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Про внесення змiн до постанови
мукачiвськот Micbkoi територiальнот виборчот koMiciT

Мукачiвського району Закарпатськоi областi вiд 15.08.2020 року ЛЪ l
вiдповйно До ч. б ст, 2l0 Виборчого Кодексу Украiни, Порядку фiнансуванняокружних (територiальних) виборчих комiсiй та дiльничних виборчих комiiiй-закорлонних

виборчих дiльниць за рахунок коштiв !ержавного бюджету Украiъи, затвердженого
пocl,alloBolо l {ентрzr,rьноТ виборчоI KoMiciT вiд 14.08.2020 року Nъ l 78 та наказом
MiHicTepcTBa фiнаrrсiв УкраТни Bizl 26,0З.2О14 року N9з42,' n"py-r".b I-Iостановою
Щентра"liьttоiвиборчОТкош,riсiТ rзiд 01 вересня 2020 року N,] 22З '.I1po iаiгвердженllя середнiх
нOрм видаткiв територiальних та дiльничних вибор.tих комiсiй на пiлготовку та провелення
мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 року", Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя
мукачiвського району Закарпатськоi областi з перших вr,Iборiв деtlуr.а.t.iв сi.ltьських
сеJlиIлllих. п,tiських рад териl,орiшьних громад i вiдrlовiдлtих cbtbcbK"*. aar,"щних. мiських
голiв 25 жовтllя 2020 року п о ст, а н о в л rI с :

l, Внести змiни до постанови Мукачiвськот MicbkoT територiальноi виборчоi koMicii
Мукачiвського району Закарпатськоi областi вiд l5.08.202б року Nэ l <Про схвалення
сдиного кошторису видаткiв Мукачiвськоi Micbkoi територiальноi виборчот koMiciT
МукачiвсЬкого райоНу ЗакарпаТськоi областi для пiдгоТовки та проведення гlерUIих виборiв
ДеПУТаТiВ СiЛЬСЬКИХ, СеЛИЩНих, мiських рад територiальних громад i вiдповiдних сiльськЙх.
сеJ]иtI{них. мiськиХ голiв 25 }ковтнЯ 2020 pclrcY). виклавШи додатоК 1 у новiЙ редакцii(,:tоласr,ься) .

2. Цю постаноtsу
MaтepiыIiB МукачiвськоТ
Закарпат,ськоТ областi .га

розмiстити на офiцiйному веб-сайтi МукачiвськоТ мiсьд9Т рали
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територiальноi виборчоi KoMicii
Мукачiвського району
Закарпатськоi обласr.i

виtзiсити для загального ознайомленняl на стендi офiлiйгlих
MicbKoi r,ери,горiальrrоТ виборчоТ KoMicii Мукачiвськоt.о району
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Закар гlат,с ькоТ об"гr ас.гi
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про внесення змiн до постанови
мукачiвськоi Micbkoi територiальн оi виборчоi koMicii

Мукачiвського району Закарпатськоi областi вiд 15.08.2020 року ЛЪ 1
вiдповiдно До ч. б ст, 2l0 Виборчого Кодексу Украiни, Порядку фiнансуванняокружних (територiальних) виборчих комiсiй та дiльничних виборчих комiсiй-закорлонних

ТЗИбОР'lЦа ДiЛЫlИllЬ За РаХУнок кош,гiв .Щержавного бюджету Украiни, затвердженого
пocl,alloвolo l{ентральноi виборчоI KoMiciT вiд 14.08.2020 року Nаl78 та наказом
Мiнiсr,ерс,гва (liHariciB УкраТни вi.ц 26.03.2O|4 року N9з42,'п"руrч".ь Псrсl.ановоtо
ЩентрiuiьttоiвиборчОТкомliсiТ вiд 01 вересня 2020 року N,] 22З '.I1po itiгвер/tженriя середнiх
норм видаткiв територiальних та дiльничних вибор.tих комiсiй на пiдготовку та провелення
мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 року", Мукачiвська мiська,гериторiальна вибор.tа lссlмiсiя
мукачiвського району Закарпатськоi областi з перших влlборiв деtlут.аr,liв сi.ltьських
сеJIиlлIlих" шriсьtсих рад територizutьtlих громад i вiдrrовЦлtих ci;tbcbK"". aarr"щних. мiських
голiв 25 жовт}{я 2020 року п о ст. а н о в л rI € :

