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З’ЇЗД „КМКС” ПАРТІЇ УГОРЦІВ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 2 

25 серпня 2020 р.                               м. Берегово 

Відповідно до статті 217 Виборчого кодексу України, Постанови Верховної Ради України „Про 

призначення чергових місцевих виборів у 2020 році” від 15.07.2020, Постанови Центральної виборчої 

комісії від 8 серпня 2020 року № 160 „Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, 

Постанови Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2020 року № 176 „Про призначення перших 

виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року” З’їзд „КМКС”  Партії угорців України, 

вирішив: 

1. Прийняти участь у чергових та перших виборах депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року (чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних 

громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів районних рад 25 

жовтня 2020 року) місцевим організаціям „КМКС” Партія угорців України, до яких, зокрема, входять 

Закарпатська обласна організація „КМКС” Партії угорців України, Ужгородська районна організація 

політичної партії „КМКС” Партія угорців України, Мукачівська районна організація  „КМКС” Партія 

угорців України, Берегівська районна організація „КМКС” Партії угорців України, Хустська районна 

організація Політичної партії  „КМКС” Партія угорців України”, Тячівська районна організація 

„КМКС” Партія угорців України”, Рахівська районна організація КМКС Партія угорців України, 

Ужгородська міська організація „КМКС” Партія угорців України, Чопська міська організація 

Політичної партії „КМКС” Партія угорців України, Мукачівська міська організація КМКС Партія 

угорців України, Берегівська  міська організація „КМКС” Партії угорців України, Виноградівська 

міська організація „КМКС” Партія угорців України”, Хустська міська організація „КМКС” Партія 

угорців України”, Рахівська міська організація КМКС Партія Угорців України, Сюртівська сільська 

організація „КМКС” Партія угорців України”, Дерценська сільська організація „КМКС” Партія угорців 

України, Кідьошська організація „КМКС” Партія угорців України”, Вишківська селищна організація 

Політичної партії „КМКС” Партія Угорців України, Буштинська селищна організація „КМКС” Партія 

угорців України”, Солотвинська селищна організація „КМКС” Партія угорців України”, Ясінянська  

селищна організація КМКС Партія угорців України. 

2. Визначити Президію „КМКС” Партії угорців України, як центральний керівний орган 

Партії, який погоджуватиме рішення зборів (конференції) місцевої організації партії про висування 

кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевих організацій партії, а голову 

„КМКС” Партія угорців України Брензовича Василя Івановича – уповноваженого посвідчувати своїм 

підписом копії рішень зборів (конференції) місцевих організацій партії про висування кандидатів у 

депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії. 

3. Доручити Голові „КМКС” Партії угорців України Брензовичу Василю Івановичу 

забезпечити подання цього рішення Центральної виборчої комісії. 

 

 

 

Голова „КМКС”  

Партія угорців України                                            Брензович В.І. 

 

 

Секретар З’їзду 

„КМКС” Партії угорців України      Фекете Б.Л. 


