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МУКАЧIВСЬКА MICЬKA ТЕРИТОРIАJIЪНА ВИБОРЧА KOMICUI
МУКАЧIВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОI ОБЛАСТI

постАновА л!9б

25 листопада2020 року 1 1:10 год. м. Мукачево

Про реестрацiю БIГУНЕЦЬ РОМАНА РОМАНОВИЧА депутатом
Мукачiвськоi MicbKo[ ради Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi

Що МукачiвськоТ MicbKoi територiальноi виборчоТ KoMicii 25 листопада2O2О
року особисто була подана заява БIГУНЕIФ РОМАНА РОМАНОВИlIА вiд
Закарпатськоi обласноi органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIAPTII (рIднЕ
ЗАКАРIIАТТЯ) про реестрацiю його депутатом мiсцевоi ради, обраного в
Сдиному багатомандатному виборчому окрузi з виборiв депутатiв Мукачiвськоi
MicbKoi ради Мукачiвського району Закарпатськоi областi.

Вiдповiдно до частини 1 cTaTTi 283 Виборчого Кодексу УкраiЪи особа,
обрана депутатом Верховноi Ради-Автономноi Республiки Крим, обласноi,
РаЙОнноi, MicbKoT, районноi у MicTi, сiльськоТ, селищноi ради, сiльським,
СеЛИЩниМ, мiським головою, для ii реестрацii зобов'язана подати до
ТеРИТОРiальноi виборчоi KoMicii з вiдповiдних мiсцевих виборiв протягом
ДВаДЦяТи днiв з дня офiцiЙного оприлюднення результатiв виборiв заяву про
реестрацiю ii депутатом, сiльським, селищним, мiським головою, а у разi
НаЯВНОСТi в неi iншого представницького мандата - копiю заресстрованоi заяви
ПРО ПРИПинення дii iншого представницького мандатц поданоi вiдповiдно до
ВеРХОвноi Ради Украiни, Верховноi Ради Автономноi Республiки Крим або
вiдповiдноТ мiсцевоТ ради.

Вiдповiдно до частини З cTaTTi 283 Виборчого Кодексу УкраiЪи у
П'ЯТИденний строк з дня отримання документiв, визначених частиною першою
Цiеi cTaTTi, територi€lJIьна виборча комiсiя приймае рiшення про реестрацiю
депутата, сiльського, селищного, мiського голови.

Вiдповiдно до положень ч.3 ст.З7, ч.1,3 cTaTTi 283 Виборчого кодексу
УкраiЪи, на пiдставi заяви БIГУНЕI_p РОМАНА РОМАНОВИLIА про реестрацiю
Його депутатом мiсцевоi ради, 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 е :

1. Зарееструвати БIГУШIф РОМАНА РОМАНОВИ!IА, 06.09.1991р.н.,
ДеПУТаТОм МУкачiвськоI MicbKoi ради Мукачiвського району ЗакарпатськоТ
областi вiд Закарпатськоi обласноТ органiзацii ПОЛIТИtIНОi IIДРТII
(РIДНЕ ЗАКАРПАТТЯ>.

2. Копiю цiеТ постанови невiдкладно надiслати до Щентралъноi виборчоТ
KoMicii у встановленому нею порядку.
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З. Щю постанову оприлюднити для загального ознайомлення на стендi
офiцiйних матерiалiв Мукачiвськоi мiськоi територiальноi виборчоi KoMiciT

Мукачiвського району Закарпатськоi областi та розмiстити на офiцiйцому веб-
сайтi Мукачiвськоi MicbKoi ради пiсля закiнчення засiдання територiальноi
виборчоi KoMicii.

Голова
Мукачiвськоi MicbKoi територiальноi
виборчоТ комiсii Мукачiвського району
Закарпатськоi областi

Секретар Мукачiвськоi мiськоi тер
виборчоi KoMiciI Мукачiвс
Закарпатськоi областi
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