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Про задоволення заяви голови дiльничноi виборчоI KoMicii
виборчоIдiльницi ЛЬ210338 Кузьми Ю.В. про складення cBoik обов'язкiв

голови KoMiciI (без припинення членства в KoMicii) та призначення iншого
члена цiсi KoMicii на посаду голови дiльничноi виборчоi KoMiciI

.Що Мукачiвськоi MicbKoi територiа-гrьноi виборчоi KoMicii Мукачiвського
району Закарпатськоi областi 15 жовтня 2020 року надiйшла заява вiд голови
дiльничноI виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi J\b210338 Кузьми Ю.В. про
скJIадення cBoik обов'язкiв голови KoMicii (без припинення членства в KoMicii).

Вiдповiдно до абзацу другого частини 7 cTaTTi 208 Виборчого Кодексу
Украiни голова, заступник голови або секретар виборчоi KoMicii можуть особисто
подати власноручно написану заяву про скJIадення своiх обов'язкiв (без
припинення членства в KoMiciT) до виборчоi KoMicii, що утворила вiдповiдну
виборчу комiсiю.

Зазначена заява пiдлягае обов'язковоIчIу розгляду у п'ятиденний строк з

днrI надходження, але не пiзнiше останнього дня перед днем голосування, а поза
межами виборчого процесу - у мiсячний строк.

Рiшення про замiну голови, заступника голови або секретаря виборчоi
KoMiciI не е пiдставою для припинення повноважень з€вначених осiб як членiв
вiдповiдноi виборчоi KoMicii.

Вiдповiдно до абзацу другого частини 8 cTaTTi 208 Виборчого Кодексу
Украiни у разi дострокового припинення повноважень голови, заступника
голови, секретаря виборчоi KoMicii i невнесення суб'ектом подання, вiд якого
було включено вiдповiдну особу до скJIаду виборчоТ KoMicii, iнших кандидатур
на замiну не пiзнiше нiж на наступний день з дня отримання повiдомлення про
виникнення пiдстав для припинення ix повноважень, €lпе не пiзнiше останнього
дня перед днем голосування, на вiдповiдну посаду голови, заступника голови,
секретаря виборчоi KoMicii призначаеться iнший член цiеi KoMicii.

Подання суб'екта, вiд якого було включено Кузьма Ю.В. до скJIаду
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоТ дiльницi Jф210338, щодо iншоТ

територiальноi виборчоiкандидатури на iT замiну до Мукачiвськоi мiськоi
дiльницi внесено не було.
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Розглянувши вищевказану заяву Кузьма Ю.В., беручи до уваги невнесення
суб'ектом подання, вiд якого було вкJIючено вiдповiдну особу до скjIаду
виборчоi KoMicii, iнших кандидатур на замiну, керуючись положеннями ч.3 ст.37,
частин 7, 8 cTaTTi 208 Виборчого Кодексу Украiни, , Мукачiвська MicbKa
територiальна виборча комiсiя Мукачiвського району Закарпатськоi областi з
перших та чергових мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020 року

Голова
Мукачiвськоi MicbKoi територiальноi
виборчоi KoMicii Мукачiвського району
Закарпатськоi областi

Секретар
Мукачiвськоi MicbKoi територiальн
виборчоi KoMicii Мукачiвського
Закарпатськоi областi

постановля€:

1. Заяву голови дiльничноТ виборчоi KoMiciT виборчоi дiльницi Jф210338
КУЗЬМИ ЮЛIi ВАСИЛIВНИ про скJIадення cBoik обов'язкiв голови
KoMicii (без припинення членства в KoMicii) - задовiльнити.

2. Замiнити голову дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns210338
КУЗЬМУ ЮЛIЮ ВАСИШВНУ без припинення членства в KoMicii та
призначити головою вищевказаноТ виборчоi KoMiciT iншого члена цiсi
KoMicii - кАЧУР СТЕПАFIА СТЕIIАНоВИ[IА.