l, Внести змiни до постанови Мукачiвськот MicbkoT територiальнот виборчоi koMiciT
Мукачiвського району Закарпатськоi областi вiд 15.08.2020 року Nэ l кПро схва,тення
единого кошторису видаткiв Мукачiвськоi MicbKoT територiальноТ виборчоТ KoMiciT
МукачiвсЬкого райоНу ЗакарпаТськоТ областi для пИгоТовки та проведення rтерUIих виборirз
ДеПУТаТiВ СiЛЬСЬКИХ, СеЛИЩНИХ, МiСьких рад територiальнl,tх громад i вiдповiдних сiльських,
сеJIиLI{них. мiськиХ голiв 25 }ковтнЯ 2020 pcllcY). виклавШи додатоК l у новiй релакuii(:tо;lас:r,ься) .

2. Llю постаноtsу
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Голова
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Секретар
Мукачiвськоi MicbKoT
територiальноi виборчоi KoMicii
Мукачiвського району
ЗакарпатськоТ областi

вивlсиl,и дJIя загального ознайомленtlя на стендi офiцiйних
мiськоi територiальноi виборчоТ KoMiciT Мукачiвського району

розмiстити на офiцiйному веб-сайтi Мукачiвськот MicbkqT ради.
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про внесення змiн до постанови
мукачiвськоi Micbkoi територiальноi виборчот koMiciT

Мукачiвського райопу Закарпатськоi областi вiд 15.08.2020 року ЛЪ 1

Вiдповйно до ч. б ст. 2l0 Виборчого Кодексу Украiни, Порядку фiнансуванняокружних (територiальних) виборчих комiсiй та дiльничних виборчих комiсiй-закорлонних
вибор.tих дiльниць за рахунок кошlтiв !ерrкавного бюджету Украiни, затI}ердженого
посl,аIiовоIо l {ен,грсlлльноТ виборчоТ KoMiciT вiд l4.08,2020 року Nь l 78 та наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни Bizt 26,0З.2О14 року Лсз42,'п"ру-.r".ь Ilост.ановою
Ilен,гра:iьrrоi виборчоТ Koп,liciT вiд 01 вересня 2020 року лъ 22З "I1po iа1вердженllя середнiх
нOрм видаткiв територiальних та дiльничних вибор.tих комiсiй на пiдготовку та провелення
мiсцевих виборiв 25 iковтня 2020 pclKy", Мукачiвсt,ка мiська,гериторiальна виборча комiсiя
мукачiвського району Закарпатськоi областi з перших вr.Iборiв деttуr.аr,iв сillьських
сеJlиlлних. п,tiських рад териl,орiшьних громад i вiдrrовiдлtих ci;lbcbK"". aar,"щних. мiських
l,олiв 25 }ковт}{я 2020 року п о ст. а н о в л rI € :

l. Внести змiни до постанови МукачiвськоТ MicbKoi територiа;tьноi виборчоТ KoMiciT
Мукачiвського району Закарпатськоi областi вiд l5.08.202б року Nэ l <Про схваrтення
единого кошторису видаткiв Мукачiвськот мiськоi територiаrrьноi виборчоi koMiciT
МукачiвсЬкого райоНу ЗакарпаТськоi областi для пiдгоТовки та проведення перUlих влrборilз
ЛеПУТаТiВ СiЛЬСЬКИХ, СеЛИЩНИХ, мiських рад територiальних громад i вiдповiдних сiльських.
сеJIиII{IJих. мiськиХ голiв 25 }ковтнЯ 2020 pclKY). виклавШи дода.гоК 1 у новiЙ редакцii(,чолас,r,ься) .

2. Цю постаноtsу
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вивiситИ длЯ загального ознайомленлля на сr.ендi офilriйних
MicbKoI r,ериr,орiальноi виборчоТ KoMicii Мукачiвського району
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