контрольну комісію по здійсненню контролю за виготовленням виборчих 

бюлетенів для голосування, дотримання вимог щодо знищення друкарських форм . 

технічних відходів, поліграфічного  браку виборчих бюлетенів з виборів депутатів 

Великохутірської сільської ради 25 жовтня 2020 року для голосування на, підприємстві - 

виготовлювачі в такому складі : Пізняхівська Валентина Михайлівна - голова комісії, 

Сидорець Оксана Василівна , Заноздра Світлана Василівна.-члени комісії 



о. і юстанову надіслати політичним партіям . представники яких увшшли до складу 
контрольної ком іс ії .

7. Цю постанову розмістити для ознайомлення на стенді ТВК та оприлюднити на 
веб-сайті Великохутірськ^ї ОТГ

Голова комісії О.М.  Гаманова

Секретар засідання Н.В.Свистільник


