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про визнання КОРОЛЬОВОi €ЛIЗАВЕТи ДЕЗИДЕРIВНИ такою, що
не набула депутатськоfо мандата та визнання обраним депутатом

наступного за черговiстю кандидата в депутати у вiдповiдному
територiальному чи €диному виборчому списку кандидатiв вiд

Закарпатськоi обласноi органiзацiТ <<КМКС>> Партii угорчiв Украiни

,Що МукачiвськоТ MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii 12 листопада2020
року було подано заяву КОРОЛЬОВОi еЛIЗАВЕТИ ДЕЗИШРIВНИ вiд
ЗакарпатськоI обласно'i органiзацii (КМКС> Партii угорцiв Украiни про вiдмову
вiд депутатського мандатц отриманого за результатами виборiв депутатiв
Мукачiвськоi MicbKoi ради Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi 25 жовтня
2020 року.

Вiдповiдно до положень частини 5 cTaTTi 283 Виборчого Кодексу УкраiЪи у
разi подання до виборчоi KoMiciT особою, обраною депутатом за виборчим
списком мiсцевоТ органiзацiТ партiI, заяви про вiдмову вiд депутатського мандата,
виборча комiсiя приймае рiшення про визнання ii такою, яка не набула
депутатського мандата, та визнае обраним депутатом Верховноi Ради Автономноi
Республiки Крим, обласноТ, районноТ, районноi у MicTi, а також MicbKoi, сiльськоТ,
селищноТ ради (територiальноi громади з кiлькiстю виборцiв 10 тисяч i бiльше)
наступного за черговlстю кандидата у депутати у вlдповlдному територl€rльному
або единому багатомандатному виборчому списку кандидатiв вiд вiдповiдноi
органiзацii партii, за яким було обрано особу, яка не набула мандата.

Розглянувши подану заяву Мукачiвська MicbKa територiальна виборча
комiсiя встановила iх вiдповiднiсть виборчому законодавству Украiни.

Вiдповiдно до положень ч.3 ст.З7, ч.5 cTaTTi 28З Виборчого кодексу
УкраiЪи, на пiдставi заяви КОРОЛЬОВОi еЛIЗАВЕТИ ДЕЗИДЕРIВНИ вiд
Закарпатськоi обласноТ органiзацiТ (КМКС> ПартiТ угорцiв Украiни про вiдмову
вiд депутатського мандата, Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя
Мукачiвського району Закарпатськоi областi з перших та чергових мiсцевих
виборiв 25 жовтня2020року п о с т а н о в л я е :

1. Визнати КОРОJЪОВУ еЛIЗАВЕТУ ШЗИДЕРIВНУ, вiд
ЗакарпатськоТ обласноТ органiзацiT (КМКС> Партii угорцiв УкраiЪи, такою, що не
набула депутатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв
МукачiвськоТ MicbKoT ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 року.
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обраним депратом насryпного за черговiсrю кандидата в депугати у вiдповiдному територiальному чи €диному виборчому списку
кандидатiв вiд 3акарпатськоi обласноi органiзацiТ (KMKCD ПартiI угорцiв УкраIни



2. ВИЗНати обраним депутатом наступного за черговiстю кандидата в
ДеПУТаТИ У еДИНОМУ виборчому списку кандидатiв вiд ЗакарпатськоТ обласноi
ОРГаНiЗацiТ (КМКС> Партii угорцiв УкраiЪи на виборах депутатiв Мукачiвсъкоi
MicbKoT ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтн я 2О20 року _

ЛОПАТЮК ХРИСТИНУ АДАJЬБЕРТIВНУ, 0 1 .09. 1 98 1 р.н.

з. Повiдомити ЛоГIАТЮк хРИСТИНУ АДАлЬБЕРТIВНУ,
01.09.1981р.н. про визнання iT обраною депутатом МукачiвськоТ мiськоi ради вiд
Закарпатськоi обласноi органiзацii (КМКС) Партii угорцiв Украiни та про
необхiднiсть подання до територiальноТ виборчоi KoMiciT документiв,
передбачених Виборчим Кодексом УкраТни для ре€страцii депутатом.

4. копiю цiет постанови невiдкладно надiслати до I-{ентральнот виборчоI
KoMicii у встановленому нею порядку.

5. I-Iдо постанову оприлюднити дJuI загzrльного ознайомлення на стендi
офiцiЙних матерiалiв МукачiвськоТ MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii
МУКачiвсЬкого району ЗакарпатськоТ областi та розмiстити на офiцiйному веб-
СаЙТi МУКачiвськоi MicbKoT ради пiсля закiнчення засiдання територiальноТ
виборчоi KoMiciT.

Голова
МукачiвськоТ MicbKoi територiальноi
виборчоi KoMicii Мукачiвського району
ЗакарпатськоТ областi Талабiшка Я.Г.

Секретар МукачiвськоТ мiськоi те
,)

виборчоТ KoMicii Мукачiвського,
ЗакарпатськоТ областi Сливка С.В.
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