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ПЕРШI ТА ЧЕРГОВI МIСЦЕВI ВИБОРИ
25 жовтня2020 року

МУКАЧIВСЬКА MICЬKA ТЕРИТОРIАЛЪНА ВИБОРЧА KOMICUI
МУКАЧIВСЪКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЪКОi ОБЛАСТI

постАновА л}92

18 листопада2020 року 11:05 год. м. Мукачево

Про визнання ГУJIАЧI ГЕЙЗИ ЛЮДВИГОВИЧА таким, що не набув
депутатського мандата та визнання обраним депутатом наступного за
черговiстю кандидата в депутати у вiдповiдному територiальному чи

€диному виборчому списку кандидатiв вiд Закарпатськоi обласноТ
органiзацii <КМКС>> Партiя угорчiв УкраiЪи

Що Мукачiвськоi MicbKoT територiальноi виборчоi KoMiciT 17 листопада2020
року було подано заяву ГУЛАЧI ГЕЙЗИ ЛЮДВИГОВИЧА вiд Закарпатськоi
обласноi органiзацii (КМКС> Партiя угорцiв УкраiЪи про вiдмову вiд
депутатського мандата, отриманого за резулътатами виборiв депутатiв
МУкачiвськоi MicbKoi ради МукачiвськоFо району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 року.

Вiдповiдно до положень частини 5 статгi 283 Виборчого Кодексу УкраiЪи у
раЗi ПоДання до виборчоi KoMicii особою, обраною депутатом за виборчим
СПискоМ мiсцевоТ органiзацiТ партii, заяви про вiдмову вiд депутатського мандата,
виборча комiсiя приймае рiшення про визнання 11 такою, яка не набула
депутатського мандата, та визнас обраним депутатом Верховноi Ради ABToHoMHoi
Республiки Крим, обласноi, районноi, районноi у MicTi, а також MicbKoi, сiльськоi,
селищноТ 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 зzulву Мукачiвська MicbKa територiальна виборча
комiсiя встановила fi вiдповiднiсть виборчому законодавству Украiни.

Вiдповiдно до положень ч.3 ст,З7, ч.5 cTaTTi 28З Виборчого кодексу
УкраiЪи, на пiдставi заяви ГУЛАЧI ГЕЙЗИ ЛЮДВИГОВИiIА вiд Закарпатськоi
обласноi органiзацii кКМКС> Партiя угорцiв УкраiЪи 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 с :

1. Визнати ГУJIАЧI ГЕЙЗУ ЛЮДВИГОВИЧА вiд Закарпатськот
обласноi органiзацiT (КМКС) ПартiТ угорцiв УкраiЪи, таким, що не набув
депутатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiв
Мукачiвськоi MicbKoT ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi 25 жовтня
2020 рощу.
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2. Визцати обраним депутатом насryпного за черговiстю кандидата в
депутати у единому виборчому списку кандидатiв вiд Закарпатськоi обласноi
органiзацii (КМКС> Партiя угорцiв Украiни на виборах депутатiв Мукачiвськоi

З. Повiдомити ПУfШКАlII TOMAIIIA ГУСТАВОВИ!IА, l2.09.|977p.H.
про визнаннrI його обраним депутатом Мукачiвськоi MicbKoT ради вiд
Закарпатськоi обласноi органiзацiТ (КМКС) Партiя угорцiв Украiни та про
необхiднiсть подання до територiальноi виборчоТ KoMicii документiв,
передбачених Виборчим Кодексом УкраiЪи для реестрацii депутатом.

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

5. Щю постанову оприлюднити для заг€Lльного ознайомлення на стендi
офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi MicbKoT територiальноi виборчоТ KoMiciT
Мукачiвського району Закарпатськоi областi та розмiстити на офiцiйному веб-
сайтi Мукачiвськоi
виборчоТ KoMiciT.

MicbKoi ради пiсля закiнчення засiдання територiальноi
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