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," ПЕРШI ТА ЧЕРГОВI МIСЦЕВI ВИБОРИ
25 жовтня2020 року

МУКАЧIВСЬКА MICЬKA ТЕРИТОРIАЛЬНА ВИБОРЧА KOMICUI
МУКАЧIВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОi ОБЛАСТI .

постАновА ль90

16 листопада2020 року 13:15 год. м. Мукачево

Про визнання ЧУЛЕЙ СВIТЛАНИ ЯНIВНИ такоюl що не набула
депутатського мандата та визнання обраним депутатом наступцого за
черговiстю кандидата в депутати у вiдповiдному територiальному чи

еДиному виборчому списку кандидатiв вiд Закарпатськоi обласноi
органiзацii ПолIтиIIноI пдртri <гцнш ЗАкАрпАття>

Постановою МукачiвськоТ MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii Jф87 вiд
13.11.2020р. у зв'язку з визнанням ВМС BIKTOPIi ВДСИЛIВНИ такою, що не
НабУла Депутатського мандата, визнано обраним депутатом наступного за
черговiстЮ кандидата в депутати у единому виборчому списку кандидатiв вiд
Закарпатськоi обласноТ органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIAPTII (РIДНЕ
зАкАрпАття> - чулЕЙ свIтлАну янIвну, 18.10.1966р.н.

Повiдомлено ЧУЛЕЙ СВIТЛДНУ ЯНIВНУ про необхiднiсть подання до
ТеРиторiальноi виборчоi KoMiciI документiв, передбачених Виборчим Кодексом
Украiни для реестрацii депутатом.

16 листопада 2020 року до Мукачiвськоi мiськоi територiальноi виборчоТ
KoMicii було подано заяву ЧУЛЕЙ СВIТЛАНИ ЯНIВНИ вiд Закарпатсiкоi
обласноТ органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIAPTII @IДНЕ ЗАКАРПАТтя) про вiдмову
вiд ДеПУтатського мандата, 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 Украiни у' РаЗi поДання до виборчоi KoMicii особою, обраною депутатом за виборчим
СПИСКОМ мiсцевоi органiзацii партii, заяви про вiдмову вiд депутатського мандата,
виборча комiсiя приймае рiшення про визнання iT такою, яка Ее набула
Депутатського мандата, та визнае обраним депутатом Верховноi Ради Двтономноi
РеспУблiки Крим, обласноТ, районноi, районноТ у MicTi, а також MicbKoi, сiльськоi,
сеЛиЩноi ради (територiальноi громади з кiлькiстю виборцiв 10 тисяч i бiльше)
НаСТУПноГо За черговiстю кандидата у депутати у вiдповiдному територiальному
абО Сдиному багатомандатному виборчому списку кандидатiв вiд вiдповiдноi
органiзацii партiТ, 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 28З Виборчого кодексу
УкраiЪи, на пiдставi заяви ЧУЛЕЙ СВIТЛАНИ ЯНIВНИ вiд Закарпатськоi
обласноi органiзацii ПОЛIТИtIНОi ГIАРТIi (РIДНЕ ЗАКАРПАТТЯ> про вiдмову
вiд депутатського мандата, Мукачiвська мiсъка територiальна виборча комiсiя
Посганова N990 вiД 16.11.20р. Про визнаннЯ чулЕй св|тлАНИ яНlВНИ такоЮ, що не набула депутатського мандата та визнання обраним
депугатом насryпного за черговiстю кандидата в депугати у вiдповiдному територiальному чи €диному виборчому списку кандидатiв вiд
ЗакарпатськоТ обласноi органiзацii ПОЛlТИЧНОТ ПАРТli (РlДНЕ 3АКАРПАТТЯл
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Мукачiвського..району ЗакарпатськоТ областi з перших та чергових мiсцевих
виборiв 25 жовтня 2020року п о с т а н о в л я е :

1. Визнати ЧУJIЕЙ CBITJIAHY ЯНIВНУ вiд Закарпатськоi обласноi
органiзацii ПОЛIТИtIНОТ ПАРТIi (РIДfi ЗАКАРПАТТЯ> такою, що не"набула
деtryтатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв
МукачiвськоТ MicbKoi ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 року.2. Визнати обраним депутатом насryпного за черговiстю кандидата в
депутати у единому виборчому списку кандидатiв вiд ЗакарпатськоТ обласноТ
органiзацii ПОЛIТИЧНОi IIAPTIi (РIДШ ЗАКАРГIАТТЯ) на виборах депутатiв
МукачiвськоТ мiськоiради Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 року - ОСТРОВСЬКУ ОЛЕСЮ CTEIIAHIBHY,28.06.1983p.H.

3. Повiдомити ОСТРОВСЬКУ ОJIЕСЮ СТЕПАНIВНУ, 28.06.198Зр.н.
про визнання if обраною депутатом Мукачiвськоi MicbKoi ради вiд Закарпатськоi
обласноТ органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIАРТII (РIДfi ЗАКАРIIАТТЯ) та про
необхiднiсть подання до територiальноi виборчоi KoMicii документiв,
передбачених Виборчим Кодексом Украiни для реестрацii депутатом.

Копiю цiеi постанови невiдкладно надiслати до Щентральноi виборчоi
встановленому нею порядку.

5. I-{ro постанову оприлюднити для загального ознайомлення на стендi
офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMiciT
Мукачiвського району Закарпатськоi областi та розмiстити на офiцiйному веб-
сайтi МукачiвськоТ MicbKoi ради пiсля закiнчення засiдання територiальноТ
виб_9рчоi KoMicii.

Голова
Мукачiвськоi MicbKoT територiальноi
виборчоi KoMicii Мукачiвського району
Закарпатськоi областi

Секретар Мукачiвськоi MicbKoi територiЙьноi
виборчоi KoMicii Мукачiвського
Закарпатськоi областi

4.
KoMicii у

(пiдпис)
Талабiшка Я.Г.

Сливка е.В.

Посrанова N99O вiд 16.11.20р. Про визнання ЧУЛВЙ СВtТЛДНИ ЯНlВНИ такою, що не набула депугатського мандата та визнання обраним
депутатом насп/пного за черговiстю кандидата в депугати у вiдповiдному територiальному чи €диному виборчому списку кандидатiв вiд
3акарпатськоТ обласноi органiзацii пОЛlТИЧНОl ПАРТП (РlдНЕ ЗАкАРпАТТя))
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