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Про реєстрацію уповноваженої особи Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії 

угорців України у Мукачівській районній територіальній виборчій комісії Закарпатської 

області на перших чергових виборах депутатів Мукачівської районної ради 

До Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської області 12 

жовтня 2020 року надійшла заява від Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії угорців 

України про реєстрацію уповноваженої особи  Закарпатської обласної організації «КМКС» 

Партії угорців України у єдиному багатомандатному окрузі з виборів депутатів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області на перших чергових виборах 25 жовтня 2020 року Козак 

Андрею Василівну, кандидатуру якої було затверджено 19 вересня 2020 року № 3.17 рішенням 

зборів Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії угорців України. 

Розглянувши подані Закарпатською обласною організацією «КМКС» Партії угорців 

України документи, Мукачівська районна територіальна виборча комісія Закарпатської області 

встановила: 

Заява від Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії угорців України про 

реєстрацію уповноваженої особи Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії угорців 

України у єдиному багатомандатному окрузі з виборів депутатів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області на перших чергових виборах 25 жовтня 2020 року Козак Андрею 

Василівну, кандидатуру якої було затверджено 19 вересня 2020 року № 3.17 рішенням зборів 

Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії угорців України в Мукачівській районній 

територіальній виборчій комісії Закарпатської області подана до Мукачівської районної 

територіальної виборчої комісії Закарпатської області 12 жовтня 2020 року. 

Рішення загальних зборів Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії угорців про 

затвердження кандидатури Козак Андреї Василівни було прийнято 19 вересня 2020 року № 

3.17  

Вищевказана заява відповідає вимогам ч.ч. 2,5,6 ст.236 ВК України  

Крім того, згідно пункту 73 додатку до постанови Центральної виборчої комісії від 8 

серпня 2020 року № 163 «Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та 

проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року» - Подання до обласної, районної, районної у 

місті, міської, сільської, селищної (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і 

більше) виборчої комісії заяви про реєстрацію уповноважених осіб місцевої організації партії та 

копії рішення керівного органу цієї місцевої організації партії про затвердження списку 

уповноважених осіб цієї організації партії з доданими до них документами подаються У будь-

який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації 

партії. 

Враховуючи викладене, відповідно до ч.ч.2,5,6 ст.236 Виборчого кодексу України, 

пункту 73 додатку до постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 163 

«Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року» Мукачівська районна територіальна виборча комісія 

Закарпатської області 



постановляє: 

1. Зареєструвати уповноважену особу Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії 

угорців України у єдиному багатомандатному окрузі з виборів депутатів Мукачівської районної 

ради Закарпатської області на перших чергових виборах 25 жовтня 2020 року Козак Андреу 

Василівну, кандидатуру якої було затверджено 19 вересня 2020 року № 3.17 рішенням зборів 

Закарпатської обласної організації «КМКС» Партії угорців України. 

2. Копію цієї постанови та посвідчення уповноваженої особи Закарпатської обласної 

організації «КМКС» Партії угорців України у єдиному багатомандатному окрузі з виборів 

депутатів Мукачівської районної ради Закарпатської області на перших чергових виборах 25 

жовтня 2020 року надати Козак Андреї Василівній.  

3. Цю постанову оприлюднити на сторінці Мукачівської РДА та на стенді офіційних 

матеріалів комісії. 
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