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Про визнання ГАЛАИ IРИНИ ОЛЕКСАНДРIВНИ 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,обласноТ

органiзацii Полiтичноi партii <<Команда Андрiя Балоги>>

Що Мукачiвськоi MicbKoi територiальноТ виборчоi KoMiciT 16 листопада2020
року було подано заяву ГАЛМ IРИНИ ОЛЕКСАНДРIВНИ вiд ЗакарпатськоТ
обласноi органiзацii Полiтичноi партiТ <<Команда Андрiя Балоги>> про вiдмову вiд
депутатського мандата, оц)иманого за результатами виборiв депутатiв
Мукачiвськоi MicbKoT ради Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi 25 жовтня
2020 року.

Вiдповiдно до положень частини 5 cTaTTi 283 Виборчого Кодексу УкраiЪи у
раЗi подання до виборчоi KoMicii особою, обраною депутатом за виборчим
сПиском мiсцевоТ органiзацiT партii, 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, районноi, районноi у MicTi, а також мiськоi, сiльськоТ,
селищноi ради (територiальноi громади з кiлькiстю виборцiв 10 тисяч i бiльше)
наступного за черговlстю кандидата у депутати у вlдповlдному територl€Lльному
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 ix вiдповiднiсть виборчому законодавству Украiни.

Вiдповiдно до положень ч.3 ст.З7, ч.5 cTaTTi 28З Виборчого кодексу
УкраТни, на пiдставi заяви ГАЛАЙ IРИНИ ОЛЕКСАНДРIВНИ вiд Закарпатськоi
обласноi органiзацii Полiтичноi партii <<Команда Андрiя Балогп> про вiдмову вiд
ДеПУТатського мандата, Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя
Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi з перших та чергових мiсцевих
виборiв 25 жовтня 2020року п о с т а н о в л я € :

1. Визнати ГАЛМ IРИНУ ОЛЕКСАНДРIВНУ вiд Закарпатськоi
обласноi органiзацii Полiтичноi партii <<Команда Андрiя Балоги> такою, що не
набула депутатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв
МукачiвськоТ мiськоi ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 року.
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2. ВИЗrrаТИ обраним депутатом наступного за черговiстю кандидата в
депутати у единому виборчому списку кандидатiв вiд Закарпатськоi обласноi
органiзацiТ Полiтичноi партii <<Команда Андрiя Балоги> на виборах депутатiв

-J. повiдомити Бо,.ЩIАр NДжмлА мIдиЙлови!IА, 1 1.06. 1 98Зр.н.
про визнаннrI його обраним депутатом Мукачiвськот Micbkoi Ради вiд
ЗаКаРПатСькоi обласноТ органiзацii ПолiтичноТ партii <<Команда Андрiя Балогп> та
ПРО НеОбхiднiсть подання до територiальноi виборчоi KoMicii документiв,
передбачених Виборчим Кодексом YKpaiH и для реестрацii депутатом.

4. КОПiЮ ЦiСТ постанови невiдкладно надiслати до Щентральноi виборчоi
KoMicii у встановленому нею порядку.

5. ЩЮ ПОСТаноВУ оприлюднити для загального ознайомлення на стендi
офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi мiськоi територiальноТ виборчоi KoMiciT
Мукачiвського району Закарпатськоi областi та розмiстити на офiцiйному веб-
сайтi Мукачiвськоi MicbKoi ради пiсля закiнчення засiдання територiальноi
виборчоТ KoMicii.
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