
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 

17:00 год. 

 

02 жовтня 2020 року          №35 

 

Про затвердження порядку розміщення у виборчому бюлетені з виборів депутатів 

Мукачівської районної ради назв організацій партій, кандидати в депутати від яких 

зареєстровані відповідно Мукачівською районною територіальною виборчою комісією 

Закарпатської області шляхом жеребкування 

Відповідно до положень абзацу першого частини першої статті 241 Виборчого Кодексу 

України, постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173, Мукачівська 

районна територіальна виборча комісія Мукачівського району Закарпатської області з перших 

та чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року  

п о с т а н о в л я є : 

1. Затвердити порядок розміщення у виборчому бюлетені з виборів депутатів 

районної (територіальної громади з кількістю 10 тисяч і більше) назв організацій партій, 

кандидати в депутати від яких зареєстровані відповідно Мукачівською районною 

територіальною виборчою комісією Мукачівського району Закарпатської області шляхом 

жеребкування, згідно з додатком 1. 

2. Копію цієї постанови видати представникам організацій політичних партій. 

3. Цю постанову оприлюднити для загального ознайомлення на стенді офіційних 

матеріалів Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Мукачівського району 

Закарпатської області та розмістити на офіційному веб-сайті Мукачівської районної ради. 

 

 

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 №1 

до постанови Мукачівської 

районної територіальної 

виборчої комісії Закарпатської 

області 

від 02 жовтня 2020 року № 35 

 

СПИСОК 

організацій політичних партій у першому етапі жеребкування (технічному 

жеребкуванні) щодо визначення номерів організацій політичних партій для 

розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області   

 

Черговість участі 

організації політичної 

партії у технічному 

жеребкуванні  

Назва організації політичної 

партії 

Дата та номер 

постанови 

територіальної виборчої 

комісії про реєстрацію 

кандидатів у депутати 

організації політичної 

партії 

1 
Закарпатська обласна організація 

«КМКС» Партії угорців України 

№23 від 02 жовтня 2020 

року 

2 

Закарпатська обласна організація 

Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» 

№24 від 02 жовтня 2020 

року 

3 
Закарпатська обласна організація 

Політична партія «За майбутнє» 

№25 від 02 жовтня 2020 

року 

4 

Закарпатська обласна організація 

Політична партія «Європейська 

солідарність» 

№26 від 02 жовтня 2020 

року 

5 

Закарпатська регіональна 

організація Політичної партії 

«Опозиційна платформа – За 

життя» 

№27 від 02 жовтня 2020 

року 

6 

Закарпатська обласна організація 

Політична партія «Команда Андрія 

Балоги» 

№28 від 02 жовтня 2020 

року 

7 
Закарпатська обласна організація 

Політична партія «Слуга народу» 

№29 від 02 жовтня 2020 

року 

8 

Закарпатська обласна організація 

Політична партія «Рідне 

Закарпаття» 

№30 від 02 жовтня 2020 

року 

 
 

 

 

Секретар Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області 
 

В. Глагола 
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Додаток №2 

до постанови Мукачівської 

районної територіальної 

виборчої комісії Закарпатської 

області 

від 02 жовтня 2020 року № 35 

 

СПИСОК 

організацій політичних партій відповідно до визначених жеребкуванням 

номерів, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з виборів 

депутатів Мукачівської районної ради Закарпатської області   

 

Номер організації 

політичної партії, за 

яким її назва 

розміщується у 

виборчому бюлетені з 

виборів депутатів ради  

Назва організації політичної партії 

1 
Закарпатська регіональна організація Політичної партії 

«Опозиційна платформа – За життя» 

2 
Закарпатська обласна організація Політична партія «Слуга 

народу» 

3 
Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» 

4 
Закарпатська обласна організація Політична партія 

«Європейська солідарність» 

5 
Закарпатська обласна організація Політична партія «Команда 

Андрія Балоги» 

6 
Закарпатська обласна організація Політична партія «За 

майбутнє» 

7 
Закарпатська обласна організація «КМКС» Партії угорців 

України 

8 
Закарпатська обласна організація Політична партія «Рідне 

Закарпаття» 

 
 

 

 

Секретар Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області 
 

В. Глагола 

 


	ПОСТАНОВА

