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Про реєстрацію представника Закарпатської обласної організації політичної партії «За 

майбутнє» з правом дорадчого голосу 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 Політичної партії «За 

майбутнє» про реєстрацію представника  Закарпатської обласної організації Політичної партії 

«За майбутнє» в Мукачівській районній територіальній виборчій комісії Закарпатської області з 

правом дорадчого голосу на чергових виборах депутатів Мукачівської районної ради 25 жовтня 

2020 року Іванчо Вікторії Іванівни, кандидатуру якої було затверджено 09 жовтня 2020 року 

рішенням загальних зборів Закарпатської обласної організації Політичної партії «За майбутнє». 

Розглянувши подані Закарпатською обласною організацією Політичної партії «За 

майбутнє» документи, Мукачівська районна територіальна виборча комісія Закарпатської 

області встановила: 

Заява від Закарпатської обласної організації Політичної партії «За майбутнє» про 

реєстрацію представника Закарпатської обласної організації Політичної партії «За майбутнє» в 

Мукачівській районній територіальній виборчій комісії Закарпатської області з правом 

дорадчого голосу на чергових виборах депутатів Мукачівської районної ради 25 жовтня 2020 

року Іванчо Вікторії Іванівни подана до Мукачівської районної територіальної виборчої комісії 

Закарпатської області 12 жовтня 2020 року. 

Рішення загальних зборів Закарпатської обласної організації Політичної партії «За 

майбутнє» про затвердження кандидатури Іванчо Вікторії Іванівни було прийнято 09 жовтня 

2020 року. 

Згідно ч. 1 ст.236 ВК України – Організація партії, яка висунула кандидатів у депутати 

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

селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), має право 

делегувати одного представника до територіальної виборчої комісії з правом дорадчого 

голосу, який уповноважений представляти інтереси організації партії у територіальній виборчій 

комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника організації партії у виборчій 

комісії затверджується керівним органом організації партії. 

Відповідно до ч.3 ст. 236 ВК України – Заява про реєстрацію представника організації 

партії у виборчій комісії, підписана керівником організації партії та скріплена печаткою 

організації партії, копія рішення керівного органу організації партії про затвердження 

кандидатури представника організації партії у територіальній виборчій комісії можуть 

подаватися до відповідної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у 

депутати від організації партії. 

Згідно абз.2 ч.4 ст.236 ВК України – У разі порушення вимог, встановлених частинами 

першою – третьою цієї статті, відповідна територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації 

представника організації партії у виборчій комісії. 



Відповідно до ч. 3 ст.222 ВК України (Умови реєстрації кандидатів у депутати Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, 

сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч) – 

Територіальна виборча комісія не розглядає документи, зазначені у частині першій цієї статті, 

якщо вони подані з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 227 цього 

Кодексу, про що повідомляється суб’єкта звернення листом за підписом голови комісії або за 

його дорученням - члена територіальної виборчої комісії. 

Згідно ч.2 ст.227 ВК України (Порядок реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті, а також міських, 

сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) – 

Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати 

закінчується за тридцять днів до дня голосування. 

Разом з тим, згідно пункту 60 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 представника місцевої 

організації партії з правом дорадчого голосу (далі - представник) у відповідній виборчій 

комісії, а також копії рішення керівного органу цієї місцевої організації партії про 

затвердження відповідної кандидатури представника з доданими до них документами 

подається одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати в єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі відповідної місцевої організації партії або після 

подання такої заяви у будь-який час до завершення виборчого процесу. 

Враховуючи викладене, відповідно до ч.3 ст.222, ч.2 ст.227 ч.1,3, абз.2 ч.4 ст.236 

Виборчого кодексу України, пункту 60 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 представником Закарпатської обласної організації Політичної 

партії «За майбутнє» в Мукачівській районній територіальній виборчій комісії Закарпатської 

області з правом дорадчого голосу на чергових виборах депутатів Мукачівської районної ради 

25 жовтня 2020 року Іванчо Вікторію Іванівну. 

2. Копію цієї постанови та посвідчення представника Закарпатської обласної 

організації Політичної партії «За майбутнє» в Мукачівській районній територіальній виборчій 

комісії Закарпатської області з правом дорадчого голосу на чергових виборах депутатів 

Мукачівської районної ради 25 жовтня 2020 року надати Іванчо Вікторії Іванівні.  

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

матеріалів комісії. 
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