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Про розподіл обов’язків членів Харківської обласної виборчої комісії та 

закріплення членів обласної виборчої комісії за адміністративно-територіальними 
одиницями 

З метою забезпечення ефективної реалізації повноважень Харківської обласної 
виборчої комісії, відповідно до статті 20 та частин першої, другої статті 25 Закону України 
«Про місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія постановляє: 

1. Розподілити обов’язки між членами Харківської обласної виборчої комісії за 
напрямами діяльності комісії: 

1. Голова комісії – ГРИГОРЕЦЬ Оксана Олегівна: 
Загальне керівництво діяльністю Харківської обласної виборчої комісії, організація її 
роботи, стану діловодства у комісії. 
Організація складання кошторису, розподілу коштів Державного бюджету України, що 
виділяються на фінансове забезпечення діяльності Харківської обласної виборчої 
комісії, підготовку та проведення виборів. 
Контроль за цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що 
виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів Харківської обласної ради. 
Координація інформаційно-технічного забезпечення виборів. 
Представництво інтересів Харківської обласної виборчої комісії в судах в 
установленому законом порядку. 
Забезпечення взаємодії комісії із засобами масової інформації. 

2. Заступник голови комісії - ШТАБ Тамара Анатоліївна: 
За розпорядженням чи дорученням Голови Харківської обласної виборчої комісії, а 
також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, виконує окремі 
повноваження та обов’язки Голови Харківської обласної виборчої комісії, передбачені 
Законом України та цією постановою.  
Координація методично-правового забезпечення виборчих комісій. 
Координація вирішення питань матеріально-технічного забезпечення комісії та її членів, 
працівників.  
Забезпечення передачі на зберігання до відповідної державної архівної установи 
виборчої та іншої документації. 
 
3. Секретар комісії — НУРМАГОМЕДОВА Інна Анатоліївна: 
Забезпечення підготовки та проведення засідань Харківської обласної виборчої комісії 
та питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд. 
Організація ведення діловодства Харківської обласної виборчої комісії, доведення в 
установленому законом порядку рішень комісії, розпоряджень і доручень Голови до 
відома членів Харківської обласної виборчої комісії, інших виборчих комісій, органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 



організацій, їх посадових і службових осіб, суб’єктів виборчого процесу, а також 
надання відповідної інформації засобам масової інформації. 
Моніторинг розгляду звернень щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, 
членів цих комісій. 
Забезпечення взаємодії комісії із засобами масової інформації. 
Представництво інтересів Харківської обласної виборчої комісії в судах в 
установленому законом порядку. 

Члени обласної виборчої комісії: 

4. Блуашвілі 
Нана Георгіївна 

Забезпечення взаємодії Харківської обласної виборчої комісії 
з органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, виборчими комісіями.  

5. Верба Сергій 
Володимирович 
 

Забезпечення реєстрації та опрацювання питань щодо 
гарантій діяльності офіційних спостерігачів від суб’єктів 
виборчого процесу, іноземних держав і міжнародних 
організацій під час місцевих виборів.  

6. Вернигор 
Олександр 
Віталійович 
 

Координація взаємодії Харківської обласної виборчої комісії з 
політичними партіями, громадськими організаціями. 
Забезпечення гарантій діяльності політичних партій у 
виборчому процесі. 

7. Коваленко 
Денис Михайлович 

Здійснення контролю за дотриманням політичними партіями 
вимог законодавства України про вибори. Підготовка 
пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання 
діяльності політичних партій, громадських організацій. 

8. Ковальов 
Володимир 
Петрович 

Координація матеріально-технічного забезпечення підготовки 
та проведення виборів. Організація та контроль здійснення 
закупівель товарів, робіт, послуг. 

9. Кравчук Оксана 
Володимирівна 

Забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян, 
суб’єктів виборчого процесу, однакового застосування 
законодавства України під час проведення передвиборної 
агітації, під час місцевих виборів, в тому числі з 
використанням засобів масової інформації всіх форм 
власності. Підготовка роз’яснень з питань забезпечення 
реалізації і захисту конституційних прав громадян під час 
організації підготовки та проведення місцевих виборів.  

10. Новіков 
Михайло 
Станіславович  
 

Координація підготовки та проведення місцевих виборів на 
виборчих дільницях, зокрема питання утворення виборчих 
округів, утворення і діяльності виборчих комісій. Питання 
утворення і діяльності дільничних виборчих комісій в 
лікувальних закладах, інших місцях тимчасового перебування 
виборців (громадян) з обмеженими можливостями 
пересування. 

