
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

Повідомлення
про підсумки та результати голосування з виборів

Краматорського міського голови

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),

по батькові (за наявності)
кандидата на посаду міського

голови

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Суб’єкт висування кандидата на
посаду міського голови

(назва місцевої організації політичної
партії або самовисування)

Код
політичної
партії

Кількість голосів
виборців, поданих
за кандидата на
посаду міського
голови в межах

єдиного
одномандатного
виборчого округу

Відсоток голосів виборців,
поданих за кандидата на посаду

міського голови в межах
єдиного одномандатного

виборчого округу, від кількості
виборців, які взяли участь у

голосуванні

Дата прийняття
рішення про
визнання

міського голови
обраним

(дд.мм.рррр)

Номер
рішення про
визнання
міського
голови
обраним

Результат
виборів
(обрано,
повторне

голосування,
вибори не
відбулися)

1 Галан Олексій
Георгійович

24.11.1
979

Самовисування 1174 2,94 - - -

2 Гончаренко
Олександр
Васильович

11.08.1
974

Самовисування 19390 48,61 - - Повтор
не
голосув
ання

3 Заіченко Іван
Сергійович

12.03.1
982

Самовисування 126 0,31 - - -

4 Масло Яна
Сергіївна

26.09.1
988

Самовисування 322 0,80 - - -

5 Милаш
Володимир
Вікторович

12.09.1
957

Самовисування 151 0,37 - -
-

6 Охременко
Олександр

08.06.1
972

Самовисування 151 0,37 - - -

 Зазначаються відомості щодо всіх кандидатів на посаду міського голови, включених до виборчого бюлетеня для голосування.
 Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду міського голови, зазначається у вигляді десяткового дробу з точністю до сотих. При цьому відкидаються всі десяткові знаки, які стоять після цього розряду.Наприклад, якщо розрахований
відсоток становить 24,99765%, до форми№ 6 заноситься число 24,99%.



Павлович
7 Панков Андрій

Вікторович
17.07.1
974

Самовисування 15056 37,75 - - Повтор
не
голосув
ання

8 Ржавський
Володимир
Іванович

21.11.1
974

Донецька обласна
організація
політичної партії «За
майбутнє»

136 1021 2,55 - -

-

9 Савченко Юрій
Іванович

22.08.1
970

Самовисування 398 0,99 - - -

10 Трембач Юрій
Валерійович

21.11.1
974

Донецька обласна
організація
політичної партії
«Демократична
сокира»

362 1206 3,02 - -

-

11 Шеховцов
Володимир
Іванович

18.12.1
950

Самовисування 892 2,23 - -
-

Голова Р. Байрак

(назва територіальної виборчої комісії) (підпис) (ініціал імені та прізвище)

МП
Секретар С. Грабарчук

(назва територіальної виборчої комісії) (підпис) (ініціал імені та прізвище)

"27" жовтня 2020 року


