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КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 

 

 

 

Єдиний одномандатний сільський виборчий округ 

з виборів Галицинівського сільського голови 

      (відповідно до назви посади)  

 

Виборча дільниця № ______ 

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 
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ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний сільський виборчий округ 

з виборів Галицинівського сільського голови 

      (відповідно до назви посади)  

 

Виборча дільниця № ______ 

 

МП 

 

 

1 
БІЛОУС АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Самовисування,1984 р.н, інспектор Управління Патрульної Поліції в Миколаївській 
обл.. проживає в  с.Галицинове  

 

2 
ГОЛУБ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Самовисування, 1984 р.н,оператор підйомника підприємства «Лентакс -ЮГ», 
проживає в с.Галицинове 

 

3 
ДАНИЛЬЧЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Самовисування, 1971 р.н, військовий пенсіонер,проживає в с.Галицинове 
 

4 
ЛЕОНТЬЄВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА 

Самовисування. 1974 р.н, вчитель музичного мистецтва ЗОШ № 1 ім.Олега Ольжича 
м.Миколаїв, проживає в с.Лупареве  

5 
НАЗАР ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 

Самовисування. 1961 р.н, голова Галицинівської сільської ради Вітовського р-ну 
Миколаївської обл..,проживає в с.Галицинове  

6 
РАКОВА АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА 

Миколаївська обласна організація політичної партії «Наш Край», 1970 р.н, директор 
ТОВ «Миколаївський хлібзавод № 1», проживає в с.Галицинове  

7 
СІКАЛЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Миколаївська обласна організація політичної партії «СЛУГА НАРОДУ», 1991 р.н, 
менеджер з проектів Громадської організації «Мрій Дій», проживає в с.Лимани  

! 
Зробіть лише одну позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, 

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 



8 
СЮРЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

Самовисування, 1980 р.н, очільник відокремленого підрозділу «Всеукраїнської 
спілки Побратими України» в Миколаївській обл., проживає в м.Миколаїв  

9 
ФЕДОРОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

Самовисування, 1979 р.н, заступник головного енєргетика ТОВ «Лентакс-ЮГ», 
проживає в с.Лимани  

10 
ШКОЛЯРОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Самовисування, 1981 р.н, начальник відділу з питань соціальної робота 
Галицинівської сільської ради, проживає в с.Галицинове  

 


