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ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 

25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

 

 

 

СУМСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ СУМСЬКОГО 

РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

П О С Т А Н О В А 

 

м. СУМИ 

 

18 год. 17хв. 

 

24 вересня 2020 року         №25  

  

 

Про  реєстрацію   кандидатів    у депутати Сумської міської  ради,    

включених до єдиного та територіальних виборчих списків  Сумської обласної  

партійної організації ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

"БАТЬКІВЩИНА", на місцевих виборах  25 жовтня 2020 року 

 

До Сумської міської територіальної виборчої комісії Сумського району 

Сумської області 22 вересня 2020 року надійшла заява Сумської обласної партійної  

організації ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" разом з 

іншими документами щодо реєстрації кандидатів у депутати Сумської міської 

ради, висунутих  17 вересня 2020 року на зборах цієї організації політичної партії 

та включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у 

депутати Сумської міської  ради вказаної організації політичної партії. 

Розглянувши зазначені документи, Сумська міська територіальна виборча 

комісія Сумського району Сумської області встановила їх відповідність вимогам 

Виборчого кодексу України. 

Враховуючи викладене, відповідно до статей 10, 11, пункту 4 частини другої 

статті 206, частини другої статті 216, частин першої, другої, четвертої статті 217, 

статей 218, 219, частин першої, четвертої статті 222, статті 225, частин першої, 

другої, шостої – восьмої статті 227 Виборчого кодексу України, керуючись 

статтями 36, 37 Виборчого кодексу України, постановою Центральної виборчої 

комісії від 10 серпня 2020 року №173 та від 25 серпня 2020 року № 200, Сумська 

міська територіальна виборча комісія Сумського району Сумської області 

постановляє: 
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1. Зареєструвати кандидатами в депутати Сумської міської  ради, включених 

до єдиного та територіальних виборчих списків Сумської обласної партійної  

організації ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА", на місцевих 

виборах 25 жовтня 2020 року згідно з додатком. 

2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у депутати 

Сумської міської ради, встановленої форми видати представнику Сумської 

обласної партійної  організації ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

"БАТЬКІВЩИНА". 

3. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії. 

4. Відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Сумської міської ради 

надати відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для подальшого 

надсилання Центральній виборчій комісії. 

 

Голова 

Сумської міської територіальної 

виборчої комісії                                                                                І.Гончаренко 

 

Секретар засідання 

Сумської міською територіальної 

виборчої комісії                                                                                К.Дудинська 

 

            МП 
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Додаток 

до постанови Сумської міської 

територіальної виборчої комісії 

від 24 вересня 2020 року № 25 
 

 

 

ЄДИНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Сумської міської ради  

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 

на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 
 

Порядковий 

номер 
кандидата у 

єдиному 

виборчому 
списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 
імена),  

по батькові  

(за 
наявності) 

 

Усі 

попередні 

прізвища, 

власні 
імена, по 

батькові 

та дати їх 
зміни 

кандидато

м 

Число,  

місяць, рік 
народженн

я 

(дд.мм.ррр
р) 

Місце 

народженн
я 

Грома-

дянство 
Освіта 

Партійніст

ь 

Посада 

(заняття) 
Місце роботи 

Місце 

проживання 

Перший 

кандидат або 

номер 
територіальн

ого 

виборчого 
округу, до 

якого 

віднесено 
кандидата в 

депутати 

Порядкови

й номер 

кандидата у 

відповідно

му 
територіаль

-ному 

виборчому 
списку 

(крім 

першого 
кандидата) 

Відомості 

про 

наявність 
чи 

відсутність 

судимості 
(наявна або 

відсутня) 

Відомості 

про наявність 

чи 
відсутність 

заборгованос

ті зі сплати 
аліментів на 

утримання 

дитини 
(наявна або 

відсутня) 

1 

Лисенко 

Олександр 

Миколайович 

 27.03.1971 

Російська 

Федерація, 

м. Москва 

України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 

«Батьківщи

на» 

Сумський 
міський 

голова 

 

Виконавчий 

комітет Сумської 

міської ради 

Сумська 
область, 

Сумський район, 

м. Суми 

  відсутня  

2 

Сагач 

Анатолій 

Григорович 

 13.05.1975 м. Суми України вища 

Політична 
Партія 

«ВО 

«Батьківщи
на» 

директор 

Комунальне 
підприємство 

«Міськводоканал

» Сумської 
міської ради 

Сумська 
область, 

Сумський район, 

м. Суми 
 

3 1 відсутня  

3 

Баранов 

Андрій 

Володимиро
вич 

 18.10.1978 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

секретар 

Сумської 

міської 
ради 

Виконавчий 
комітет Сумської 

міської ради 

Сумська 

область, 

Сумський район, 
м. Суми 

5 

 
4 відсутня  

4 

Липова 

Світлана 
Андріївна 

 31.07.1959 

Сумська 

обл., смт 
Ямпіль 

України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

директор 

Департамент 
фінансів, 

економіки та 

бюджетних 
відносин  

Сумської міської 

ради 

Сумська 

область, 

Сумський район, 
м. Суми 

 

