
 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, 

СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 

25 жовтня 2015 року 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

61022, м. Харків, пл. Свободи, 5 

 

П О С Т А Н О В А  

 

17 год.27 хв. № 43 

8 вересня 2015 року  

 

Про організацію роботи виборчих комісій під час виборчого процесу 

чергових виборів депутатів Харківської обласної ради  

25 жовтня 2015 року 

З метою ефективної реалізації повноважень та впорядкування роботи з 

організації та підготовки чергових виборів депутатів Харківської обласної 

ради 25 жовтня 2015 року, виходячи з обов’язку виборчих комісій 

організувати свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі й у вихідні 

дні, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів щодо 

підготовки та проведення виборів, заяв, скарг, відповідно до статті 25 Закону 

України «Про місцеві вибори», Порядку організації роботи та ведення 

діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженого 

постановою Центральної виборчої комісії від 05.09.2015 № 28  та керуючись 

статтею 27 Закону України «Про місцеві вибори» Харківська обласна 

виборча комісія постановляє: 

1. Встановити на час виборчого процесу чергових виборів депутатів 

Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року наступний режим роботи 

Харківської обласної, районних, міських (міст обласного значення) виборчих 

комісій Харківської області: 

щоденно з 09.00 до 18.00 год. (перерва 13.00 – 14.00), крім вихідних та 

святкових днів; 

та дільничних виборчих комісій (після їх утворення): 

щоденно з 08.00 до 19.00 год. (перерва 13.00 – 14.00), крім вихідних та 

святкових днів. 

2. Доручити головам Харківської обласної, районних, міських (міст 

обласного значення) виборчих комісій Харківської області та дільничних 



виборчих комісій (після їх утворення) у випадках, передбачених виборчим 

законодавством та (або) у разі необхідності організувати чергування членів 

відповідних комісій у вихідні та святкові дні та понад встановлений час. 

3. Доручити члену комісії Бежко Мирославі Станіславівні розробити проект 

методичних матеріалів для дільничних виборчих комісій щодо організації їх 

роботи під час виборчого процесу чергових виборів депутатів Харківської 

обласної ради 25 жовтня 2015 року. 

4. Постанову надіслати районним, міським (міст обласного значення) 

виборчим комісіям Харківської області для виконання та доведення її змісту 

дільничним виборчим комісіям, після їх утворення. 

5. Постанову оприлюднити на сайті Харківської обласної ради та дошці 

оголошень Харківської обласної виборчої комісії. 

 

 

Голова  Харківської обласної  

виборчої комісії                  О. М. Коновал 