3. Цю постанову оприлюднити для заг€Lльного ознайомлення на стендi
офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii
Мукачiвського району Закарпатськоi областi та розмiстити на офiцiйному
веб-сайтi Мукачiвськоi мiськоi ради.

Сливка е.В.
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Щiльничца виборча комiсiя
звичаЙноi виборчоi дiльнпцi NЬ210338

Голова KoMicii - Качур Степан Степановпч вiд ЗакарпатськоТ обласноТ органiзацii ПартiТ
<Солiдарнiсть жiнок УкраiЪш

3асmупнuк zолова KoMicfr - Логойда Олена Васшлiвна вiд кандидата на посаду Мукачiвського
мiського голови Балоги А.В.

Секреmар KoMicii - Бубряк Каролiна Василiвна вiд ЗАКАРIIАТСЪКОi ОЬЛДСНОi ОРГАнIЗАI_ui
полIтиtIноi пдртti (зА мАIаБутнс)

Кузьма Юлiя Васплiвпа вiд ЗАКАРПАТСЬкоi РЕГIонАЛьноi оргАнIзАцIi
ПОJПТИIIНОI IIАРТII (ОПОЗИЦIИ}IА IIJIАТФОРМА -
ЗА )Iо4ТТя)

Кабацiй Вiталiя МиколаiЪна

Лiнryр Оксана ЮрiiЪна

Секретар
МукачiвськоТ MicbKoi територiальноТ

виборчоi KoMiciT Мукачiвського району
ЗакарпатськоТ областi

вiд ЗакарпатськоТ ОбласноТ органiзацii ПОЛIТИtIНОi
IIAPTIT (СЛУГА НАРОДУ)
вiд Закарпатськот обласнот органiзацiт ПолIтиtIноi
IIAPTII (СЛУГА НАРОДУ)

Попелич-Варга Тетяна IBaHiBHa вiд ЗакарпатськоТ обласноi органiзацiТ
(ВСЕУКРАIНСЬКОГО ОБ' еДНАННЯ кБАТЬКIВЩИНА)

Меденцi Свiтлана IBaHiBHa вiд ЗакарпатськоТ обласноi органiзацiТ
кВСЕУКРАIНСЬКОГО ОБ' еДНАННrI (БАТЬКIВЩИНАD

Лiнryр Катерина Василiвна вiд ЗАкАРI]АТсЬкоi РЕГIоНАЛЬНоi оРГАнIЗАцIi
ПОЛТИt{НОI IIАРТII (ОПОЗИЦIИНА ПЛАТФОРМА -
ЗА жИТТЯ)

Варга Наталiя Василiвна вiд ЗакарпатськоТ територiальноi органiзацiТ Полiтичноi
партiI <европейська Солiдарнiсть>

CTpoiH Корнелiя Олександрiвна вiд ЗакарпатськоТ обласноТ органiзацii ПОJПТИLIНОI
ПАРТII кРIЩНЕ ЗАКАРПАТТЯ)

Лiнryр Мирослав Васильович вiд кандидата на посаду Мукачiвського мiського голови
Токаря I.I.

Молодцова BiTa Юрiiвна вiд ЗАКАРIIАТСЬКОi ОБЛАСНОi ОргднIЗАцIi
полIтиtIноi гIАртIi (зА мАfuутне)

Логойда Тетяна Йосипiвна вiд ЗакарпатськоТ обласноТ органiзацii ПолiтичноТ партii
<<Команда Андрiя Балоги>

Кунак Свiтлана IBaHiBHa вiд Закарпатськоi обласноi органiзацiТ ПоЛIТИt{ноi
I]АРТП кСЛУГА НАРОДУ)

Логойда Тамара Йосипiвна вiд ЗакарпатськоТ обласноТ органiзацii
кВСЕУКРАIНСЬКОГО ОБ'СДНАН}UI (БАТЬКВП{ИНА)

Сливка е.В.
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