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Про визнання ВМС BIKTOPII ВДСИЛIВНИ такою, що не набула
депутатського мандата та визнання обраним депутатом наступного за
черговiстю кандидата в депутати у вiдповiдному територiальному чи

€диному виборчому списку кандидатiв вiд Закарпатськоi обласноi
органiзацii полIтичноi пдртri <гцнв ЗАкАрпАття>

Що Мукачiвськоi мiськоi територiальноi виборчоi KoMicii 13 листопада2020
року було подано з€uIву ВАЙС BIKTOPII ВДСИЛIВНИ вiд Закарпатськоi обласнот
органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIАРТII (РIДНЕ ЗАКАРIIАТТЯ> про вiдмову вiд
ДеПУТатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв
Мукачiвськоi мiськоi ради Мукачiвсъкого 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 мiсцевоI органiзацii партii, заяви про вiдмову вiд депутатського мандатq
виборча комiсiя приймас рiшення про визнання 11 такою, яка не набула
ДеПутатського мандата, та визнае обраним депутатом Верховноi Ради АвтономноТ
Республiки Крим, обласноТ, районноi, районноi у MicTi, а також MicbKoi, сiльськоТ,
селищноi ради (територiальноi громади з кiлькiстю виборцiв 10 тисяч i бiльше)
Наступного за черговiстю кандидата у депутати у вiдповiдному територiальному
або единому багатомандатному виборчому списку кандидатiв вiд вiдповiдноi
органiзацiТ партii, за яким було обрано особу, яка не набула мандата.

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

Вiдповiдно до положень .y.3 ст.З7, ч.5 cTaTTi 28З Виборчого кодексу
УкраТни, на пiдставi заяви ВАЙС BIKTOPII ВДСИЛIВНИ вiд Закарпатськоi
обласноi органiзацiТ ПОЛТИtIНОТ IIAPTIi (РIДFIЕ ЗАКАРПАТТЯ> про вiдмову
вiд депутатсъкого мандата, Мукачiвська MicbKa територiаrrьна 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 ВМС ВIКТОРIЮ ВАСИЛIВНУ, вiд Закарпатськот обласноi
органiзацiТ ПОЛIТИЧНОТ IIAPTIT @IДНЕ ЗАКАРПАТТя>), такою, що не набула
депутатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв
МукачiвськоТ мiськоiради Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 року.
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2. вичlати обраним депутатом наступного за черговiстю кандидата в
депутатИ у сдиноМу виборЧому списку кандидатiв вiд ЗакарпатськоТ обласноi
органiзацii полIТиIIноI гtдртIi <PIднЕ зАкАрIIАТТя) на виборах депутатiв
мукачiвськоi мiсь5,оi рали Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 року - чуJIЕЙ свIтлАну янIвну, 1 8.10.1966р.н.

з. Повiдомити ЧУлЕЙ СВIТЛАНУ ЯнIвНУ, 18.10.1966р.н. про
визнаннrI if обраним депутатом Мукачiвськоi MicbKoi ради вiд ЗакарпатськоI
обласноi органiзацii полIТичноi гtдртIi (РIДНЕ здкдрпдТТЯ> та про
необхiднiсть подання до територiальноi виборчоТ KoMicii до*уr."ri",
передбачених В иборчим Кодекс ом УкраiЪ и для реестр ацiТ депутатом.

4. Копiю цiеi постанови невiдкладно надiслати до Щентральноi виборчот
KoMicii у встановленому нею порядку.

5. I_{ю постанову оприлюднити для загального ознайомлення на стендi
офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi мiськоi територiальноi виборчоТ KoMiciI
Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi та розмiстити на офiцiйному веб-
саит1 Мукачiвськоi MicbkoT ради пiсля закiнчення засiдання територiальнот
виборчоi KoMicii.
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