5 

 
1 відсутня  

5 
Гробова 
Вікторія 

Павлівна 

 01.07.1970 м. Суми України вища 
Безпартійн

а 
директор 

Департамент 

освіти та науки 

Сумської 
обласної 

державної 

адміністрації 
 

Сумська 

область, 

Сумський район, 
м. Суми 

2 1 відсутня  



  4 

Порядковий 

номер 

кандидата у 
єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 
власне ім’я 
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(за 
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прізвища, 
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імена, по 
батькові 
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народженн

я 
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дянство 

Освіта 
Партійніст

ь 
Посада 

(заняття) 
Місце роботи 

Місце 
проживання 

Перший 
кандидат або 

номер 
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кандидата у 
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му 
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(крім 

першого 

кандидата) 
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наявність 

чи 
відсутність 

судимості 

(наявна або 
відсутня) 

Відомості 
про наявність 

чи 

відсутність 

заборгованос

ті зі сплати 

аліментів на 
утримання 

дитини 

(наявна або 
відсутня) 

6 
Домінас 

Валентина 

Михайлівна 

 30.05.1958 

Вінницька 

обл., смт 

Муровані 
Курилівці 

України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

директор 

Комунальне 

неприбуткове 

підприємство 
Центральна 

міська клінічна 

лікарня Сумської  

міської ради 

Сумська 

область, 

Сумський район, 
м. Суми 

1 4 відсутня  

7 

Шилов 
Володимир 

Олександро

вич 

 11.03.1953 

Сумська 

обл., 

Тростянець
кий район, 

с. Боромля 

України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

директор 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю  

«Імпульс» 

Сумська 
область, 

Сумський район, 

м. Суми 

1 1 відсутня  

8 

Джарішнело

в Олександр 

Вікторович 

 09.04.1989 м. Суми України вища 

Політична 
Партія 

«ВО 

«Батьківщи
на» 

директор 

Комплекс СТО 

«Автоквартал» 

 

Сумська 

область, 
Сумський район, 

м. Суми 

2 2 відсутня  

9 

Вегера 

Олександр 
Олексійович 

 22.06.1964 

Сумська 

обл., 

Конотопсь
кий район, 

с. В’язове 

України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

директор 

Комунальне 

підприємство 
«Шляхрембуд» 

Сумської міської 

ради 
 

Сумська 

область, 

Сумський район, 
м. Суми 

 

6 1 відсутня  

10 

Дяговець 

Олена 
Володимирі

вна 

 27.03.1982 

Полтавська 
обл. 

Лохвицьки

й район, м. 
Лохвиця 

України вища 

Політична 
Партія 

«ВО 

«Батьківщи
на» 

директор 

Комунальне 

підприємство 

«Інфосервіс» 
Сумської міської 

ради 

 

Сумська 

область, 
Сумський район, 

м. Суми 

3 5 відсутня  

11 

Кубрак 

Оксана 

Миколаївна 

 11.08.1985 м. Суми України вища 

Політична 
Партія 

«ВО 

«Батьківщи
на» 

начальник 

управління  

стратегічно
го 

розвитку 

міста 
Сумської 

міської 

ради 

Виконавчий 

комітет Сумської 

міської ради 

 

Сумська 

область, 

Сумський район,  

м. Суми 

3 4 відсутня  

12 

Скоробагатс

ький 

Євгеній 
Олексійович 

 01.04.1969 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

директор 

Комунальне 
підприємство 

«Сумитеплоенерг
оцентраль» 

Сумської міської 

ради 
 

Сумська 

область, 
Сумський район,   

м. Суми 

 

1 2 відсутня  
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Порядковий 

номер 

кандидата у 
єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 
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імена),  
по батькові  
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чи 
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заборгованос

ті зі сплати 

аліментів на 
утримання 

дитини 

(наявна або 
відсутня) 

13 

Шилов 
Віталій 

Володимиро

вич 

 09.12.1975 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

начальник 

управління 

Управління 

капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства 

Сумської міської 

ради 

 

Сумська 
область, 

Сумський район, 

м. Суми 

3 2 відсутня  

14 
Нечаєв 
Сергій 

Сергійович 

 24.03.1970 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

директор 

Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

«Десен» 

 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м.Суми 

6 2 відсутня  

15 

Бірюкова 

Ірина 

Володимирі
вна 

 20.09.1984 м. Суми України вища 
Безпартійн

а 
 

фізична особа-

підприємець 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
с. Сад 

6 3 відсутня  

16 
Кушнір Ігор 

Григорович 
 04.12.1967 

Сумська 

обл., с. 

