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Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної 
ради,  включених до виборчого списку кандидатів у депутати 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ 
УКРАЇНИ на виборах депутатів Харківської обласної ради  

25 жовтня 2015 року 
 
 

До Харківської обласної виборчої комісії надійшли документи 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 
для реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених 
до виборчого списку місцевої партійної організації на виборах депутатів 
Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року. 

Розглянувши зазначені матеріали, Харківська обласна виборча комісія 
встановила, що документи не відповідають вимогам розділу VI Закону 
України «Про місцеві вибори» з наступних причин. 

Документи для реєстрації кандидата у депутати від ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ  були подані 
Копил Петро Олександровичем на підставі довіреності від 24.09.2015 року, 
підписаної від імені голови Скляром П.Ф. Водночас відповідно до 
відомостей, наданих Головним територіальним управлінням юстиції в 
Харківські області 01.10.2015 року № 46503/08.02-23, станом на 24 год. 00 хв. 
30 вересня 2015 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців зазначено, що дана організація зареєстрована 
16.02.2007, голова  - Зубрич Ігор Олександрович.  

Відповідно до частини 4 статті 41 Закону України «Про місцеві 
вибори» представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі 
довіреності від місцевої організації партії, подає для реєстрації кандидатів у 
депутати в багатомандатному виборчому окрузі документи, передбачені 
частиною першою статті 38 цього Закону. 

Пунктом 13.3 Порядку організації роботи та ведення діловодства у 
виборчих комісіях  з місцевих виборів, затверджених постановою 
Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 228 передбачено, що 
документи та звернення до виборчої комісії подаються через уповноважену 
особу, якщо її повноваження посвідчено відповідно до законодавства 
України. 



Таким чином, обов’язковою умовою для подання документів для 
реєстрації кандидатів у депутати є наявність довіреності від місцевої 
організації партії, відповідно до якої особа уповноважується на такі дії. 

В порушення вказаної норми гр. Копил П.О. не надав належним чином 
посвідченої довіреності, підписаної головою місцевої організації партії 
Зубричем І.О. 

Пунктом 2 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону 
України "Про місцеві вибори" під час реєстрації кандидатів у депутати 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати 
обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости 
села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій на 
чергових, позачергових та перших місцевих виборах, затверджених 
постановою Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2015 року № 362, 
встановлено, що порядок висування кандидатів у депутати регламентовано 
розділом VI Закону. 

Отже, порушення будь-якої норми, визначеної розділом VI Закону, є 
порушенням порядку висування кандидатів у депутати. 

Таким чином, невиконання ХАРКІВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ  АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ частини 4 статті 41 Закону 
України «Про місцеві вибори», яка є складовою розділу VI цього ж Закону, є 
порушенням порядку висування кандидатів у депутати та у відповідності до 
пункту 1 частини першої статті 46 Закону є самостійною підставою для 
відмови ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ 
УКРАЇНИ у реєстрації кандидатів у депутати. 

Крім того, відповідно до частини першої статті 38 Закону відповідна 
територіальна виборча комісія реєструє кандидата в депутати в 
багатомандатному виборчому окрузі за умови отримання, зокрема, наступних 
документів:  

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником 
місцевої організації партії та засвідченої печаткою місцевої організації партії 
або організації відповідної політичної партії вищого рівня; 

4) рішення зборів (конференції) місцевої організації партії про 
висування кандидатів у депутати від цієї місцевої організації партії, яке 
повинне бути підписане керівником місцевої організації партії та засвідчене 
печаткою місцевої організації партії або відповідної організації партії вищого 
рівня, а також погоджене центральним керівним органом партії, що 
засвідчується підписом керівника та печаткою цієї партії (із зазначенням 
найменування центрального керівного органу партії, номера та дати 
прийняття відповідного рішення, яке не додається); 

5) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації 
партії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, на 
паперових носіях, підписаного керівником місцевої організації партії, 
засвідченого печаткою місцевої організації партії або відповідної організації 
партії вищого рівня, та в електронному вигляді. 



Разом з тим, подані до комісії документи зазначеним вимогам не 
відповідають, оскільки не місять підпису керівника місцевої організації 
партії – Зубрича І. О. 

Отже, документи, визначені пунктами 1, 4, 5 частини першої статті 38 
Закону як обов’язкові, до комісії від місцевої організації партії подані не 
були, що відповідно до пункту 2 частини 1 статті 46 Закону є підставою для 
відмови в реєстрації кандидатів у депутати. 

Таким чином, системний аналіз поданих документів у сукупності з 
вимогами чинного законодавства свідчить про порушення ХАРКІВСЬКОЮ 
ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ порядку 
висування кандидатів у депутати Харківської обласної ради та відсутності 
передбачених цим Законом документів для реєстрації особи кандидатом, що 
відповідно до пунктів 1, 2 статті 46 Закону України «Про місцеві вибори» 
зобов’язує Харківську обласну виборчу комісію прийняти рішення про 
відмову у реєстрації кандидатів у депутати. 

Враховуючи викладене, відповідно до статей 36, 38, 41 та  керуючись 
статтею 27 Закону України «Про місцеві вибори», Харківська обласна 
виборча комісія постановила:  
 

1. Відмовити ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ  ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ 
ПАРТІЇ УКРАЇНИ у реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному 
виборчому окрузі з виборів депутатів Харківської обласної ради на місцевих 
виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року, включених до виборчого 
списку кандидатів ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ  АГРАРНОЇ 
ПАРТІЇ УКРАЇНИ (додається). 

2. Копію цієї постанови відповідно до частини другої статті 46 Закону 
України «Про місцеві вибори» видати Скляру Петру Федоровичу. 
 
 
Голова Харківської обласної  
виборчої комісії         О. Коновал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до постанови  
Харківської обласної виборчої комісії  

від 1жовтня2015 № 76 
 

 

№ 
з/п 

Прізвище, власне ім’я  
(усі власні імена)  

по батькові (за наявності) * 
Громадянство Партійність 

Перший 
кандидат / номер 
територіального 

виборчого округу, за 
яким закріплюється 

кандидат 

1 Скляр Петро Федорович Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України Перший кандидат 

2 Артюхов В’ячеслав 
Олександрович 

Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

120 

3 Верезубова Валерія Петрівна Громадянка 
України 

Член Аграрної партії 
України 

105 

4 Гвоздь Валерій Григорович Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

111 

5 Золотарьов Михайло Ілліч Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

119 

6 Казначеєв Михайло 
Володимирович 

Громадянин 
України 

Безпартійний  100 

7 Кузьменко Григорій Іванович Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

106 

8 Лисаченко Леонід Вікторович Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

117 

9 Михайлов Сергій Миколайович Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

107 

10 Сафо Сергій Олегович Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

110 

11 Світайло Сергій Пилипович Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

118 

12 Парфьонов Олег Юрійович Громадянин 
України 

Член Аграрної партії 
України 

104 

13 Янишев Денис Олександрович Громадянин 
України 

Безпартійний 86 

 
Секретар Харківської обласної  
виборчої комісії              С. Бондаренко 
 


