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МУКАЧIВСЬКА MICЬKA ТЕРИТОРIАJIЪНА ВИБОРЧА KOMICUI
МУКАЧIВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРIIАТСЬКОi ОБЛАСТI

постАновА лъ 5б

19 жовтня2020 року 18:05 год. м. Мукачево

Про уповноваження трьох членiв Мукачiвськоi MicbKoi
територiальноi виборчоi KoMicii на отримання виборчих бюлетенiв в
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територiальних виборчих комiсiй

Вiдповiдно до абзацу п'ятого частини 4 cTaTTi 242 Виборчого Кодексу
УкраiЪи у випадку якщо передача виборчих бюлетенiв здiйснюсться на засiДаннi
територiальноi виборчоI KoMiciT, виборчi бюлетенi в упаковцi пiдприеМсТВа-

виготовлювача вiд iMeHi територiальноi виборчоi KoMicii, якiй переДаються

виборчi бюлетенi, отримують не менш як три члени цiеТ KoMicii, уповноваженi на

це iT рiшенням, якi повиннi бути представниками рiзних суб'ектiв поданнrI

кандидатур до скJIаду вiдповiдноi територiальноi виборчоТ KoMicii..

Беручи до уваги положення Виборчого Кодексу Украiни, з метою належноi
органiзацiТ виборчого процесу, керуючись ч.3 ст.З7, абз. 5 ч. 4 cTaTTi 242

Виборчого Кодексу УкраТни, Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя
Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi з перших та чергових мiсцеВих
виборiв 25 жовтня2020 року

постановля€:
1. Уповноважити на отримання виборчих бюлетенiв з виборiв депутатiв

Закарпатськоi обласноi ради та депутатiв Мукачiвськоi районноI ради
ЗакарпатськоТ областi в упаковцi пiдприсмства-виготовлювача вiд
обласноi та районноi територiальних виборчих комiсiй наступних членiв

МукачiвськоТ MicbKoi територiальноТ виборчоi KoMicii:
- вiд Закарпатськоi Обласноi органiзацiТ ПОЛIТИtIНОi ПАРТIi (СЛУГА

НАРОДУ>> - Голову ТВК, Талабiшку Ярослава Георгiйовича;
- вiд зАкАрпАтськоi оБлАсноi оргАнIзАцIi полIтиtIноi

IIAPTIi (ЗА МАIЪУТНе) - Секретаря ТВК, Сливку Свгена
Васильовича;

- вiд Закарпатськоi територiальноi органiзацii Полiтичноi партii
<<европейська Солiдарнiсть>> - Члена ТВК, Пасiчника евгенiя Iгоровича.
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2. Цю постанову надати до Закарпатськоi обласноi територiальноi виборчоi
koMicii i Мукачiвськоi районноi територiальнот виборчоi koMicii та
оприлюДнити для загzrльного ознайомленшI на стендi офiцiйних матерiалiв
мукачiвськоi Micbkoi територiальноI виборчоi koMiciT Мукачiвського
району Закарпатськоi областi та розмiстити на офiцiйному веб-сайтi
МукачiвськоТ MicbKoT ради.
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