Миколаївк
а 

України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

 
фізична особа-

підприємець 

Сумська 

область, 
Сумський район, 

м. Суми 

 

3 3 відсутня  

17 

Левченко 

Олег 

Олександро
вич 

 28.04.1977 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

директор 

 

Комунальне 
підприємство 

«Сумикомунінвес

т» Сумської 
міської ради 

 

Сумська 

область, 
Сумський район,  

м. Суми, с. 

Нижнє Піщане 

5 

 
2 відсутня  

18 

Васюнін 

Дмитро 
Геннадійови

ч 

 16.11.1981 

Сумська 

обл., м. 

Колнотоп 

України вища 

Політична 
Партія 

«ВО 

«Батьківщи
на» 

директор 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 

«Сумитеплоенерг
о» 

м. Суми, 
Сумська 

область, 

Сумський район 
 

4 1 відсутня  

19 

Ігнатьєва 

Галина 
Георгіївна 

 06.12.1954 м. Харків України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

 пенсіонер 

Сумська 
область, 

Сумський район,  

м. Суми 

4 4 відсутня  

20 

Дубинська 

Оксана 
Яківна 

 29.11.1978 

Сумська  

обл., 
Буринськи

й район, с. 

Чернеча-
Слобода 

України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

доцент 

кафедри 

Навчально-науковий 
інститут фізичної 

культури Сумського 

державного 
педагогічного 

університету імені 

А.С. Макаренка 

Сумська 
область, 

Сумський район,  

м. Суми 

3 6 відсутня  
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https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/vikonavchi-organi/strukturni-pidrozdili-sumskoji-miskoji-radi/2015-12-10-09-04-16/2015-11-26-10-24-48/2278-upravlinnya-kapitalnogo-budivnitstva-ta-dorozhnogo-gospodarstva.html
https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/vikonavchi-organi/strukturni-pidrozdili-sumskoji-miskoji-radi/2015-12-10-09-04-16/2015-11-26-10-24-48/2278-upravlinnya-kapitalnogo-budivnitstva-ta-dorozhnogo-gospodarstva.html


  6 

Порядковий 

номер 

кандидата у 
єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 
власне ім’я 

(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за 

наявності) 
 

Усі 

попередні 
прізвища, 

власні 

імена, по 
батькові 

та дати їх 

зміни 
кандидато

м 

Число,  

місяць, рік 

народженн
я 

(дд.мм.ррр

р) 

Місце 

народженн

я 

Грома-
дянство 

Освіта 
Партійніст

ь 
Посада 

(заняття) 
Місце роботи 

Місце 
проживання 

Перший 
кандидат або 

номер 

територіальн

ого 

виборчого 

округу, до 
якого 

віднесено 

кандидата в 
депутати 

Порядкови

й номер 

кандидата у 
відповідно

му 

територіаль
-ному 

виборчому 

списку 
(крім 

першого 

кандидата) 

Відомості 
про 

наявність 

чи 
відсутність 

судимості 

(наявна або 
відсутня) 

Відомості 
про наявність 

чи 

відсутність 

заборгованос

ті зі сплати 

аліментів на 
утримання 

дитини 

(наявна або 
відсутня) 

21 

Гончаров 

Василь 

Миколайович 

 06.01.1957 

Сумська 

обл., 

Глухівськи
й район, с. 

Ястробщин

а 

України вища 

Політична 
Партія 

«ВО 

«Батьківщи
на» 

начальник 
дільниці 

Комунальне 
підприємство 

«Паркінг» 

Сумської міської 
ради 

Сумська 

область, 
Сумський район,  

м. Суми 

5 
 

3 відсутня  

22 
Здєльнік 
Богдан 

Анатолійович 

 16.05.1982 м. Суми України вища 
Безпартійн

ий 
директор 

Комунальне 
підприємство 

«Сумижилкомсер

віс» Сумської 
міської ради 

 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м. Суми 

4 2 відсутня  

23 
Якименко 
Наталія 

Іванівна 

 05.06.1974 

Сумська 

обл., 
Буринськи

й район, с. 

Успенка 

України вища 
Безпартійн

а 
Завідувач 

Заклад дошкільної 
освіти (центр 

розвитку дитини) № 

14 «Золотий півник» 
Сумської міської 

ради 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м. Суми 

2 5 відсутня  

24 

Демидова 

Людмила 

Анатоліївна 

 06.08.1965 

Сумська 

обл., с. 

