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Про cкаргу кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі № 

14 з виборів депутатів Борівської сільської ради Зміївського району 
Харківської області Тюлюнової Антоніни Сергіївни 

 
29 жовтня 2015 року до Харківської обласної виборчої комісії надійшла 

скарга кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі № 14 з 
виборів депутатів Борівської сільської ради Зміївського району Харківської 
області Тюлюнової Антоніни Сергіївни. 
 Харківська обласна виборча комісія встановила, що скарга подана без 
додержання вимог, передбачених чинним законодавством, а саме без подання 
доказів обставин, викладених у скарзі, із порушенням строків звернення зі 
скаргою, подана до неналежного суб’єкта розгляду скарги. 
 Згідно частини четвертої статті 94 Закону України «Про місцеві 
вибори» рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена 
може бути оскаржено до територіальної виборчої комісії, яка утворила 
відповідну дільничну виборчу комісію або до суду. 

Пунктом 3.4 постанови Центральної виборчої комісії № 229 від 5 
вересня 2015 року «Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з 
місцевих виборів» визначено, що до територіальної виборчої комісії 
оскаржуються: 

2) Рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, її члена – 
до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних 
місцевих виборів; 

3) Рішення чи дії  місцевої організації політичної партії, кандидати від 
якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її посадової особи чи 
повноважного представника, крім тих рішень чи дій, які відповідно до 
закону, статуту (положення) належать до внутрішньої організаційної 
діяльності відповідної місцевої організації партії – до територіальної 
виборчої комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата; 

4) Дії чи бездіяльність кандидата у депутати – до територіальної виборчої 
комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата. 
 Таким чином, скаргу кандидата в депутати в одномандатному 
виборчому окрузі № 14 з виборів депутатів Борівської сільської ради 
Зміївського району Харківської області Тюлюнової Антоніни Сергіївни 
подано до неналежного суб’єкта розгляду скарги. 



Окрім того, відповідно до пунктів 5, 7, 9 частини першої статті 96 
Закону України «Про місцеві вибори», скарга, подана до виборчої комісії, 
має містити виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі 
скаргою обґрунтовує свої вимоги; перелік документів і матеріалів, що 
додаються, підпис суб’єкта звернення зі скаргою із зазначенням дати 
підписання. 

До скарги не додано доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою 
обґрунтовує обставини, зазначені у ній. Також не вказано дату підписання 
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 в одномандатному виборчому окрузі № 14 
з виборів депутатів Борівської сільської ради Зміївського району Харківської 
області Тюлюнової Антоніни Сергіївни на дії дільничної виборчої комісії, 
яка мала, на думку скаржника, місце до дня голосування, надійшла до 
Харківської обласної виборчої комісії 29 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. 

Водночас, згідно частини чотирнадцятої статті 60 Закону України «Про 
місцеві вибори» у разі надходження до виборчої комісії заяви чи іншого 
повідомлення щодо порушень, що мають ознаки кримінального чи 
адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно 
звертається до правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного 
повідомлення та реагування відповідно до законів України. 

Відповідно до частини першої статті 94,  частини першої статті 95, 
частини одинадцятої статті 97, та керуючись статтею 27 Закону України 
«Про місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія постановила: 

 
1. Залишити скаргу кандидата в депутати в одномандатному 

виборчому окрузі № 14 з виборів депутатів Борівської сільської ради 
Зміївського району Харківської області Тюлюнової Антоніни Сергіївни без 
розгляду по суті. 

2. Направити копію даної скарги до Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ у Харківській області для перевірки обставин, 
зазначених у заяві та вжиття у разі необхідності належних заходів 
реагування. 



3. Копію даної постанови направити кандидату в депутати в 
одномандатному виборчому окрузі № 14 з виборів депутатів Борівської 
сільської ради Зміївського району Харківської області Тюлюновій Антоніні 
Сергіївні. 
 
 
Голова Харківської обласної 
виборчої комісії                                                                            О.О.Григорець 


