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Про визнання ПЕТЬоВки АнДРlя ВАсиЛьоВичА таким , що не
набув депутатського мандата та визнання обраним депJrтатом наступного

за черговiстю кандидата в депутати у вiдповiдному територiальному чи
€диному виборчому списку к_андидатiв вiд ЗакарпатськоI обласно[

органiзацii ПоЛIтичноi пдртri r,ВrДНв здкдрпАТТя)>

що Мукачiвськоi Micbkoi територiальноI виборчоi koMicii 23 листопада
2020 рокУ було подано заявУ пЕтьовкИ анфrя вАсилЬовиtIА вiд
Закарпатськоi обласнот органiзацii полIтиtIноi tIдртIi @IднЕзАкАрIIАТТЯ) про вiдмовУ вiд депутатського мандата, отриманого за
результатами виборiв депутатiв М!,качiвськоi MicbKoi Ради Йукачiвського
району Закарпатськоi областi 25 жовтн я2О2О року.

Вiдповiдно дО положень частини 5 cTaTTi 283 Виборчого Кодексу Украiни
у разi подання до виборчоi KoMicii особою, обраноо дЪ.rутатом за виборчим
спискоМ мiсцевоТ 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 Верховноi Ради
Автономноi Республiки Крим, обласноi, районноi, районноi у йiстi, а також
мiськоi, сiльськоТ, селищноi ради (територiальноi .роruд" з кiлькiстю виборцiв10 тисяч i бiлъше) наступного за чьрговiстю кандидата у депутати увiдповiдному територiа_гlьному або .д""оrу багатомандатному 

""Ъор.rоrусп,lску кандида-тiв вiд вiдповiдноi орцан!зацiI партii, за яким було обрано Ьсобу,
яка не набула мандата.

Розглянувши подану заяву Мукачiвська MicbKa територiальна виборча
комiсiя встановила ix вiдповiднiсть виборчому законодавству Укратни.

ВiдповiднО дО положенЬ ч.3 ст.З7, ч.5 cTaTTi 283 Виборчого кодексу
УкраiЪи, на пiдставi заяви ПЕТьовки АндрIя вАсильови!Iд вiд
закарпатськоi обласноi органiзацiт полIтиtIноi пдртIi nplдйзАкАрпАття) про вiдмову вiд депутатського мандата, Мукачiвська Micbka
територiЕulьна виборча комiсiя Мукачiвського району Закарпатсъкоi областi з
першиХ та чергоВих мiсцеВих виборiв 25 жовтня 202Ороку r, Ь 

" 
т а н о в л я € :

1. Визнати штьоВку АнЛIя вАсИльовиtIА вiд Закарпатськоi
обласноi органiзацiТ ПОЛIТичноi IIAPTII (рIднЕ здкдрпдття) iu*"r, щоне набув депутатського мандата, отриманого за результатами виборiв депутатiвмукачiвськоI MicbkoT Ради Мукачiвського рutо"у Закарпатськот областi 25
жовтня 2020 року.
Постанова N995 вiд 25.11,20р, Про визнzlннrl ПЕТЬоВкИ АнДРUI ВдсиЛЬоВИЧд таким , що не набув деп}татського мандата та визнilнЕ,tобраним деггугаюм насryпного за черговiстю кандида,lа вдегr}тати у вiдповiдному териmрiальному чи сдиному виборчому спискукандидатiв вiд ЗакарпатськоТ обласноi органiзацii ПОЛIТичнtri пфтIi пРIДНВ iдкдрпдттяо



2

2. Визнати обраним депутатом наступного за черговiстю кандидата в

депутати у единому виборчому списку кандидатiв вiд Закарпатськоi обласноi
органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIАРТII (РIДfi, ЗАКАРПАТТЯ) на виборах
депутатiв Мукачiвськоi MicbKoT ради Мукачiвського району ЗакарпатськоТ,уFшIФ ромАнА ромАновlтчА,
06.09.1991р.н.

3. Повiдомити БIГУНЕIФ РОМАНА РОМАНОВИЧ{ 06.09.1991р.н.
про визнання його обраним депутатом МукачiвськоТ MicbKoi ради вiд
ЗакарпатськоТ обласноi органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIAPTII (РIДНЕ
ЗАКАРIIАТТЯ) та про необхiднiсть подання до територiальноi виборчоi KoMicii
документiв, передбачених
депутатом.

Виборчим Кодексом Украiни для реестрацiТ

4. Копiю цiеi постанови невiдкладно надiслати до Щентра-гrьноi
виборчоi KoMicii у встановленому нею порядку.

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

Голова
Мукачiвськоiмi ськоiтериторi альноТ
виборчоi комiсi'rМукачiвського району
ЗакарпатськоiЬбластi Талабiшка Я.Г.

СекретарМукачiвськоiмiськ
виборчоi комiсiiМукачi
Закарпатськоiобластi Сливка е.В.

Посганова N995 вiд 25.11.20р. Про визнання ПЕТЬОВКИ АНДРШ ВАСИЛЬОВИЧА таким , що не набув деrr}татською мандата та визн:lння
обраним дегryтаюм наступного за черговiстю кандидата в деrr}"гати у вiлповiдному терlтюрiальному чи €диному виборчому списку
кандидатiв вiд Закарпатськоi обласноi органiзацiТ ПоЛIТИЧноi ПАРТIi (РIДнЕ ЗАкАРПАТТя)

(пiдпис)