Хотінь 

України вища 
Безпартійн

а 
директор 

Сумський 
навчально-виховний 

комплекс 

“Загальноосвітня 
школа I ступеня -

дошкільний 

навчальний заклад № 
42” м. Суми 

Сумська область, 

Сумський район, 

м. Суми 

1 5 відсутня  

25 

Янченко 
Сергій 

Володимиро

вич 

 16.06.1993 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

Головний 

спеціаліст 

Відділ у справах 

молоді та спорту 

Сумської міської 
ради 

 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м. Суми 

 

3 7 відсутня  

26 

Cлавгородсь

кий Олег 

Володимиро
вич 

 

 30.11.1979 

Сумська 
обл., 

Тростянець

кий район, 
с. 

Семеренівк

и 

України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

директор 

Комунальне 

підприємство 

«Паркінг» 

Сумської міської 

ради 
 

Сумська 

область, 

Сумський район,  

м. Суми 

2 6 відсутня  

27 

Богодушко 

Борис 

Іванович 

 29.11.1953 м. Суми України вища 

Політична 
Партія 

«ВО 

«Батьківщи
на» 

директор 

Комунальна 
установа Суська 

загальноосвітня 
школа I-III 

ступенів № 5 м. 

Суми 

Сумська 
область, 

Сумський район,  

м. Суми 
 

4 6 відсутня  
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Порядковий 

номер 

кандидата у 
єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 
власне ім’я 

(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за 

наявності) 
 

Усі 

попередні 
прізвища, 

власні 

імена, по 
батькові 

та дати їх 

зміни 
кандидато

м 

Число,  

місяць, рік 

народженн
я 

(дд.мм.ррр

р) 

Місце 

народженн

я 

Грома-
дянство 

Освіта 
Партійніст

ь 
Посада 

(заняття) 
Місце роботи 

Місце 
проживання 

Перший 
кандидат або 

номер 

територіальн

ого 

виборчого 

округу, до 
якого 

віднесено 

кандидата в 
депутати 

Порядкови

й номер 

кандидата у 
відповідно

му 

територіаль
-ному 

виборчому 

списку 
(крім 

першого 

кандидата) 

Відомості 
про 

наявність 

чи 
відсутність 

судимості 

(наявна або 
відсутня) 

Відомості 
про наявність 

чи 

відсутність 

заборгованос

ті зі сплати 

аліментів на 
утримання 

дитини 

(наявна або 
відсутня) 

28 

Деменко 

Олександра 
Миколаївна 

 23.08.1972 

Донецька 

обл., м. 
Маріуполь 

України вища 
Безпартійн

а 
директор 

Комунальна 

установа Сумська 

спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 

№7 імені Максима 

Савченка Сумської 

міської ради 

 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м. Суми 

 

5 

 
6 відсутня  

29 

Ніконорова 

Любов 
Максимівна 

 30.03.1946 

Сумська 

обл., 
Краснопіль

ський 

район, смт 
Угроїди 

України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

 пенсіонер 

Сумська 
область, 

Сумський район,  

м. Суми 

2 

 
7 відсутня  

30 
Мельник 
Михайло 

Іванович 

 25.05.1988 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

 
фізична особа-
підприємець 

 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м. Суми 

2 

 
4 відсутня  

31 

Хрупа 

Сергій 
Дмитрович 

 28.06.1984 м. Суми України вища 
Безпартійн

ий 
директор 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 
«Сумитехнобудсе

рвіс» 

Сумська 
область, 

Сумський район,  

м. Суми 

2 

 
3 відсутня  

32 
Котлярова 

Юлія 

Олексіївна 

 25.08.1977 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

директор 

Комунальна 

установа «Міський 
міжшкільний 

навчально-

виробничий 
комбінат» Сумської 

міської ради 

 

Сумська 

область, 
Сумський район,  

м. Суми 

 

4 

 
5 відсутня  

33 

Кулагіна 
Тетяна 

Володимирі

вна 

 10.08.1971 м. Суми України вища 
Безпартійн

а 
директор 

Комунальна 

установа Сумський 

навчально-
виховний комплекс 

"дошкільний 

навчальний заклад-
загальноосвітня 

школа І ступеня № 

41 "Райдуга"  
м.Суми 

 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м. Суми 

 

6 

 
5 відсутня  
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Порядковий 

номер 

кандидата у 
єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 
власне ім’я 

(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за 

наявності) 
 

Усі 

попередні 
прізвища, 

власні 

імена, по 
батькові 

та дати їх 

зміни 
кандидато

м 

Число,  

місяць, рік 

народженн
я 

(дд.мм.ррр

р) 

