
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

за №417 від 12.10.2021 року “Про зміну місцезнаходження (адреси 

приміщення) дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування 

виборчої дільниці № 210339”  

 

 

 Розглянувши звернення старости Павшинського старостинського округу 

Вікторії Кізман від 09.11.2021 року за №1702/0/83-21, у відповідності до 

постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 116 “Про 

Порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх тимчасового 

закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені виборчі 

дільниці”, постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року                      

№ 164 “Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для 

голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих 

комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих 

комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, 

іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може 

здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок 

коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для 

організації підготовки і проведення відповідних виборів”, з метою уточнення 

площі дільничної виборчої  комісії та приміщення для голосування виборчої 

дільниці № 210339, яка знаходиться за адресою: вулиця Сергія Вербицького, 2, 

село Нижній Коропець, Мукачівського району, Закарпатської області, 

керуючись ст. 40, ч.1 с.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив:   

 

 1. Внести зміни у п. 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради за №417 від 12.10.2021 року “Про зміну місцезнаходження (адреси 

приміщення) дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування 

виборчої дільниці № 210339” та викласти його у наступній редакції:  

 “2. Визначити місцезнаходження (адресу приміщення) дільничної 

виборчої  комісії та приміщення для голосування виборчої дільниці на 

постійній основі №210339: вулиця Миру, 51, село Нижній Коропець 

Мукачівського району Закарпатської області (приміщення для голосування — 

клуб, площа 82,10 кв.м., приміщення дільничної виборчої комісії — кабінет 

керівника, площа 50 кв.м.)”. 
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2. Відділу ведення Державного реєстру виборців сформувати подання до 

Центральної виборчої комісії за наданими відомостями щодо внесення змін до 

переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній 

основі, а саме зміни стосовно адреси/місцезнаходження дільничної виборчої  

комісії та приміщення для голосування виборчої дільниці на постійній основі 

№210339. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

 

Міський голова                                         Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