11. Пугач Микола 
Петрович 

Координація інформаційно-аналітичного супроводу місцевих 
виборів. 

12. Сівер Олександр 
Анатолійович 

Організація навчання членів виборчих комісій, 
консультативно-методичного забезпечення підготовки та 
проведення місцевих виборів. 



13. Сурін Семен 
Валерійович 

Підготовка до розгляду звернень, скарг щодо рішень, дій чи 
бездіяльності виборчих комісій, членів цих комісій.  

14. Тутов Олександр 
Євгенович 

Взаємодія Харківської обласної виборчої комісії з 
правоохоронними органами щодо забезпечення виборчих 
прав громадян України. 
 

15. Чагіна Лариса 
Іванівна 
 

Координація взаємодії Харківської обласної виборчої комісії з 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування в ході організації підготовки та проведення 
виборів. 

16. Шкодін Ярослав 
Віталійович 

Координація підготовки членів виборчих комісій, інших 
організаторів виборів. Забезпечення здійснення заходів щодо 
підвищення правової культури учасників виборчого процесу. 

17. Щербакова Галина 
Вікторівна 

Отримання виборчої документації, своєчасне внесення змін 
до виборчих документів, які стосуються суб’єктів виборчого 
процесу. 

18. Ястремський 
Руслан Леонідович 

Забезпечення контролю за використанням коштів виборчих 
фондів політичних партій, моніторингу джерел надходження 
на них коштів. 

2. Члени обласної виборчої комісії здійснюють контроль за неухильним додержанням та 
однаковим застосуванням виборчого законодавства на виборчих дільницях відповідно до 
закріплення (Додаток 1) та готують пропозиції щодо однакового застосування 
законодавства України і вдосконалення роботи територіальних та дільничних виборчих 
комісій з питань проведення виборів. 

 
Голова Харківської обласної  
виборчої комісії            О. Григорець 



Додаток №1 
до постанови Харківської обласної виборчої комісії 

 від «13» жовтня 2015 року № 99 
 

ЗАКРІПЛЕННЯ 
членів Харківської обласної виборчої комісії за виборчими дільницями 

Прізвище, ім’я,  
по-батькові члена 
обласної виборчої 

комісії 

АТО АТО АТО 

Блуашвілі 
Нана Георгіївна 

Золочівський р-н Дергачівський р-н - 

Верба Сергій 
Володимирович 
 

Великобурлуцький р-н Вовчанський р-н Шевченківський р-н 

Вернигор 
Олександр 
Віталійович 
 

Дворічанський р-н м. Куп’янськ Куп’янський р-н 

Коваленко 
Денис Михайлович 

м.Ізюм, Ізюмський р-н Барвінківський р-н Борівський р-н 

Ковальов 
Володимир 
Петрович 

Балаклійський р-н Первомайський р-н м. Первомайський 

Кравчук Оксана 
Володимирівна 

Нововодолазький р-н Зміївський р-н - 

Новіков 
Михайло 
Станіславович  
 

Красноградський, 
Зачепилівський р-н 

Кегичівський р-н 

Сахновщинський р-н 
Пугач Микола 
Петрович 

м. Люботин Богодухівський р-н Валківський, 
Коломацький р-н 

Сівер Олександр 
Анатолійович 

Близнюківський р-н м. Лозова Лозівський р-н 
 

Сурін Семен 
Валерійович 

Харківський р-н (8) - 
- 

Тутов Олександр 
Євгенович 

Краснокутський р-н Харківський р-н (5) 
- 

Чагіна Лариса 
Іванівна 
 

м.Харків, Жовтневий, 
Червонозаводський р-н 

м.Харків, 
Комінтерновський р-н м.Харків, 

Фрунзенський р-н 
 

Шкодін Ярослав 
Віталійович 

м.Харків, Московський 
р-н 

м.Харків, 
Орджонікідзевський р-н 

- 

Щербакова Галина 
Вікторівна 

м.Харків, Ленінський 
р-н 

м.Харків, Дзержинський 
р-н 

м.Харків, Київський 
р-н 

Ястремський 
Руслан Леонідович 

м.Чугуїв Чугуївський р-н Печенізький р-н 

 
 

Секретар Харківської обласної  
виборчої комісії             І. Нурмагомедова 