Місце 

народженн

я 

Грома-
дянство 

Освіта 
Партійніст

ь 
Посада 

(заняття) 
Місце роботи 

Місце 
проживання 

Перший 
кандидат або 

номер 

територіальн

ого 

виборчого 

округу, до 
якого 

віднесено 

кандидата в 
депутати 

Порядкови

й номер 

кандидата у 
відповідно

му 

територіаль
-ному 

виборчому 

списку 
(крім 

першого 

кандидата) 

Відомості 
про 

наявність 

чи 
відсутність 

судимості 

(наявна або 
відсутня) 

Відомості 
про наявність 

чи 

відсутність 

заборгованос

ті зі сплати 

аліментів на 
утримання 

дитини 

(наявна або 
відсутня) 

34 

Галенін 

Роман 

Володимиро

вич 

 15.06.1978 

Російська 

Федерація, 

Курська 
обл., смт 

Кривець 

України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

заступник 

проректора 

по 
спортивній 

роботі з 

іноземними 

студентами, 

старший 

викладач 
кафедри 

фізичного 

виховання і 
спорту 

 

Сумський 

державний 
університет 

Сумська 

область, 

Сумський район,  

м. Суми 

1 

 
6 відсутня  

35 

Кузьменко 

Олексій 

Дмитрович 

 01.11.1949 

Сумська 

обл., с. 

Олексіївка 

України 
вища 

 

Політична 
Партія 

«ВО 

«Батьківщи

на» 

директор 

Комунальний 
заклад Сумська 

дитяча художня 

школа ім. М. Г. 
Лисенка Сумської 

міської ради 

 
 

Сумська 
область, 

Сумський район,  

м. Суми 

 

6 
 

4 відсутня  

36 

Єрка Марина 

Олександрівн
а 

 25.12.1994 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на» 

 
Тимчасово не 

працює 

Сумська 
область, 

Сумський район, 

м. Суми 

5 

 
5 відсутня  

37 

Басанець 
Марина 

Олександрівн

а 

 23.09.1980 м. Суми України вища 

Політична 

Партія 

«ВО 
«Батьківщи

на»» 

начальник 

відділу 

Відділ проектного 
управління та 

методологічного 

забезпечення 
управління 

стратегічного 

розвитку міста 
Сумської міської 

ради 

 

Сумська область, 

Сумський район,  
м. Суми 

1 

 
7 відсутня  

38 
Зименко 

Олександр 

Вікторович 

 16.09.1984 м. Суми України вища 
Безпартійни

й 
 

Тимчасово не 

працює 

Сумська 
область, 

Сумський район,  
м. Суми 

1 

 
3 відсутня  

39 
Бутенко Денис 

Миколайович 
 31.05.1988 м. Суми України вища 

Безпартійни

й 
 

фізична особа-

підприємець 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м. Суми 

4 

 
3 відсутня  
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Порядковий 

номер 

кандидата у 
єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 
власне ім’я 

(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за 

наявності) 
 

Усі 

попередні 
прізвища, 

власні 

імена, по 
батькові 

та дати їх 

зміни 
кандидато

м 

Число,  

місяць, рік 

народженн
я 

(дд.мм.ррр

р) 

Місце 

народженн

я 

Грома-
дянство 

Освіта 
Партійніст

ь 
Посада 

(заняття) 
Місце роботи 

Місце 
проживання 

Перший 
кандидат або 

номер 

територіальн

ого 

виборчого 

округу, до 
якого 

віднесено 

кандидата в 
депутати 

Порядкови

й номер 

кандидата у 
відповідно

му 

територіаль
-ному 

виборчому 

списку 
(крім 

першого 

кандидата) 

Відомості 
про 

наявність 

чи 
відсутність 

судимості 

(наявна або 
відсутня) 

Відомості 
про наявність 

чи 

відсутність 

заборгованос

ті зі сплати 

аліментів на 
утримання 

дитини 

(наявна або 
відсутня) 

40 
Метенко 
Світлана 

Юріївна 

 10.01.1971 

Таджикист

ан, м. 

Орджонікі

дзеабад 

України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

директор 

 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 
«Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

Сумської районної 

ради Сумської 

області 
 

Сумська 

область, 
Сумський район, 

с. Велика 

Чернеччина 

4 

 
7 відсутня  

41 
Чернадчук 
Олександр 

Вікторович 

 11.07.1982 м. Суми України вища Безпартійний 
заступник 
керуючого 

партнера 

Адвокатське 
об’єднання 

«КОРПУС ЮРІС» 

Сумська 

область, 

Сумський район, 
м. Суми 

5 

 
7 відсутня  

42 
Терещенко 

Юлія 

Анатоліївна 

 21.11.1994 

Полтавська 

обл., 
Лохвицьки

й район, м. 

