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Про скаргу 
кандидата в депутати по багатомандатному виборчому округу від 

міської організації Радикальної партії Олега Ляшка  
в Харківській області Мацюк Вікторії Валеріївни 

 
28 жовтня 2015 року до Харківської обласної виборчої комісії надійшла 

скарга від кандидата в депутати по багатомандатному виборчому округу від 
міської організації Радикальної партії Олега Ляшка в Харківській області 
Мацюк Вікторії Валеріївни на бездіяльність, на думку скаржника, 
Харківської районної виборчої комісії щодо не оприлюднення декларацій 
кандидатів у депутати Харківської районної ради. 
 Харківська обласна виборча комісія зазначає наступне. 

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 25 Закону України «Про 
місцеві вибори» (далі – Закон) Харківська обласна виборча комісія здійснює 
в межах області контроль за додержанням та однаковим застосуванням 
законодавства про місцеві вибори в частині, що стосується виборів до 
Харківської обласної ради виборцями, виборчими комісіями, місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та 
організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими особами, 
місцевими організаціями партій, їх представниками та уповноваженими 
особами, кандидатами у депутати відповідної ради, їх довіреними особами, 
офіційними спостерігачами. 

Частиною п’ятою статті 94 Закону, якій повністю відповідає пункт 3.4 
постанови Центральної виборчої комісії № 229 від 5 вересня 2015 року «Про 
Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів», 
визначено, що рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, 
її члена оскаржуються до територіальної виборчої комісії, яка встановлює 
результати відповідних місцевих виборів. 

Обов’язок щодо встановлення результатів виборів Харківської 
районної ради Харківської області покладений безпосередньо на Харківську 
районну виборчу комісію, за якою Харківською обласною виборчою 
комісією контроль щодо даного виду місцевих виборів не здійснюється. 

Таким чином, Харківська обласна виборча комісія є неналежним 
суб’єктом розгляду скарги. 



Окрім того, частиною 2 статті 95 Закону України «Про місцеві вибори» 
передбачено, що скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня 
голосування, може бути подана у строк, установлений частиною першою цієї 
статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування. 
 Частиною п’ятою статті 97 Закону встановлено, що скарга, що 
стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, розглядається 
виборчою комісією у строк, передбачений частиною четвертою цієї статті, 
але не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування. 

Скарга кандидата в депутати по багатомандатному виборчому округу 
від міської організації Радикальної партії Олега Ляшка в Харківській області 
Мацюк Вікторії Валеріївни на бездіяльність виборчої комісії, яка мала, на 
думку скаржника, місце до дня голосування, надійшла до Харківської 
обласної виборчої комісії 28 жовтня 2015 року, тобто вже після дня 
голосування. 

Частиною 11 статті 97 Закону України «Про місцеві вибори»  
передбачено, що виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без 
розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі 
скаргою, чи не до належного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням 
строків оскарження, встановлених цим Законом. 

Відповідно до статей 25, 97 та керуючись статтею 27 Закону України 
«Про місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія постановила: 

 
1. Залишити скаргу кандидата в депутати по багатомандатному 

виборчому округу від міської організації Радикальної партії Олега Ляшка в 
Харківській області Мацюк Вікторії Валеріївни без розгляду по суті. 

2. Копію даної постанови направити кандидату в депутати по 
багатомандатному виборчому округу від міської організації Радикальної 
партії Олега Ляшка в Харківській області Мацюк Вікторії Валеріївні. 
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