
Форма № 7 

 
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів 25 жовтня 2020 року «ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ» 15 листопада 2020 року 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати виборів депутатів 
Литовезька сільська територіальна виборча комісія Володимир-Волинського району Волинської області 

(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) із зазначенням назви відповідного району, області) 
 

Номер 

багатомандатн

ого виборчого 

округу 

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

по батькові (за наявності) 

обраного депутата місцевої ради 

Число, місяць, 

рік народження 

(дд.мм.рррр) 

Суб’єкт висування обраного депутата 

(назва місцевої організації політичної партії або 

самовисування) 

Код 

політичної 

партії 

Дата прийняття 

рішення про 

визнання депутата 

обраним 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

визнання 

депутата 

обраним 

Результат виборів 

(обрано, повторне 

голосування, вибори 

не відбулися) 

1 Іваницька Тетяна Іванівна 31.03.1964 
Волинська обласна організація 

Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» 

52 
16.11.2020 

32 

Обрано 

1 Киця Ірина Леонідівна 04.05.1984 
Волинська обласна організація політичної 

партії «ЗА МАЙБУТНЄ» 
136 

16.11.2020 
32 Обрано 

 

 

Голова Литовезької сільської територіальної 

виборчої комісії 

    

Л. Романовська 

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

   

Секретар Литовезької сільської територіальної 

виборчої комісії 
   В. Нікітіна 

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

 

 
"16"  листопада 2020 року 

 

 
 

 



Форма № 7 

 
Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, 

міських голів 25 жовтня 2020 року «ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ» 15 листопада 2020 року 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати виборів депутатів 
Литовезька сільська територіальна виборча комісія Володимир-Волинського району Волинської області 

(назва сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) із зазначенням назви відповідного району, області) 
 

Номер 

багатомандатн

ого виборчого 

округу 

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

по батькові (за наявності) 

обраного депутата місцевої ради 

Число, місяць, 

рік народження 

(дд.мм.рррр) 

Суб’єкт висування обраного депутата 

(назва місцевої організації політичної партії або 

самовисування) 

Код 

політичної 

партії 

Дата прийняття 

рішення про 

визнання депутата 

обраним 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

визнання 

депутата 

обраним 

Результат виборів 

(обрано, повторне 

голосування, вибори 

не відбулися) 

4 Гарасимчук Алла Володимирівна 24.06.1965 
Волинська обласна територіальна 

організація Політичної партії «Європейська 

Солідарність»   

65 
16.11.2020 

33 Обрано 

4 Романюк Іван Володимирович 19.01.1976 
Волинська обласна організація політичної 

партії «ЗА МАЙБУТНЄ» 
136 

16.11.2020 
33 Обрано 

 

 

Голова Литовезької сільської територіальної 

виборчої комісії 

    

Л. Романовська 

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

   

Секретар Литовезької сільської територіальної 

виборчої комісії 
   В. Нікітіна 

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

 

 
 

"16"  листопада 2020 року 
 

 
 