Лохвиця 

України вища 

Політична 

Партія 
«ВО 

«Батьківщи

на» 

помічник 
міського 

голови 

Виконавчий 
комітет Сумської 

міської ради 

Сумська 

область, 

Сумський район,  
м. Суми 

6 

 
6 відсутня  

 

 

Секретар засідання Сумської міської  

територіальної виборчої комісії          К.В.Дудинська   
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Сумської міської ради 

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 

у територіальному виборчому окрузі № 1 

на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

Порядковий номер  
кандидата в 

територіальному 
виборчому списку 

Прізвище,  
власне ім’я  

(усі власні імена),  
по батькові  

(за наявності) 

Число, 
місяць, рік 

народження 
(чч.мм.рррр.) 

Громадянство Освіта  
Посада  

(заняття) 
Місце роботи Партійність Місце проживання  

Відомості  
про наявність  
чи відсутність  
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницько
го мандата 

1 Шилов 

Володимир 

Олександров

ич 

11.03.1953 України вища директор Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Імпульс» 

Політична Партія 
«ВО «Батьківщина» 

Сумська область, 
Сумський район, 

м.Суми 

 

відсутня наявний 

2 Скоробагатсь

кий Євгеній 

Олексійович 

01.04.1969 України вища директор Комунальне підприємство 
«Сумитеплоенергоцентраль» Сумської 

міської ради 

Політична Партія 
«ВО «Батьківщина» 

Сумська область, 
Сумський район, м. 

Суми 

відсутня наявний 

3 Зименко 

Олександр 

Вікторович 

16.09.1984 України вища  Тимчасово не працює Безпартійний  Сумська область, 
Сумський район, м. 

Суми 

відсутня наявний 

4 Домінас 

Валентина 

Михайлівна 

30.05.1958 України вища директор Комунальне неприбуткове 

підприємство Центральна міська 

клінічна лікарня Сумської  міської ради 

Політична Партія 

«ВО «Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. 

Суми 

відсутня відсутній 

5 Демидова 

Людмила 

Анатоліївна 

06.08.1965 України вища директор Сумський навчально-виховний 

комплекс “Загальноосвітня школа I 

ступеня -дошкільний навчальний 
заклад № 42” м. Суми 

Безпартійна Сумська область, 

Сумський район, м. 

Суми 

відсутня відсутній 

6 Галенін 

Роман 

Володимиров

ич 

15.06.1978 України вища заступник 

проректора по 
спортивній роботі з 

іноземними 

студентами, 
старший викладач 

кафедри фізичного 

виховання і спорту 

Сумський державний університет Політична Партія 

«ВО «Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. 
Суми 

відсутня відсутній 

7 Басанець 

Марина 

Олександрівна 

23.09.1980 України вища начальник відділу Відділ проектного управління та 
методологічного забезпечення 

управління стратегічного розвитку 

міста Сумської міської ради 

Політична Партія 
«ВО «Батьківщина» 

Сумька область, 
Сумський район, м. 

Суми 

відсутня відсутній 

 
 

 

Секретар засідання Сумської міської  

територіальної виборчої комісії        К.В.Дудинська     
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Сумської міської ради 

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 

у територіальному виборчому окрузі № 2 

на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 
Порядковий 

номер  
кандидата в 

територіальному 
виборчому 

списку 

Прізвище,  
власне ім’я  
(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за наявності) 

Число, 
місяць, рік 

народження 
(чч.мм.рррр.) 

Громадянство Освіта 
Посада  

(заняття) 
Місце роботи Партійність Місце проживання 

Відомості  
про наявність  
чи відсутність 
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницько
го мандата 

1 

Гробова 

Вікторія 

Павлівна 

01.07.1970 України вища директор 
Департамент освіти та науки Сумської 

обласної державної адміністрації 
Безпартійна 

Сумська область, 

Сумський район, 

м. Суми 

відсутня наявний 

2 

Джарішнелов 

Олександр 

Вікторович 

09.04.1989 України вища  фізична особа - підприємець 

Політична 

Партія «ВО 

«Батьківщина» 

 

Сумська область, 

Сумський район, 

м. Суми 

відсутня відсутній 

3 
Хрупа Сергій 

Дмитрович 
28.06.1984 України вища директор 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Сумитехнобудсервіс» 

Безпартійний 

Сумська область, 

Сумський район, 

м. Суми 

відсутня відсутній 

4 

Мельник 

Михайло 

Іванович 

25.01.1988 України вища  фізична особа - підприємець 

Політична 

Партія «ВО 

«Батьківщина» 

 

Сумська область, 

Сумський район, 

м. Суми 

відсутня відсутній 

5 

Якименко 

Наталія 

Іванівна 

05.06.1974 України вища завідувач 

Заклад дошкільної освіти (центр 

розвитку дитини) № 14 «Золотий 

півник» Сумської міської ради 

Безпартійна 

Сумська область, 

Сумський район, 

м. Суми 

відсутня відсутній 

6 

Славгородськ

ий Олег 

Володимиров

ич 

30.11.1979 України вища директор 
Комунальне підприємство «Паркінг» 

