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Про подання Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 

«ОПОРА»  щодо реєстрації офіційних спостерігачів у багатомандатному 

територіальному виборчому окрузі на виборах депутатів Харківської обласної ради  

25 жовтня 2015 року 

 

До Харківської обласної виборчої комісії 25 вересня 2015 року надійшли 

документи Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» (далі 

– громадська організація) щодо реєстрації офіційних спостерігачів у кількості 168 осіб на 

місцевих виборах, що відбудуться "25" жовтня 2015 року.  

Розглянувши зазначені матеріали, Харківська обласна виборча комісія встановила, 

що подані до комісії документи не відповідають вимогам, встановленим частиною 5 статті 

66 Закону України «Про місцеві вибори». 

Вказаною нормою передбачено, 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 спостерігачів на місцевих виборах.  

Як вбачається з подання, в колонці «номер контактного телефону» усіх офіційних 

спостерігачів вказаний один і той же номер телефону, який не співпадає з відомостями 

щодо контактного телефону, вказаного особами у їх заявах про згоду бути офіційним 

спостерігачем. Таким чином, громадською організацією не виконані вимоги статті 66 

зазначеного вище закону щодо наявності у поданні контактного телефону офіційних 

спостерігачів. 

За таких обставин вказаний документ не є поданням про реєстрацію офіційного 

спостерігача громадської організації у розумінні ч. 5 ст. 66 Закону України «Про місцеві 

вибори». 

Крім того, у п. 20 подання громадської організації зазначено кандидатуру 

офіційного спостерігача Коваленко Дарью Сергіївну, що проживає за адресою: 61174, 

м. Харків, пр-т Л.Свободи, буд. 53, кв. 197. Разом з тим, у поданих документах містяться 

заява про згоду бути офіційним спостерігачем від Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА» та копія паспорту, виданого на ім’я Коваленко Дар’ї 

Сергіївни, що проживає за адресою м. Харків пр. Л.Свободи, 51. Таким чином, Харківська 

обласна виборча комісія встановила невідповідність даних стосовно особи, на яку 

винесено подання голови громадської організації про реєстрацію її офіційним 

спостерігачем та особи, яка надала свою згоду бути офіційним спостерігачем на місцевих 

виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року. Отож, до подання не було додано згоди 

Коваленко Дарьї Сергіївни, що проживає за адресою 61174, м. Харків, пр-т Л.Свободи, 

буд. 53, кв. 197, бути офіційним спостерігачем від громадської організації, як того вимагає 

частина 5 статті 66 Закону. 

У пункті 87 подання вказано кандидатуру офіційного спостерігача Кудринського 

Дмитрія Олександровича. До подання додано заяву про надання згоди бути офіційним 

спостерігачем від Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 



«ОПОРА» від Кудринського Дмитра Олександровича. Окрім того, номери контактного 

телефону особи, зазначені у заяві та особи, зазначеної у поданні, є різними. 

У пункті 123 подання вказано кандидатуру офіційного спостерігача Скоробагата 

Анастасія Юріїва. До подання додано заяву про надання згоди бути офіційним 

спостерігачем від Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 

«ОПОРА» від Скоробагата Анастасії Юріївни та копію паспорту Скоробагата Анастасії 

Юріївни. Окрім того, номери контактного телефону особи, зазначені у заяві та особи, 

зазначеної у поданні, є різними. 

Таким чином, Харківська обласна виборча комісія встановила невідповідність 

даних стосовно перелічених вище осіб, на які винесено подання голови Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА»  про реєстрацію її офіційним 

спостерігачем та осіб, які надали свою згоду бути офіційним спостерігачем на місцевих 

виборах, що відбудуться 25 жовтня 2015 року.  

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. 

Разом з тим, з аналізу статті 66 цього ж Закону вбачається, що відмова у реєстрації 

офіційних спостерігачів не позбавляє права громадську організацію повторно внести  

належним чином оформлене подання в межах строку, визначеного частиною 6 цієї ж 

статті (не пізніш як за п’ять днів до дня голосування). 

Враховуючи викладене, відповідно до частини 7 статті 66, керуючись статтею 27 

Закону України «Про місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія постановила:  

 

1. Відмовити Всеукраїнській громадській організації «Громадянська мережа «ОПОРА» у 

реєстрації офіційних спостерігачів у багатомандатному виборчому окрузі з виборів 

депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року згідно списку (додається). 

2. Копію цієї постанови видати уповноваженій особі Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа «ОПОРА». 

 

Голова Харківської обласної  

виборчої комісії         О. Коновал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


