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KprмlтopcbK, р,йопп. T€p,Tot i,JbH, впборч! Koyicic Дов.цьаоl облrmi

постАновАNэ85
"2З " л,стопада 2020 року

l7юд0] хв

(Про вИvову вiд л€путlтськоm манФ обр! о.о леп}т.т! Кщм!торсь*оl р.lоппоI рмп
Дон.цьюIоблlоi га впlнанпя обрrниY лсп)l.m, насг}ппоrc п ч.рmвiсю ммшr|, )

деп}т!тп вЦ Дох.(ькоJ,обл;сноi орг!вiФцjТ ПолiтпчпоТ Пspтii (НАШ KPAiiD

До КрдматоФьюi районноi терпторiшьно'i 
'иборчоi 

Koмicii Лонець(оi областi нФiйця
rаям про вiдмову вiд !сп}{аrcьхою ма@m обраноl! !.луmта Крамаrcрсьkоi prnoнBoi рщи Diд

Лон.цъкоi обл!слоi оргаяЪацii Полiтйчноi Портii (tlAlll КРАЙ) - Блшкýем Володямира

Розгхянувши заrн!ченi локr сtrти КрамOmрська районна т.рmорiшьна вборч! (омiсiя

Доне цькоi обл ýст i встано вилd ]i бiдповiдвiсть вимовм Виборчого kод.ксу Украiни, Вiдповiднодо

рилпсiв сmпi 28] Виборчого кодсксу Укра'iнr в херуючись пФтаноаою Цент?fuьяоi виборчоi

Koqicii sИ28 жовтня 2020 DoKy N,1ЗЗ (llpo Роl'ясяёняя щодо порядr] ресстsцii обраних деп)т.тiв
Bepxoвпoi Ради Ав,аномtrоi РФпублiки Крrм, обл.спих, рйоняих. мiсь(их, рйояних у Micтj.

с]льськпх. селицй{х рФ. сiлкькик. селищняi, мiських юлiв,. tриторi ьна впборча хомiсiя
приймлс рiшення про виrнання ii j?(ою, як0 не набул! д.п)ъtькоrc ма@m, m вязюе брдхим

й чер,овRllо KaH]iшm J де,ла,, ) вioповirноч) trрифрiмьноч, або

.диному бOвтомандлтлом' вяфрчомусписху кащлдlтis вiд DiдпоDИноi орrаяiицii партii', ]о якям

було обфно особу, яка не нOбула м!ндdтl,
Башка.в Володиrир Геннцiйович. обранпй деп)mФм Kpaмaтopcbкo'i Фf,oнloi радr

Ло яе ць Koi обл.стi 9 пiдсумками rоtrфува яя 25 жоDтня 2020 роху, по kвотiу ТВО Л!6, Пiсп, }ого
вiдмови вiд д.лутrcькоm sащаm, тiдно з приписами Виборчого кодексу У*раiни обрiним

депуrатом sиrнаflься насryпнйй за черговiсm кащrдп, дсллати в терmрiФьяом! виборчому

оФуliЛ9 б з !Dах}ванням Ёrульmтiв юлосушння виборцiв - МелешкоЛiлiя Аяатолiiьна, Oiд яко'i

яадiйшла цям про рссстрацiю ii депrттом,
Врахов}ючи в клФене, Kpassтopcbм районна rcриrcрiмьва вяборча комiсй Дон.цькоi

l,

7

Секр€вр Кф аторськоi рlйонюi
lcpлmpiшbнoi вrборчоi KoM]cii

], Цю пФпиову о ршюднити для
коц icii в вд с!йтi KpaмlтopcbKoi

4, копiю цi.i лосЕновя вадiслатr

Голом Крамrmр.ьkоi ройояноi
tpmpiцbнoi виборчоi Koмicii

Зцоильнпти заяву лро вiдмову вiд дсп)фrcького мвцm обрrьою деп)mm
Крамлторськоi райоilоi рци Донецькоi облас'i вИ До!ецькоi облосноi орвнjзцii
пол iтяч Hoi Партi'i (Н А Ш К РдЙ ) - Бrшхý.м Володим}ра Г.янqдi Повпч0,

Визнат, обрлним депуmтоt m ]ор.еmруФти д.л}t ом Квмоюрськоt рrлоняоi рц
Дояець(оi ;McTi Bi,l Дофцыоi обmфоi орввiзацii Полiтичноi ПBprii (ttАШ КРДй,
наступною зд черю3,сф ющщп у д.пуmтв:
y TBo ]'116 - М.л.шхо Лiлiю Анаrcлiiьну,29,03.1967 роху наром.янr,

пfuь ого внsйомленн, в, сЕцi фЦiйяих мlftрiшiз
Ериmрiшьноi впьрчоi KoMicii дон.цьюi облФтi.

i ьпборчо'i Koмicii у sстаяов]еному нею

l.".B


