
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XXI_  сесія    VI _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           

 
Про дострокове припинення 

повноважень депутата Ужгородської 
міської ради VI скликання 

 
 

 Враховуючи вирок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської 
області від 28 січня 2013 року, ухвалу Апеляційного суду Закарпатської області 

від 03 квітня 2013 року та ухвалу Колегії суддів судової палати у кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 16 січня 2014 року, відповідно до п.14 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 
49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.7 ч. 1 ст. 5 
Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, враховуючи 

рекомендацію постійної комісії з питань законності, правопорядку, Регламенту 
і депутатської етики від 07.04.2014 р. № 01-7-9/175 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Достроково припинити повноваження депутата Ужгородської міської 

ради VI скликання Чучки Павла Павловича, обраного за виборчим списком від 
Ужгородської міської організації ВО “Батьківщина”. 

2. Звернутися до Ужгородської міської виборчої комісії Закарпатської 
області для прийняття рішення про визнання обраним депутатом наступного за 

черговістю кандидата у депутати у виборчому списку Ужгородської міської 
партійної організації політичної партії ВО “Батьківщина”. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Щадея В.І.  
 

 
Секретар ради             В. Щадей 
 

 
 

 
 

 

 



 

Супровідна записка  
до проекту рішення "Про дострокове припинення повноважень депутата 

Ужгородської міської ради VI скликання" 

 
Відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково за 
рішення відповідної ради у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним 
вироком суду, за яким його засуджено до покарання не пов’язаного з 

позбавленням волі. 
До розгляду пропонується проект рішення, підготовлений на підставі  

звернення депутата Румянцева Т.А. від 07.04.2014 року № 01-11/1156 щодо 
дострокового припинення повноважень депутата міської ради Чучки Павла 

Павловича у зв'язку з набранням законної сили вироку Ужгородського 
міськрайонного суду Закарпатської області від 28.01.13, яким Чучку П.П. 

засуджено за перевищення влади та призначено йому покарання у виді 
позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, 

пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах 
державної влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік.  

 
 
Голова постійної комісії       М. Булина 


