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ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ВІДПОВІДНИХ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, 

МІСЬКИХ ГОЛІВ 

25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Мукачівська районна територіальна виборча комісія Закарпатської області 

ПОСТАНОВА 

м. Мукачево 

29 вересня 2020 року №33 

про скасування реєстрації кандидата у депутати, включеного до єдиного та 

територіального виборчих списків організації партії 

До Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської області 

28 вересня 2020 року надійшло звернення кандидата у депутати Сідор Михайла 

Михайловича, включеного до єдиного та територіального виборчих списків 

організації політичної партії «За майбутнє» про відмову від балотування. 

Винісши на розгляд Мукачівської районної територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області вищевказане звернення Мукачівська районна територіальна 

виборча комісія Закарпатської області встановила: 

До Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської області 

звернувся кандидат у депутати включений до єдиного та територіального виборчих 

списків організації політичної партії «За майбутнє» Сідор Михайло Михайлович із 

заявою про відмову від балотування у якій просить скасувати його реєстрацію 

кандидата в депутати включеного до єдиного виборчого списку територіального 

виборчого округу № 4 від політичної партії «За майбутнє» з виборів депутатів 

Мукачівської районної ради. 

Відповідно до пункту1 частини 1 статті 231 Виборчого кодексу України – 

Територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації 

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, окремого кандидата у 

депутати, включеного до єдиного та/або єдиного та територіального виборчих 

списків організації партії (під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, 

селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) із 

виключенням його з відповідних виборчих списків, про скасування реєстрації 

окремого кандидата у депутати у багатомандатному виборчому окрузі (під час 

виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з 

кількістю виборців до 10 тисяч) у разі звернення кандидата у депутати, кандидата 

на посаду сільського, селищного, міського голови не пізніш як за дев’ятнадцять 

днів до дня голосування із заявою про відмову від балотування. Така заява може 

бути засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", або 

подана до відповідної виборчої комісії особисто. 

Відповідно до п.5 ч.2 ст.206 ВК України – Відповідна територіальна виборча 

комісія, яка встановлює результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної 

ради, результати виборів сільського, селищного, міського голови розглядає 

питання щодо скасування реєстрації кандидатів у випадках, передбачених цим 

Кодексом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12


Відповідно до абзацу 2 пункту 8 частини 1 статті 231 Виборчого кодексу 

України – У разі надходження звернень, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини, 

територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації 

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати 

у триденний строк з дня надходження звернення, але не пізніш як за вісімнадцять 

днів до дня голосування. 

Керуючись п.5 ч.2 ст.206, п.1 ч.1, абз.2 п.8 ч.1 ст.231 ВК України Мукачівська 

районна територіальна виборча комісія Закарпатської області  

Постановляє: 

1. Скасувати рішення про реєстрацію кандидата в депутати Мукачівської 

районної ради від політичної партії «За майбутнє» Сідор Михайла Михайловича у 

зв’язку із особистим письмовим зверненням (заявою) про відмову від балотування.  

2. Виключити з виборчого списку кандидатів у депутати в 

багатомандатному виборчому окрузі в депутати з виборів депутатів Мукачівської 

районної ради від політичної партії «За майбутнє» Сідор Михайла Михайловича. 

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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