
ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД 

ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ВІДПОВІДНИХ СІЛЬСЬКИХ, 

СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 

29 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ 

ІЧНЯНСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

 

РІШЕННЯ 

(Постанова, Протокольне рішення) 

07 листопада 2017 року                                                                                               №31 

 

Про встановлення підсумків голосування та результатів виборів депутатів до 

Ічнянської міської ради по багатомандатним виборчим округам. 

Ічнянська міська виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Затвердити: 

Обраних депутатів до Ічнянської міської ради по багатомандатному виборчих 

округах м. Ічня: 

округ №1 –  

округ №2 – 

округ №3 – 
округ №4 –  Бутурлим Олена Вікторівна 1972 р.н., освіта вища, помічник президента «ГК  

Правіо» (позапартійна) 

округ №5 – 

округ №6 – Реус Лариса Андріївна 1970 р.н., освіта вища, завідуюча ДНЗ «Дружба» 

(позапартійна) 

округ №7 – 

округ №8 – Мартиненко Сергій Олексійович 1957 р.н., освіта вища, директор 

Комунального підприємства «Світоч» (член Аграрної партії України) 

округ №9 – Шпанська Ольга Григорівна 1960 р.н., освіта вища, начальник Залізнична 

станція «Більмачівка» (позапартійна) 

округ №10 – Єременко Євгенія Сергіївна 1995 р.н., освіта середня, завідуюча  Будянським 

Фельдшерським пунктом (позапартійна) 

округ №10 Радченко Михайло Анатолійович 1985 р.н., освіта вища, суб’єкт 

підприємницької діяльності(член партії ВО «Батьківщина») 

округ №10 Москальова Ірина Вікторівна 1981 р.н., освіта вища, Стрілок В/ч А1479 

(позапартійна) 

округ №11 – Карпець Олена Володимирівна 1972 р.н., освіта вища, директор Бурімської 

загальноосвітньої школи (член Аграрної партії України) 

округ №12 –  

округ №13 – Мащенко Олександр Михайлович 1977 р.н., освіта вища, Голова 

фермерського господарства «Лан» (позапартійний) 

округ №14 – Буренко Микола Іванович 1962 р.н., освіта вища, директор ТОВ 

«Комбікормник» (член Аграрної партії України) 

округ №15 – Дехтяренко Раїса Іванівна 1970 р.н., освіта вища, директор Дорогінської 

загальноосвітньої школи (позапартійна) 

округ №16 – Солов’ян Марія Володимирівна 1960 р.н., освіта вища, завідуюча 

Заудайським дошкільним навчальним закладом (член партії «блок Петра Порошенка 

«Солідарність) 

округ №17 – Царенко Ірина Іванівна 1967 р.н., освіта вища, секретар Івангородської 

сільської ради (позапартійна) 

округ №17 – Бражник Олександр Іванович 1984 р.н., освіта вища, вчитель Івангородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.. (член Радикальної партії Олега Ляшка) 



округ №18 – Горова Наталія Олексіївна 1983 р.н., освіта вища, завідувач Дошкільний 

навчальний заклад, с.Іржавець (позапартійна) 

округ №19 –  

округ №20 – Бондар Михайло Миколайович 1961 р.н., освіта професійно технічна, 

генеральний директор СТОВ «Інтер» (член партії «блок Петра Порошенка 

«Солідарність») 

округ №21 – Бондар Олександр Петрович 1967 р.н., освіта загальна середня, директор ПП 

«Каштан» (член Аграрної партії України) 

округ №22 – Ющенко Олександр Михайлович 1959 р.н., освіта професійно технічна, 

керуючий дільницею с. Припутні  ПП «Агро-Трейдер» (член партії «блок Петра 

Порошенка «Солідарність) 

округ №22 – Грищенко Алла Костянтинівна 1979 р.н., освіта вища, голова фермерського 

господарство «МЕТА» (позапартійна) 

округ №23 –  

округ №24 – Наталуха Григорій Іванович 1966 р.н., освіта загальна середня, керуючий 

фермерського господарства «Ступаківське» (позапартійний) 

округ №25 – Саченко Ганна Василівна 1956 р.н., освіта середня спеціальна, директор 

Хаєнківського сільського будинку культури (позапартійна) 

округ №26 – Котко Іван Васильович 1960 р.н., освіта вища, голова фермерського 

господарства «Щурівське» (позапартійний). 

 

Голова Ічнянської міської виборчої комісії                                    Кривенко В.М. 

 

 

Секретар Ічнянської міської виборчої комісії                                Гукасян С.Ю. 
 

 


