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Про розгляд повідомлення кандидата у депутати Харківської обласної 
ради Войтюка О.В., включеного до виборчого списку  Харківської 

обласної організації Партії «Відродження» та визнання обраним 
наступного за черговістю кандидата у депутати  

 
 04  листопада 2015 року до Харківської обласної виборчої комісії 
надійшло повідомлення кандидата у депутати до Харківської обласної ради, 
включеного до виборчого списку Харківської обласної організації Партії 
«Відродження» Войтюка Олега Вікторовича про обрання його Куп’янським 
міським головою. 
 Розглянувши вказане повідомлення, Харківська обласна виборча 
комісія встановила наступне. 
 Постановою Харківської обласної виборчої комісії від 04 листопада 
2015 року № 136 кандидата у депутати Харківської обласної ради, 
включеного до виборчого списку Харківської обласної організації Партії 
«Відродження» Войтюка О.В. визнано обраним до Харківської обласної 
ради.  

Згідно з частиною одинадцятою статті 86 Закону України «Про місцеві 
вибори» у разі обрання одного з кандидатів, включених до виборчого списку 
від місцевої організації партії, депутатом у багатомандатному виборчому 
окрузі та депутатом у одномандатному виборчому окрузі, сільським, 
селищним, міським головою або старостою, такий кандидат вважається 
обраним відповідно депутатом у одномандатному виборчому окрузі, 
сільським, селищним, міським головою або старостою. 

Кандидат у депутати, включений до виборчого списку від місцевої 
організації партії у багатомандатному виборчому окрузі, у разі обрання його 
депутатом у одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, 
міським головою або старостою, невідкладно після отримання рішення 
територіальної виборчої комісії про результати відповідних місцевих виборів 
повідомляє про своє обрання територіальну виборчу комісію, яка встановлює 
результати місцевих виборів по відповідному багатомандатному виборчому 
округу. 

У такому разі відповідна територіальна виборча комісія  протягом 
одного дня з дня отримання такого повідомлення або відповідного 
повідомлення Центральної виборчої комісії приймає рішення про визнання 



обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати  у 
виборчому списку відповідної місцевої організації партії. 

Відповідно до постанови Харківської обласної виборчої комісії від 
04.11.2015 року № 135 «Про черговість кандидатів у депутати у виборчих 
списках місцевих організацій партій у багатомандатному виборчому окрузі з 
виборів депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року» 
наступним за черговістю кандидатом в депутати, включеним до виборчого 
списку Харківської обласної організації Партії «Відродження», є Полях 
Олексій Михайлович. 
 На підставі повідомлення Войтюка Олега Вікторовича, у відповідності 
до частини одинадцятої статті 86 Закону України «Про місцеві вибори», 
керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеві вибори», Харківська 
обласна виборча комісія постановила:  
 

1. Визнати обраним депутатом у багатомандатному виборчому 
окрузі на чергових виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 
2015 року Поляха Олексія Михайловича, включеного до виборчого списку 
Харківської обласної організації Партії «Відродження». 

2. Копію цієї постанови направити Войтюку Олегу Вікторовичу та 
Поляху Олексію Михайловичу. 
 
 
Голова Харківської обласної 
виборчої комісії                                    О. Григорець 


