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Про подання Громадської організації «Український центр суспільних 

даних» щодо реєстрації офіційних спостерігачів у багатомандатному 

територіальному виборчому окрузі на виборах депутатів Харківської 

обласної ради 25 жовтня 2015 року 

 

До Харківської обласної виборчої комісії 20 жовтня 2015 року 

надійшли документи Громадської організації «Український центр суспільних 

даних» (далі – громадська організація) щодо реєстрації офіційного 

спостерігача на виборах депутатів Харківської обласної ради, що відбудуться 

25 жовтня 2015 року.  

Розглянувши зазначені матеріали, Харківська обласна виборча комісія 

встановила, що подані до комісії документи не відповідають вимогам, 

встановленим частинами 5, 6 статті 66 Закону України «Про місцеві вибори» 

(далі – Закон) з огляду на наступне. 

Частиною 5 цієї статті визначено, що у поданні про реєстрацію 

офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, власне ім’я (усі власні 

імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, відомості 

про громадянство, місце роботи (заняття), займану посаду, адресу місця 

проживання, номер контактного телефону. До подання додається заява про 

згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від відповідної громадської 

організації, а також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл 

мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах. 

Подання, підписане Головою правління Васильченко С.А., не містить 

відомостей про число, місяць і рік народження, громадянство, місце роботи 

(заняття), займану посаду, адресу місця проживання, номер контактного 

телефону офіційного спостерігача. Копія рішення Центральної виборчої 

комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах в 

порушення вимоги частини 5 цієї ж статті надана не була, що 

підтверджується наданою розпискою від 20.10.2015 року. 

Також, за приписами частини 6 статті 66 Закону подання вноситься до 

відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня 

голосування. Пунктом 109 Календарного плану основних організаційних 

заходів з підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, затвердженим 

постановою Центральною виборчою комісією від 10 серпня 2015 року № 154, 



встановлено, що громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних 

спостерігачів на відповідних виборах вносить до відповідної територіальної 

виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від 

громадської організації до 19 жовтня 2015 року включно.  

Таким чином, подання від Громадської організації «Український центр 

суспільних даних» внесено до Харківської обласної виборчої комісії з 

порушенням граничного строку, встановленого Законом. 

Частиною 7 статті 66 Закону України «Про місцеві вибори» 

передбачено, що підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача 

може бути недотримання вимог частин першої, четвертої – шостої цієї статті. 

Отож, виявлені комісією порушення відповідно до частини 7 статті 66 

Закону України «Про місцеві вибори», є підставою для відмови у реєстрації 

офіційних спостерігачів. 

Враховуючи викладене, відповідно до частини 7 статті 66, керуючись 

статтею 27 Закону України «Про місцеві вибори», Харківська обласна 

виборча комісія постановила:  

 

1. Відмовити Громадській організації «Український центр суспільних 

даних» у реєстрації офіційного спостерігача Линника Романа Вікторовича у 

багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Харківської 

обласної ради 25 жовтня 2015 року. 

2. Копію цієї постанови видати Линнику Роману Вікторовичу. 

 

Голова Харківської обласної  

виборчої комісії        О. Григорець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