Сумської міської ради 

Політична 

Партія «ВО 

«Батьківщина» 

 

Сумська область, 

Сумський район, 

м. Суми 

відсутня відсутній 

7 

Ніконорова 

Любов 

Максимівна 

30.03.1946 України вища  пенсіонер 

Політична 

Партія «ВО 

«Батьківщина» 

 

Сумська область, 

Сумський район, 

м. Суми 

відсутня відсутній 

 

 
 

 

Секретар засідання Сумської міської  

територіальної виборчої комісії           К.В.Дудинська  
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Сумської міської ради 

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 

у територіальному виборчому окрузі № 3 

на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

Порядковий 
номер  

кандидата в 
територіальному 

виборчому 
списку 

Прізвище,  
власне ім’я  
(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за наявності) 

Число, 
місяць, рік 

народження 
(чч.мм.рррр.) 

Громадянство Освіта  
Посада  

(заняття) 
Місце роботи Партійність Місце проживання  

Відомості  
про 

наявність  
чи 

відсутність  
судимості 

** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницького 
мандата 

1 Сагач Анатолій 

Григорович 

13.05.1975 України вища директор Комунальне підприємство 

«Міськводоканал» Сумської 

міської ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, м.Суми 

відсутня наявний 

2 Шилов Віталій 

Володимирович  

09.12.1975 України вища начальник 

управління 

Управління капітального 

будівництва та дорожнього 

господарства Сумської міської 

ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, м.Суми 

відсутня наявний 

3 Кушнір Ігор 

Григорович 

04.12.1967 України вища  фізична особа - підприємець Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, м.Суми 

відсутня наявний 

4 Кубрак Оксана 

Миколаївна 

11.08.1985 України вища начальник 

управління 

стратегічного 

розвитку міста  

Сумської 

міської ради 

Виконавчий комітет Сумської 

міської ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, м.Суми 

відсутня наявний 

5 Дяговець Олена 

Володимирівна 

27.03.1982 України вища директор Комунальне підприємство 

«Інфосервіс» Сумської міської 

ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, м.Суми 

відсутня відсутній 

6 Дубинська 

Оксана Яківна 

29.11.1978 України вища доцент 

кафедри 

Навчально-науковий інститут 

фізичної культури Сумського 

державного педагогічного 

університету імені А.С. 

Макаренка 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, м.Суми 

відсутня відсутній 

7 Янченко Сергій 

Володимирович 

16.06.1993 України вища головний 

спеціаліст 

Відділ у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради   

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, м.Суми 

відсутня відсутній 

 

 
 

 

Секретар засідання Сумської міської  

територіальної виборчої комісії         К.В.Дудинська    
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Сумської міської ради 

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 

у територіальному виборчому окрузі № 4 

на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 
Порядковий 

номер  
кандидата в 

територіальному 
виборчому 

списку 

Прізвище,  
власне ім’я  
(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за наявності) 

Число, 
місяць, рік 

народження 
(чч.мм.рррр.) 

Громадянство Освіта  
Посада  

(заняття) 
Місце роботи Партійність Місце проживання  

Відомості  
про 

наявність  
чи 

відсутність  
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представниць
кого мандата 

1 Васюнін 

Дмитро 

Геннадійович 

16.11.1981 України вища директор Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Сумитеплоенерго» 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, 

м.Суми 

відсутня відсутній 

2 Здєльнік 

Богдан 

Анатолійович  

16.05.1982 України вища директор Комунальне підприємство 

«Сумижилкомсервіс» Сумської 

міської ради 

Безпартійний Сумська область, 

Сумський  район, 

м.Суми 

відсутня відсутній 

3 Бутенко Денис 

Миколайович 

31.05.1988 України вища  фізична особа -підприємець Безпартійний Сумська область, 

Сумський  район, 

м.Суми 

відсутня наявний 

4 Ігнатьєва 

Галина 

Георгіївна 

06.12.1954 України вища  пенсіонер Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, 

м.Суми 

відсутня відсутній 

5 Котлярова 

Юлія 

Олексіївна 

25.08.1977 України вища директор Комунальна установа «Міський 

міжшкільний навчально-

виробничий комбінат» 

Сумської міської ради 

Безпартійна Сумська область, 

Сумський  район, 

м.Суми 

відсутня відсутній 

6 Богодушко 

Борис 

Іванович 

29.11.1953 України вища директор Комунальна установа Суська 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 5 м. Суми 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, 

м.Суми 

відсутня нявний 

7 Метенко 

Світлана 

Юріївна 

10.01.1971 України вища директор Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Сумської районної 

ради Сумської області 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський  район, 

с. Велика 

Чернеччина 

відсутня відсутній 

 
 

 

Секретар засідання Сумської міської  

територіальної виборчої комісії         К.В.Дудинська    
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Сумської міської ради 

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 

у територіальному виборчому окрузі № 5 

на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

Порядковий 
номер  

кандидата в 
територіальному 

виборчому 
списку 

Прізвище,  
власне ім’я  
(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за наявності) 

Число, 
місяць, рік 

народження 
(чч.мм.рррр.) 

