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07 жовтня 2020 року          №41 

 

Про затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування у відповідних 

територіальних виборчих округах єдиного багатомандатного  

виборчого округу з виборів депутатів  

Мукачівської районної ради Закарпатської області  

25 жовтня 2020 року 

 

Відповідно до статей 240, 241 Виборчого кодексу України, постанови Центральної 

виборчої комісій від 24 вересня 2020 року № 295 «Про затвердження форми та кольору 

виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, 

селищних, міських голів», постанови Центральної виборчої комісій від 02 жовтня 2020 року 

№ 330 «Про Порядок виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі 

відповідним територіальним та дільничним виборчим комісіям», постанови Мукачівської 

районної територіальної виборчої комісії Закарпатської області від 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», та керуючись частиною другою статтею 206 

Виборчого кодексу України, Мукачівська районна територіальна виборча комісія 

Закарпатської області постановляє: 

1. Затвердити текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних 

територіальних виборчих округах єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів 

депутатів Мукачівської районної ради Закарпатської області 25 жовтня 2020 року згідно з 

додатками 1-4 у новій редакції (додається). 

2. Встановити ступені захисту виборчого бюлетеня для голосування у 

багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області 25 жовтня 2020 року згідно з додатком 5. 

3. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення її на стенді офіційних 

матеріалів Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської області та 

на офіційному веб-сайті Мукачівської районної державної адміністрації не пізніше 11 години 

15 жовтня 2020 року. 

 

Голова Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області 

 
 

С. Кепенач 

 

Секретар Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області 
 

В. Глагола 
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