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Про визнання МАЩУЩи гАЛинИ МИхАйЛIВнИ 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 Здкдрпдтськоi овлдсноi

оргАнIзАцIi полIтичноi пАртIi <зА мАЙБутн€>

Постановою Мукачiвськоi MicbKoi територiальноТ виборчоi KoMiciT J\b84 вiд
13.11 .2020р. у зв'язку з визнанням IBAHIIO ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИtIД таким,
ЩО Не НабУв Депутатського мандата, визнано обраним депутатом наступного за
черговiстю кандидата в депутати у единому виборчому списку кандидатiв вiд
ЗАКАРПАТСЬкоi оБлАсноi оргАнIзАrцi полIтиtIноi IIAгTII (зА
мдlЪутне) _ мАдуду гАлину мIд(АIZлIвну,14.!1.1957 р.н.

Повiдомлено МАДУДУ ГАЛИНУ МIДИЙЛIВНУ про необхiднiсть
ПОДання До територiальноТ виборчоI KoMiciT документiв, передбачених Виборчим
Кодексом УкраiЪи для реестрацii депутатом.

13 листопада 2020 року до Мукачiвськоi мiськоI територiальноТ виборчоi
KoMicii було подано заяву МАДУДИ ГАЛИНИ МIД(МЛIВни вiд
ЗАКАРПАТСЬКоi оБлАсноi оргАнIзАцIi полIтиLIноI tIApTIi (зА
МДlЪУТНе) про вiдмову вiд депутатського мандата, отриманого за
РеЗУЛЬТаТами виборiв депутатiв Мукачiвськоi MicbKoT ради Мукачiвського району
Закарпатськоi областi 25 жовтня2020 року.

ВiДпОвiдНо до положень частини 5 cTaTTi 283 Виборчого Кодексу УкраiЪи 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 ВерховноТ Ради ABToHoMHoi
Республiки Крим, обласноТ, районноi, районноТ у MicTi, а також MicbKoi, сiльськоТ,
СеЛИЩнОi ради (територiальноТ 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
органiзацii партii, за яким було обрано особу, яка не набула мандата.

РОЗГЛянУвши подану заяву Мукачiвська MicbKa територiальна виборча
комiсiя встановила Тх вiдповiднiсть виборчому законодавству УкраТни.

ВiДПОВiДнО До Положень ч.3 ст.З'7, ч.5 cTaTTi 28З Виборчого кодексу
УкраiЪи, на пiдставi заяви МАДУДИ ГАЛИНИ МIДиЙЛIВНИ вiд
ЗАкАРПАТСЬкоТ оБлАсноТ оргАнIзАцIi полIтиtIноi tIApTIi (зА
ПосrановаN989 вiд16.11.20р.Прови3наннямАдудигдлинимихдйлlВНитакою,lцоненабуладепратськогомандататавизнання
обраним депратом насryпного за черговiстю кандидата в депутати у вiдповiдному територiальному чи €диному виборчому списку
кандидатiв вiд 3АКАРпАтсЬкоТ оьлдсноi оргднlзлц[[ полlтичноТ пдртfi (зд мдйьуrне>
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офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi мiськоi територiальноi
5. I]ю постанову оприлюднити для загального ознайомленнямлення на

виборчоi
стендi

KoMiciT

МАИБУТНе> гryо вiдмову вiд деtIутатського мандата, Мукачiвська MicbKa
територi€Llrьна виборча комiсiя Мукачiвського району Закарпатськоi областi з

1. Визнати МАДУДУ ГАЛИНУ МIДиЙлIвну вiд зАкАрIIАтськоi
ОБЛАСНОi ОргДНIЗДцI поштичноi гtдртIi (зА мАйБутне>), такою, що
не набула депутатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв

перших та чергових мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020року п о с т а н о в л я € :

Визнати обраним депутатом наступного за черговiстю кандидата в

Мукачiвськоi MicbKoi ради Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi 25 жовтня
2020 року.

2.

депутати у единому виборчому списку кандидатiв вiд ЗАIа\РПЦТСЬКОi
ОБЛАСНОi ОргДнIЗАIДi ПолIтиlIноi пдртIi (зА мдlЪутнс) на виборах
депутатiв Мукачiвськоi мiськоi радиМукачiвського району ЗакарпатськоТ областi
25 жовтня 2020 року IЛЬНШФКОГО мю(МлА NджАЙловиlIА,
03.05.1969 р.н.

3. Повiдомити IЛЬНИIФКОГО NДЖАЙЛА мIд(АиловиtIА,
03.05.1969 р.н. про визнання його обраним депутатом МукачiвськоТ мiськоi ради
вiд зАкАргIАтськоi оБлАсноТ оргдrлзАrцi полIтиlIноi IIAPTII (зА
МДlЪУТНе) та про необхiднiсть подiання до територiальноi виборчоТ KoMiciT
ДОКУМентiв, передбачених Виборчим Кодексом УкраiЪи дляреестрацiТ депутатом.

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

МУкаlriвського району Закарпатськоi областi та розмiстити на офiцiйному веб-
СаЙТi МУкачiвськоi MicbKoi ради пiсля закiнчення засiдання територiальноi
виборчоТ KoMicii.

Голова
Мукачiвськоi MicbKoT територiальноТ
виборчоi KoMicii Мукачiвського району
Закарпатськоi областi Талабiшка Я.Г.

Секретар МукачiвськоТ MicbKoI те ьно1
виборчоi KoMicii Мукачiвського
Закарпатськоi областi Сливка е.В.

постанова Ns89 вiд 16.11.20р. Про визнання ммудИ rдлини михАЙЛtВНИ такою, що не набула депратського мандата та визнання
обраним депРатом насц/пноГо за черговiстЮ кандидата в депуrатИ у вiдповiдному територiальному чи €диному виборчому списку
кандидатiв вiд зАкАрпАтськоi оьлдсноi оргАнl3Ацli полtтичноj пдртt] кзА мАЙБугнеD
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