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П р о реєстрацію депутата
П о к р о в с ь к о ї районної
в місті К ривом у Розі ради Ж ел язкової J1.I.
Д о Покровської районної у місті Кривому Розі виборчої ком ісії
Дніпропетровської області "28" березня 2017 року надійшла заява
Желязкової Лариси Іванівни разом з іншими документами щодо реєстрації ії
депутатом Покровської районної в місті Кривому Розі ради. Розглянувши
зазначену заяву, Покровська районна у місті Кривому Розі виборча комісія
Дніпропетровської області встановила.
Постановою Покровської районної у місті Кривому Розі виборчої
ком ісії Дніпропетровської області від "13" березня 2017 року № 7
Желязкову Л.І. визнано обраною депутатом районної в місті Кривому Розі
ради.
Частиною другою статті 90 Закону України "П ро місцеві вибори"
(далі - Закон) встановлено, що реєстрація особи, обраної депутатом
відповідно до частини першої статті 90 Закону, та видання їй тимчасового
посвідчення депутата здійснюються територіальною виборчою комісією з
дотриманням порядку, передбаченого статтею 89 Закону.
Відповідно до частини першої статті 89 Закону особа, обрана
депутатом районної ради, для її реєстрації, у разі наявності іншого
представницького мандата, зобов’язана подати до територіальної виборчої
комісії протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів
місцевих виборів копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого
представницького мандата.
Згідно з пунктом 4 Р оз’яснення щодо порядку реєстрації обраних
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних,
міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної
виборчої комісії від 2 жовтня 2015 року № 381 особа, обрана депутатом
районної ради, для її реєстрації подає до територіальної виборчої комісії такі
документи:
у разі наявності іншого представницького мандата — копію
зареєстрованої заяви про припинення дії такого представницького мандата,
поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської,
селищної ради;
у рай відсутності Іншого представницького мандата - заяву про
відсутність такого мандата;
у раті обрання особи депутатом у двох або більше багатомандатних
виборчих округах - копію заяви (копії заяв) про відмову від іншого
депутатського мандата, поданої відповідно до виборчої комісії Автономної
Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті виборчої
комісії та зареєстрованої в установленому порядку;
копію документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство
України (копія першої, другої сторінок паспорта громадянина України,
сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України
"П ро свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"),
або копію тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно
прийнятих до громадянства України.
Враховуючи викладене, відповідно до статті 27, частини першої статті
89, частини другої статті 90 Закону України "Про місцеві вибори",
Роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у
містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та
старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії
від 2 жовтня 2016 року № 381, Покровська районна у місті Кривому Розі
виборча комісія Дніпропетровської області п о с т а н о в л я є :
1. Зареєструвати депутатом Покровської районної в місті Кривому Розі
ради Желязкову Л.І., включеної до виборчого списку від Територіальної
організації Політичної партії
«Опозиційний блок» в м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області
2. Копію цієї постанови надати Желязковій JI.I.
3. Видати зареєстрованому депутату Покровської районної в місті
Кривому Розі ради тимчасове посвідчення.
4. Цю постанову надіслати Центральній виборчій комісії, Покровській
районній в місті Кривому Розі раді, а також оприлюднити на офіційному
сайті Покровської районної в місті ради.
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