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13 листопада2020 року 1 1:35 год. м. Мукачево

Про визнання IВАнЧо ВАСиЛя ВАСилЬоВиIIА таким, що не
набув депутатського мандата та визнання обраним депутатом наступного за

черговiстю кандидата в депутати у вiдповiдному територiальному чи
едицому виборчому списку кандидатiв вiд ЗАкдРПдТськоi оБлдСноi

оргАнIзАцIi полIтичноi пАртIi (ЗА мАЙБутн€>

!О МУкачiвськоi MicbKoi територiальноТ виборчоi KoMi ciT 12 листопада2О2О
року було подано заяву IВАНЧО ВАСИJUI ВАСИЛЬОВИlIА вiд
ЗАкАРIIАтСькоi оБлАсноi оргАнIзшIi полIтиtIноi IIApTII (зА
МАIЪУТНе> Про вiдмову вiд депутатського мандата, отриманого за
резулътатами виборiв депутатiв Мукачiвсъкоi MicbKoT ради Мукачiвського району
Закарпатськоi областi 25 жовтня2020 року.

Вiдповiдно до положень частини 5 статгi 283 Виборчого Кодексу УкраiЪи у
разi поданнЯ до виборчоТ KoMicii особою, обраною депутатом за виборчим
списком мiсцевоi органiзацiт партii, заяви про вiдмову вiд депутатського мандата,
виборча комiсiя приймае рiшення про визнання iT такою, яка не набула
депутатського мандата, та визнас обраним депутатом Верховноi Ради Автономноi
Республiки Крим, обласноi, районноi, районноi у MicTi, а також MicbKoT, сiльськоi,
селищноТ ради (територiальноi громади з кiлькiстю виборцiв 10 тисяч i бiльше)
наступного за черговiстю кандидата у депутuтиу вiдповiдному територiальному
або единому багатомандатному виборчому списку кандидатiв вiд вiдповiдноi
органiзацiт партiт, за яким було обрано особу, яка не набула мандата.

розглянувши подану заяву Мукачiвська Micbka територiальна виборча
комiсiя встановила ik вiдповiднiсть виборчому законодавству УкраТни.

Вiдповiдно до положень ч.З ст.З7, ч.5 cTaTTi 28з Виборчого кодексу
УкраiЪи, на пiдставi заяви IвАнчо вАсилЯ вдсилЬовиLIд вiд
ЗАКАРПАТСЬкОi оБлАСНоi оргАнIзАtцi полIтиlIноi IIAвTII (зд
мдlъутне> про вiдмову вiд депутатського мандата, Мукачiвська Micbka
територizllrьна виборча комiсiя Мукачiвського району Закарпатськоi областi з
перших та чергових мiсцевих виборiв25жовтня 2020року п о с т а н о в л я € :

1. Визнати IBAHLIO ВАСИЛrI ВАСИЛЬОВИЧА вiд ЗАКАРПАТСькоi
ОБЛАСНОi ОРГДНIЗАЦIi полIтиlIноi гtдртIi (зА мАйБутне), таким, що
не набув депутатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв
МУКачiвськоi MicbKoT ради Мукачiвського району ЗакарпатськоI областi 25 жовтня
2020 року.
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2. Визнати обраним
депутати у единому

)аним депутатом наступного за черговiстю кандидата в
виборчому списку кандидатiв вiд ЗАКАРГIАТСЬКОТ

ОБлАСНОi оргднIЗАIЦi ПолIтиtIноi пдртIi (зА мдйшутне) на виборах
депутатiв Мукачiвськоi MicbKoi ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi
25 жовтня2O2О року - МАДУДУ ГАЛИНУ МIлИЙЛIВНУ, |4.||.1957 р.н.

З. Повiдомити МАЩУДУ ГАЛИНУ МIЛGЙЛIВНУ, 14.11 .|g57 р.н. про
визнання if обраною депутатом Мукачiвськоi MicbKoi ради вiд ЗАКАРIIАТСЬКОi
оБлАСноi оргднIзАLцi полIтиIIноI IIАртII (зА мдtЪутне) та про
необхiднiсть подання до територiальноТ виборчоi KoMiciT документiв,
передбачених Виборчим Кодексом УкраiЪ и для реестрацii депутатом.

4. Копiю цiсТ постанови невiдкладно надiслати до Щентральноi виборчоi
KoMicii у встановленому нею порядку.

5. LIдo постанову оприлюднити для заг€rльного ознайомлення на стендi
офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi мiськоi територiальноТ виборчоi KoMicii
Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi та розмiс^гити на офiцiйному веб-
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