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Про звернення Харківської обласної виборчої комісії до Головного 

управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про місцеві вибори» виборчий 

процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання 

будь-кого в цей процес. 

Частиною 17 статті 27 цього ж Закону, якій в повній мірі відповідає пункт 

1.20 Постанови Центральної виборчої комісії від 05.09.2015 № 228, встановлено, 

що ніхто не має права втручатися в діяльність виборчої комісії, крім випадків, 

передбачених цим Законом. 

Водночас, 26.09.2015 року після засідання членів комісії (о 18.10) невідомі 

особи чоловічої статі увірвалися до приміщення № 13 обласної виборчої комісії, 

де відбувалося опрацювання документів за результатами розгляду питань 

порядку денного з метою їх негайного оприлюднення на стенді офіційних 

матеріалів комісії та на сайтах Харківської обласної ради та Харківської 

обласної державної адміністрації, як того вимагає Закон України «Про місцеві 

вибори» та Постанова ЦВК від 05.09.2015 № 228. Ці особи галасували, вимагали 

надання їм документів, що посвідчують особи, документів комісії, проводили 

зйомку на нестаціонарний відеозаписуючий пристрій. Одна з невідомих осіб 

представився народним депутатом України та керівником місцевої організації 

політичної партії «Самопоміч». 

На прохання не заважати комісії опрацьовувати матеріали та надати 

можливість оприлюднити прийняті постанови, особи ніяк не реагували, 

приміщення не залишали, вели себе демонстративно агресивно, галасували та 

заважали роботі членів комісії та фахівців, чим спричинили повну зупинку 

виконання роботи. 

Такими діями невідомі особи протиправно перешкоджали виконанню 

комісією покладених на неї завдань та здійснювали тиск на членів та фахівців 

Харківської обласної виборчої комісії, чим порушили основоположні засади 

виборчого процесу – законність та заборону незаконного втручання будь-кого у 

цей процес, встановлені статтею 11 Закону України «Про місцеві вибори».  

За результатами зазначених подій присутніми членами комісії та 

фахівцями було складено акт (додається). 

Зі статті  73 Закону України «Про місцеві вибори» вбачається, що саме на 

органи внутрішніх справ покладений обов’язок за зверненням територіальної 



виборчої комісії забезпечити цілодобову охорону приміщення відповідної 

виборчої комісії. 

Харківська обласна виборча комісія вкрай занепокоєна такими випадками, 

висловлює свої побоювання щодо зриву виборчого процесу та вбачає загрозу 

безпеці, життю та здоров’ю членів виборчої комісії та залучених нею до роботи 

фахівців. 

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеві вибори», керуючись 

статтею 27 Закону України "Про місцеві вибори", Харківська обласна виборча 

комісія постановила: 

 

1. Звернутися до Головного управління Міністерства внутрішніх справ 

України в Харківській області з клопотанням про забезпечення цілодобової 

охорони приміщення Харківської обласної виборчої комісії. 

 

 

Голова Харківської обласної 

виборчої комісії         О. Коновал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


