
ПЕРШІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
смт. Софіївка 

 
ПОСТАНОВА 

 
01 жовтня 2020 року                   16.00                            № 25 

     (час прийняття) 

Про жеребкування для визначення порядкових номерів політичних партій у 
виборчому бюлетені на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

 
Розглянувши на своєму засіданні інформацію голови Софіївської селищної 

територіальної виборчої комісії Ігнатченко Вікторії Олександрівни  про проведення 
жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для розміщення їх 
назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів селищної ради відповідно до Постанови ЦВК 
від 25 червня 2020 року №115 (зі змінами від 28 липня 2020 року №150). 

Софіївська селищна територіальна виборча комісія постановляє: 
1. Провести жеребкування щодо визначення номерів організацій політичних партій для 

розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів селищної ради 
відповідно до Постанови ЦВК від 25 червня 2020 року №115 (зі змінами від 28 липня 
2020 року №150), згідно з порядком реєстрації виборчих списків політичними 
партіями у територіальній виборчій комісії, а саме: 
1. Політична партія «Блок Вілкула «Українська перспектива», уповноважена особа – 

Карпенко Валентина Миколаївна. 
2. Політична партія «Слуга народу», уповноважена особа – Лишин Олександр 

Вікторович. 
3.  Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», уповноважена особа 

– Майстат Наталя Павлівна. 
4. Політична партія «За майбутнє», уповноважена особа – Татарова Людмила 

Миколаївна. 
5. Політична партія «Опозиційна платформа - за життя», уповноважена особа – 

Бондаренко Андрій Миколайович. 
6. Політична партія «Європейська солідарність», уповноважена особа – Соколовська 

Ольга Павлівна. 
7. Політична партія «Пропозиція», уповноважена особа – Федорченко Катерина 

Сергіївна. 
За результатами жеребкування порядковий номер організації партії у виборчому бюлетні 
визначений у наступній послідовності: 
            1.   Політична партія «Європейська солідарність». 

2 Політична партія «Опозиційна платформа - за життя». 
3 Політична партія «За майбутнє». 
4 Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 
5 Політична партія «Слуга народу». 



6 Політична партія «Опозиційна платформа - за життя». 
7 Політична партія «Блок Вілкула «Українська перспектива». 
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