
ПЕРШI ВИБОРИ ДЕПУТАТIВ СIЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ,
rЧIIСЬКИХ РАД ТЕРИТОРIАЛЪНИХ ГРОVIАД I tsIДПОВIДНИХ
. СIЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МIСЬКИХ ГОЛIВ

25 жовI,ня 2020 I,oKy

Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя Мукачiвського району
ЗакарпатськоТ областi

постАновА ль б

01 вересня2020 року 17:15 год. м.Мукачево

Про виконання члецами Мукачiвськоi MicbKoT територiальноI виборчоТ
koMiciT NIукачiвського ра йону Зака рпатс ькоi областi свотх повн оваже нь

на платнiй ocHoBi

Вiдповiдно до поJIожень ч.1 cT,2l2, Виборчого Кодексу УкраТни,
Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя Мукачiвського району
закарпатськот областi з перших виборiв депутатiв сiльських, селищних,
мiських рад територiальних громад i вiдповiдних сiльських, селишtlих,
мiських голiв 25 яссlвтня2020року п о с т а II о в JI я € :

1. Го-цова МlукачiвськоТ MicbKoT територiальноТ виборчоТ KoMiciT
мукачiвського району Закарпатськоi областi Талабiшка Ярослав Георг.iйович
з 05 вересня 2020 року до кiнця перiоду повноважень Мукачiвськоi' MicbKoT
територiальнот виборчоi koMiciT Мукачiвського району Закаршатськоi областi
викону€ своi повноваження у виборчiй KoMiciT на платнiй ocHoBi вiдповiдно до
ч.1 ст. 21,2 Виборчого Кодексу Украiни.

член Мукачiвськот MicbkoT територiальнот виборчот koMiciT
I\4укачiвського району Закарпатськот областi!овженко Марина Вiталiтвна з 05
вересня 2020 року до кiнця перiоду повноважень МукачiвськоТ MicbKoT
територiальнот виборчоi koMiciT I\4укачiвського району Закарпатськот областi
виконуе свот повноваження у виборчiй koMiciT на платнiй осrrовi вiдlrовiдно до
ч.l cl,, 2I2 |3иборчого Кодексу УкраТни,

Член VIукачiвськоТ MicbKoT територiа-цьноТ виборчоТ KoMiciT
IVIукачiвського району ЗакарпатськоТ областi Попович IBaH Стефанович з 05
вересня 2020 рокУ до кiнця перiоду tIовноважень МукачiвськоТ MicbKoT
територiальноi виборчоi koMiciT Мукачiвського району Закарпатськоi областi
викону€ своТ повноваження у виборчiй KoMiciI на платнiй ocHoBi вiдповiдно до
ч.| ст.212 Виборчого Кодексу Украiни.

2. Цю постанову . налiслати IJентральнiй виборчiй KoMiciT для
затвердження на наступний день пiсля iT прийняrгя.



ПЕРШI ВИБОРИ ДЕПУТАТIВ СIЛЬСЪКИХ, СЕЛИЩНИХ,
МIСЬКИХ РАД ТЕРИТОРIАЛЬНИХ ГРОМАД I ВIДПОВIДНИХ
. сIлъських, сЕлиtцних, мIсъких голIв

25 }ковтня 2020 року

Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя Мlукачiвського району
Закарпатськоi областi

постАновА ль б

01 вересня2020 року 17: 15 год. м.МIукачево

Про виконання членами МукачiвськоТ MicbKoT територiальноТ виборчоТ
koMicii Мукачiвського ра йону Зака рпатс ькот областi своiх п овн оваже нь

на платнiй ocHoBi

Вiдповiдrrо до положень ч,l ст.212, Виборчого Кодексу Украiни,
Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiЯ Мукачiвського району
закарпатськот областi з перших виборiв лепутатiв сiльських, селиIлних,
мiських рад територiальних громад i вiдповiдних сiльських, селищttих,
мiських голiв 25 жовтня2020року п о с т а II о в л я е :

1. Го-цова МIукачiвськоТ MicbKoT територiальноТ виборчоТ KoMiciT
мукач iBc ького району Закарпатськот областi Талабiш ка Яросл ав Георг.i йови ч
з 05 вересня 2020 року до кiнця перiоду повноважень Мукачiвськоi' MicbKoT
територiальноi виборчоi koMiciT Мукачiвського району Закарпатськот областi
виконуе своТ повноваження у виборчiй KoMiciT на платнiй ocHoBi вiдповiдно до
ч.1 ст. 2l2 Виборчого Кодексу УкраТни.

член Мукачiвськот MicbkoT територiальнот виборчоi koMiciT
I\4укачiвського району Закарпатськот областitовженко МIарина Вiталiтвна з 05
вереснЯ 2020 рокУ до кiнця перiоду повноважень МукачiвськоТ MicbKoT
територiальноТ виборчоI KoMicii IvIукачiвСькогО райогrУ ЗакарпаТ.ськоТ Об_ltастi
виконуе своТ повноваження у виборчiй KoMiciT на платнiй ocrtoBi вiдгtовiдно до
ч.l cr,,2l2 Виборчого Ко2lексу УкраТни.

Член МIукачiвськоТ MicbKoT ,гериторiа"цьrrоТ виборчоТ KoMiciT
I\4укачiвського району ЗакарпатськоТ областi Пошович IBaH Стефанович з 05
вересня 2020 року до кiнця перiоду повноважень МукачiвськоТ MicbKoT
територiальноi виборчоi koMicii Мукачiвського району Закарпатськоi областi
викону€ своТ повноваження у виборчiй KoMicii на цлатнiй ocHoBi вiдповiдно до
ч.| ст.212 Виборчого Кодексу Украiни.

2. Цю постановУ . надiслати IJентральнiй виборчiй KoMiciT для
затвердження на наступний день пiсля iT прийняггя.



З. Цю постанову вивiсити для загаJIьного ознайомлення на стендi
веб-сайтiофiшiйних матерiалiв та розмiстити на офiчiйному

Голова МукачiвськоТ
MicbKoT територiальноi виборчоТ KoMicii
Мукачiвського району
Закарпатськоi областi

Секретар територiа-lrьноi
виборчоТ комiсiй МукачiвськоI
М icbKoT терит,орiальноТ вибо
Мукачiвського району
ЗакарпатськоТ облас,гi Симоrlян B.[J.

20 1 9-rЫs i/ite ml ist/cate gor)z/72 2 - чу Ьоrу -2 0 2 0.
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