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, ПЕРШI ТА ЧЕРГОВI МIСЦЕВI ВИБОРИ
25 жовтня2020 року

МУКАЧIВСЬКА MICЬKA ТЕРИТОРIАЛЬНА ВИБОРЧА KOMICUI
МУКАЧIВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОi ОБЛАСТI

постАновА ль81

13 листопада2020 року 11:00 год. м. Мукачево

Про реестрацiю БАЛОГИ АНДРШ BIKTOPOBИIIA Мукачiвським
мiським головою Мукачiвського району Закарпатськоi областi

.Що Мукачiвськоi MicbKoT територiальноi виборчоI KoMicii 12 листопада2020
року була подана заява БАЛОГИ АНДРIЯ ВIКТОРОВИЧА про реестрацiю його
Мукачiвським мiським головою, обраного у Сдиному одномандатному виборчому
окрузi з виборiв Мукачiвського мiського голови Мукачiвського раиону
Закарпатськоi областi 25 жовтня 2020 року, висунутого вiд Закарпатськоi обласноТ
органiзацii Полiтичноi партiТ <Команда Андрiя Балоги>>.

,Що поданоi заяви додано копiю першоi та другоi сторiнки паспорта
громадянина УкраiЪи та довiдку виконавчого KoMiTeTy Мукачiвськоi мiськоi ради
про те, що BiH е мiським головою i його трудова книжка перебувае у вiдповiднiй
радi.

Вiдповiдно до частини 1 cTaTTi 283 Виборчого Кодексу УкраiЪи особа,
обрана депутатом Верховноi Ради Автономноi Республiки Крим, обласноТ,

районноi, MicbKoi, районноi у MicTi, сiльськоi, селищноi ради, сiльським,
селищним, мiським головою, для ii реестрацii зобов'язана подати до
територiальноТ виборчоi KoMicii з вiдповiдних мiсцевих виборiв протягом
двадцяти днiв з дня офiцiйного оприлюдненнlI результатiв виборiв заяву про

ресстрацiю iT депутатом, сiльським, селищним, мiським головою, а у разi
наявностi в неi iншого представницького мандата - копiю зареестрованоi заяви
про припинення дii iншого представницького мандата, поданоi вiдповiдно до
Верховноi Ради Украiни, ВерховноI Ради ABToHoMHoi Республiки Крим або
вiдповiдноi мiсцевоi ради.

Особа, обрана депутатом ВерховноТ Ради ABToHoMHoi Республiки Крим,
сiльським, селищним, мiським головою, також подае документ про звiльнення з

роботи (посади), припинення дiяльностi, HecyMicHoi з депутатським мандатом
депутата Верховноi Ради ABToHoMHoi Республiки Крим, посадою сiльського,
селищного, мiського голови.

Вiдповiдно до частини З cTaTTi 283 Виборчого Кодексу УкраТни у
п'ятиденний строк з дня отримання документiв, визначених частиною першою
цiеi cTaTTi, територi€шьна виборча комiсiя приймае рiшення про реестрацiю
депутата, сiльського, селищного, мiського голови.

Розглянувши подану заяву та доданi до неi документи Мукачiвська MicbKa
територi.Lпьна виборча комiсiя встановила ik вiдповiднiсть виборчому
законодавству Украiни.

Постанова Ne81 вiд 13.11.20р. Про реестрацiю БАЛОГИ АНДРlЯ ВlКТОРОВИЧА Мукачiвським мiським головою Мукачiвського

району 3а ка рпатськоТ областi



Вiдповiдно. до положень ч.3 ст.З7, ч.1,3 cTaTTi 283 Виборчого кодексу
УкраiЪи, пункту 4.1. Постанови I_{ентральноi виборчоi KoMicii М433 вiд
28.|0.2020р., на пiдставi заяви БАЛОГИ АНЛIЯ ВIКТОРОВИtIА про реестрацiю
йОго Мукачiвським мiським головою, Мукачiвська MicbKa територiальна виборча
КОмiсiя Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi з перших та чергових
мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020року п о с т а н о в л я е :

1. Зарееструвати БАЛОГУ АНДIЯ ВIКТОРОВИLIА, 19.04.1988р.н.,
Мукачiвським мiським головою Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi,
обраного у единому одномандатному виборчому окрузi з виборiв Мукачiвського
мiського голови Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня 2О2О

РОкУ, Висунутого вiд Закарпатськоi обласноi органiзацii Полiтичноi партii
<<Команда Андрiя Балоги>>.

2.
KoMicii у

Копiю цiеi постанови невiдкладно надiслати до I-{ентральноi виборчоi
встановленому нею порядку.

З. flдо постанову оприлюднити для загального ознайомлення на стендi
офiцiЙних матерiалiв Мукачiвськоi MicbKoT територiальноi виборчоi KoMiciT

з. I_{ю постанову оприлюднити

МУкачiвського району ЗакарпатськоТ областi та розмiстити на офiцiйному веб-
СаЙтi Мукачiвськоi MicbKoi ради пiсля закiнчення засiдання територiальноi
виборчоi KoMicii.

Голова
МукачiвськоТ MicbKoi територiальноi
виборчоi KoMiciT Мукачiвського району
Закарпатськоi областi

Секретар Мукачiвськоi MicbKoi
виборчоТ KoMicii Мукачiвського
Закарпатськоi областi Сливка е.В.

Постанова N981 вiд 13.11.20р. Про реестрацiю БАЛоГИ АндрlЯ вlкторовичА Мукачiвським мiським rоловою Мукачiвського
району 3ака рпатськоi областi

Талабiшка Я.Г.
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