
ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ВІДПОВІДНИХ СІЛЬСЬКИХ, 

СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 

25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Мукачівська районна територіальна виборча комісія Закарпатської області 

ПОСТАНОВА 

м. Мукачево 

11 вересня 2020 року №13  

Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють 

підготовку та проведення місцевих виборів 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34, частин першої – 

третьої, шостої, дев’ятої-п’ятнадцятої статті 203 Виборчого кодексу України, 

Мукачівська районна територіальна виборча комісія Закарпатської області 

постановляє: 

1. Внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що 

здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, утворених та 

сформованих постановою Мукачівської районної територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області від 25 серпня 2020 року № 2 “Про утворення та формування 

складу територіальних виборчих комісій”, згідно з додатками 1 – 11, зміни до 

постанови № 9 від 04.09.2020 року «Про зміни в складі територіальних виборчих 

комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів». 

2. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, 

поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. 

3. Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді 

офіційних матеріалів комісії у терміни і у порядку, визначеному частиною 

четвертою статті 37 Виборчого кодексу України у термін, встановлений частиною 

п’ятнадцятою статті 203 Виборчого кодексу України. 

 

 

Голова Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області 

 
 

С. Кепенач 

 

Секретар Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області 
 

В. Глагола 
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   Додаток 

   до постанови Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії Закарпатської 

області 

   від 11 вересня 2020 року № 13 

ЗМІНИ 

в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення 

місцевих виборів у межах Мукачівського району 

Воловецька селищна територіальна виборча комісія Мукачівського району  

Закарпатської області 

Припинити достроково повноваження члена комісії: 

Джугля Вікторія Іванівна, 1988 року народження – від Закарпатської обласної організації 

політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (у зв’язку з внесенням подання 

про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було 

включено до складу виборчої комісії). 

Включити до складу цієї комісії та призначити секретарем комісії: 

Ряшко Іван Михайлович, 1969 року народження – від Закарпатської обласної організації 

політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». 

 

 

Секретар Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області 
 

В. Глагола 

 


	ПОСТАНОВА

