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Про визнання ТОКАР ЕЛАРА ВОЛОШМИРОВИЧА таким, що не
набув депутатського мандата та впзнання обраним депутатом наступного за

черговiстю кандидата в депутати у вiдповiдному територiальному чи
€диному виборчому списку кандидатiв вiд Закарпатськоi Обласноi

органiзацii ПОЛIТИtIНОi ПДРТri<СЛУГА НАРОДУ>

,Що Мукачiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMici'i 12 листопада2020
року було подано заяву ТОКАР ЕДГАРА ВОЛОДИМИРОВИtIА вiд
ЗакарпатськоТ Обласноi органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIАРТII (СЛУГА НАРОДУ)
про вiдмову вiд дегryтатського мандата, отриманого за результатами виборiв
депутатiв Мукачiвськоi MicbKoT ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi
25 жовтня2020 року.

Вiдповiдно до положень частини 5 статгi 28З Виборчого Кодексу Украiни у
разi подання до виборчоi KoMicii особою, обраною депутатом за виборчим
списком мiсцевоi органiзацii партiТ, заяви про вiдмову вiд депутатського мандата,
виборча комiсiя приймае рiшення про визнання iT такою, яка не набула
депутатського мандата, та визнае обраним депутатом Верховноi Ради Автономноi
Республiки Крим, обласноi, районноТ, районноi у MicTi, а також MicbKoi, сiльськоi,
селищноi ради (територiальноi громади з кiлькiстю виборцiв 10 тисяч i бiльше)
насТупного за черговiстю кандидатау депутати у вiдповiдному територiальному
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 ix вiдповiднiсть виборчому законодавству Украiни.

Вiдповiдно до положень ч.3 ст.37, ч.5 cTaTTi 283 Виборчого кодексу
Украiни, на пiдставi заяви ТОКАР ЕДГАРА ВОЛОЛ4I\Д{РОВИЧА вiд
Закарпатськоi Обласноi органiзацii ПОЛIТИtIНОi ПАРТIi (СЛУГА НАРОДУ)
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 € :

1. Визнати ТОКАР ЕДГАРА ВОЛОДИМИРОВИLIА вiд ЗакарпатськоТ
Обласноi органiзацiI ПОЛIТИlIНОi ГlДРТIi (СЛУГА НАРОДУ)), таким, що не
набув депутатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв
Мукачiвськоi мiськоI ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 року.

ПосгановаN986 вiдlЗ.11.20р.ПровизнанняТОКАРЕДГАРАВОЛОДИМИРОВИЧАтаким,щоненабувдепугатськогомандататавизнання
обраним депратом насryпного за черговiстю кандидата в депугати у вiдповiдному територiальному чи единому виборчому списку
кандидатiв вiд 3акарпатськоТ Обласноi органiзацiТ ПОЛlТИЧНОi ПАРТlI (СЛУГА НАРОДУD
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2. Визнати обраним депутатом наступного за черговiстю кандидата в
депутати у единому вибо.рчому списку кандидатiв вiд Закарпатськоi обласнот
органiзацiт полIТиtIноi IIAPTII (СлУГА нАроду> на виборах депутатiв
мукачiвськоi Micbkoi ради Мукачiвського району Закарпатськот областi 25 жовтня
2020 року - БIЛоВАР ДАРIЮ оЛЕкСАнлIВНУ, 08.11.1994р.н.

З. Повiдомити БIЛОВАР ДАРIЮ ОJIЕКСАНДРIВНУ, 08.11.1994p.H.
про визнання iT обраною депутатом М_укачiвськоi мiськоi Ради вiд Закарпатськоi
обласноi органiзацii полIтИtIноi IIAPTII (СлУГА НАРОДУ) та про
необхiднiсть подання до територiа-гrьноI виборчоi KoMiciT до*уr."ri",
передбачених Виборчим Кодексом УкраiЪи для ре€страцii депутатом.

4.
KoMicii у

копiю цiет постанови невiдкладно надiслати до Щентральноi виборчот
встановленому нею порядку.

5. I_Iдо постанову оприлюднити). t$o постанову оприлюднити для загапьного ознайомлення на стендi
офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii
Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi та розмiстити на офiцiИному веб-
сайтi Мукачiвськоi MicbKoi ради пiсля закiнчення засiдання територiальноi
виборчоТ KoMicii.
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