Громадянство Освіта  
Посада  

(заняття) 
Місце роботи Партійність Місце проживання  

Відомості  
про 

наявність  
чи 

відсутність  
судимості 

** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницько
го мандата 

1 Липова 

Світлана 

Андріївна 

31.07.1959 України вища директор Департамент фінансів, 

економіки та бюджетних 

відносин Сумської міської ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. Суми 

відсутня наявний  

2 Левченко  

Олег  

Олександров

ич 

28.04.1977 України вища директор Комунальне підприємство 

«Сумикомунінвест» Сумської 
міської ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. 
Суми, с. Нижнє Піщане 

відсутня наявний  

3 Гончаров 

Василь 

Миколайович 

06.01.1957 України вища начальник  

дільниці 

Комунальне підприємство  

«Паркінг»  Сумської міської 

ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. Суми 

відсутня наявний  

4 Баранов 

Андрій 

Володимиров

ич 

18.10.1978 України вища секретар 

Сумської 
міської ради 

Виконавчий комітет Сумської 

міської ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. Суми 

відсутня наявний  

5 Єрка Марина 

Олександрівн

а 

25.12.1994 України вища  Тимчасово не працює Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. Суми  

відсутня відсутній 

6 Деменко 

Олександра 

Миколаївна 

23.08.1972 України вища директор Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №7 імені Максима 

Савченка Сумської міської 

ради 

Безпартійна Сумська область, 

Сумський район, м. Суми 

відсутня відсутній 

7 Чернадчук 

Олександр 

Вікторович 

11.07.1982 України вища заступник 

керуючого 

партнера 

Адвокатське об’єднання 

«КОРПУС ЮРІС»  

Безпартійний Сумська область, 

Сумський район, м. Суми 

відсутня відсутній 

 

 

Секретар засідання Сумської міської  

територіальної виборчої комісії          К.В.Дудинська   
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Сумської міської ради 

Сумської обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 

у територіальному виборчому окрузі № 6 

на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 
Порядковий 

номер  
кандидата в 

територіальному 
виборчому 

списку 

Прізвище,  
власне ім’я  
(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за наявності) 

Число, 
місяць, рік 

народження 
(чч.мм.рррр.) 

Громадянство Освіта  
Посада  

(заняття) 
Місце роботи Партійність Місце проживання  

Відомості  
про 

наявність  
чи 

відсутність  
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представниць
кого мандата 

1 Вегера 

Олександр 

Олексійович 

22.06.1964 України вища директор Комунальне підприємство 

«Шляхрембуд» Сумської 
міської ради 

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. Суми 

відсутня наявний  

2 Нечаєв 

Сергій 

Сергійович 

24.03.1970 України вища директор Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Десен» 

Політична Партія «ВО 
«Батьківщина» 

Сумська область, 
Сумський район, м. Суми 

відсутня наявний  

3 Бірюкова 

Ірина 

Володимирів

на 

20.09.1984 України вища  фізична особа-підприємець Безпартійна Сумська область, 
Сумський район, с. Сад 

відсутня відсутній 

4 Кузьменко 

Олексій 

Дмитрович 

01.11.1949 України вища директор Комунальний заклад Сумська 
дитяча художня школа ім. М. Г. 

Лисенка Сумської міської ради 

Політична Партія «ВО 
«Батьківщина» 

Сумська область, 
Сумський район, м. Суми 

відсутня відсутній 

5 Кулагіна 

Тетяна 

Володимирів

на 

10.08.1971 України вища директор Комунальна установа 
Сумський навчально-виховний 

комплекс "дошкільний 

навчальний заклад-
загальноосвітня школа І 

ступеня № 41 "Райдуга" м. 

Суми 

Безпартійна Сумська область, 
Сумський район, м. Суми 

 

відсутня відсутній 

6 Терещенко 

Юлія 

Анатоліївна 

21.11.1994 України вища помічник 

міського 

голови  

Виконавчий комітет Сумської 

міської ради   

Політична Партія «ВО 

«Батьківщина» 

Сумська область, 

Сумський район, м. Суми 

відсутня відсутній 

 

 
 

 

Секретар засідання Сумської міської  

територіальної виборчої комісії          К.В.Дудинська   

          

 


