ПЕРЕЛІК
політичних партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій
у місцевих виборах 11 червня 2017 року

№
з/п

1

2

Найменування
політичної партії

ПАРТІЯ "БЛОК
ПЕТРА ПОРОШЕНКА
"СОЛІДАРНІСТЬ"

Політична партія
"ГРОМАДА І ЗАКОН"

Найменування
вищого керівного органу
політичної партії, який
прийняв рішення про участь
місцевих організацій партії
у місцевих виборах

Дата, номер та назва рішення
вищого керівного органу
політичної партії про участь
місцевих організацій партії у
місцевих виборах

Рішення ХІІ
позачергового З’їзду
ПАРТІЇ "БЛОК
ПЕТРА ПОРОШЕНКА
"СОЛІДАРНІСТЬ"
(одинадцятий етап)
ХІІ позачерговий З’їзд
від 28.04.2017 р.
ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА
№ 1-ПД "Про участь
ПОРОШЕНКА
місцевих організацій
"СОЛІДАРНІСТЬ"
ПАРТІЇ "БЛОК
(одинадцятий етап)
ПЕТРА ПОРОШЕНКА
"СОЛІДАРНІСТЬ" у
позачергових виборах
сільських, селищних
та міського голів
11 червня 2017 року"
Рішення ІІІ етапу
ІV З’їзду Політичної
партії "ГРОМАДА І
ЗАКОН" від 27.04.2017 р.
ІІІ етап ІV З’їзду
"Про участь місцевих
Політичної партії
організацій політичної
"ГРОМАДА І ЗАКОН" Партії "ГРОМАДА І
ЗАКОН" у всіх
місцевих виборах, які
відбудуться 11 червня
2017 року"

Найменування центрального
керівного органу політичної
партії, який погоджуватиме
рішення зборів (конференцій)
місцевих організацій партії про
висування кандидатів у депутати
місцевих рад, кандидатів
на посади міських голів

Президія Центральної
ради ПАРТІЇ "БЛОК
ПЕТРА ПОРОШЕНКА
"СОЛІДАРНІСТЬ"

Політична Рада
Політичної партії
"ГРОМАДА І ЗАКОН"

Прізвище, власне ім’я (усі власні
імена) та по батькові (за
наявності) керівників
політичної партії,
уповноважених посвідчувати
своїми підписами рішення
зборів (конференцій) місцевих
організацій партії про висування
кандидатів у депутати місцевих
рад, кандидатів на посади
міських голів від місцевих
організацій політичної партії

Вид
(чергові/позачергові/
перші), назва
місцевих виборів,
у яких згідно з
рішенням політичної
партії беруть участь
її місцеві організації

САВРАСОВ
Максим Віталійович

Позачергові
вибори
сільських,
селищних та
міського голів,
призначені на
11 червня
2017 року

ІЛЬНИЦЬКИЙ
Михайло Степанович

Усі місцеві
вибори,
призначені на
11 червня
2017 року

Примітка

3

4

5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
"РОЗУМНА СИЛА"

Політична партія
"НАШ КРАЙ"

Радикальна партія
Олега Ляшка

Четвертий етап ІІ
позачергового З’їзду
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ "РОЗУМНА
СИЛА"

X З’їзд політичної
партії "НАШ КРАЙ"

ХIV З’їзд Радикальної
партії Олега Ляшка
(другий етап)

Рішення четвертого етапу
ІІ позачергового З’їзду
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ "РОЗУМНА
СИЛА" від 22.04.2017 р.
"Про участь організацій
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"РОЗУМНА СИЛА" у
місцевих виборах
11 червня 2017 року"
Рішення X З’їзду
політичної партії
"НАШ КРАЙ"
від 28.04.2017 р.
"Про участь місцевих
організацій політичної
партії "НАШ КРАЙ" у
всіх місцевих виборах,
що відбудуться
11 червня 2017 року"
Рішення ХIV З’їзду
Радикальної партії
Олега Ляшка
(другий етап)
від 24.04.2017 р. "Про
участь місцевих
організацій Радикальної
партії Олега Ляшка у
місцевих виборах, що
відбудуться
11 червня 2017 року"

СОЛОВЙОВ
Олександр
Миколайович

Усі місцеві
вибори,
призначені на
11 червня
2017 року

Центральний
виконавчий комітет
політичної партії
"НАШ КРАЙ"

МАЗУРЧАК
Олександр
Володимирович

Усі місцеві
вибори,
призначені на
11 червня
2017 року

Політична рада
Радикальної партії
Олега Ляшка

ЛЯШКО
Олег Валерійович
КУПРІЄНКО
Олег Васильович

Усі місцеві
вибори,
призначені на
11 червня
2017 року

Колегія Генеральної
Ради ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ "РОЗУМНА
СИЛА"

6

7

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
"ГРОМАДСЬКОПОЛІТИЧНИЙ РУХ
ВАЛЕНТИНА
НАЛИВАЙЧЕНКА
"СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Політична партія
"Сила людей"

Рішення VІІ
(позачергового) З’їзду
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"ГРОМАДСЬКОПОЛІТИЧНИЙ РУХ
ВАЛЕНТИНА
НАЛИВАЙЧЕНКА
Політична Рада
VІІ (позачерговий) З’їзд
"СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ НАЛИВАЙЧЕНКО
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
від 24.04.2017 р. "Про
"ГРОМАДСЬКОВалентин
"ГРОМАДСЬКОучасть місцевих
ПОЛІТИЧНИЙ РУХ
ПОЛІТИЧНИЙ РУХ Олександрович
організацій
ВАЛЕНТИНА
ВАЛЕНТИНА
КОЛЄСНІКОВ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
НАЛИВАЙЧЕНКА
Руслан Сергійович
НАЛИВАЙЧЕНКА
"ГРОМАДСЬКО"СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
"СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
ПОЛІТИЧНИЙ РУХ
ВАЛЕНТИНА
НАЛИВАЙЧЕНКА
"СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
у місцевих виборах,
що відбудуться
"11" червня 2017 року"
Рішення Політичної
Ради Політичної
партії "Сила людей"
БОВА
від 22.04.2017 р.
Юрій Анатолійович
№ 27/04-2017ПР "Про
ГІЛЮК
участь місцевих
Політична Рада
Політична Рада
Василь Васильович
Політичної партії
організацій Політичної
Політичної партії
МАЛЕЄВ
партії "Сила людей" у
"Сила людей"
"Сила людей"
Антон Костянтинович
позачергових виборах
ШЕВЧЕНКО
сільських, селищних
Володимир Іванович
та міського голів, що
відбудуться
11 червня 2017 року"

Усі місцеві
вибори,
призначені на
11 червня
2017 року

Позачергові
вибори
сільських,
селищних та
міського голів,
призначені на
11 червня
2017 року

