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№ 84

Про скасування постанови Харківської обласної виборчої комісії «Про
реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку
кандидатів у депутати ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»" у багатомандатному виборчому
окрузі з виборів депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015
року» від 1 жовтня 2015 року № 68 в частині реєстрації кандидата в
депутати Захарової Ніни Василівни

До Харківської обласної виборчої комісії надійшов лист Центральної
виборчої комісії від 05.10.2015 року № 21-33/1-2424 щодо виборчих списків
кандидатів у депутати місцевих організацій політичних партій та відомостей
про кандидатів на посаду міських голів, зареєстрованих на місцевих виборах
25 жовтня 2015 року, за результатами опрацювання яких виявлено окремі
факти можливого порушення кандидатами вимог статті 35 Закону України
«Про місцеві вибори».
Відповідно до відомостей, наданих Центральною виборчою комісією,
гр. Захарова Ніна Василівна, 17.03.1962 року народження, була висунута та
зареєстрована кандидатом у депутати Харківської обласної ради від
політичної партії «Наш край» та кандидатом у депутати Барвінківської
міської ради від Політичної партії «Нова держава».
Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України «Про місцеві
вибори» особа, з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті, може
одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад, кандидатом
на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом
висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або лише
шляхом самовисування.
Частиною третьою статті 47 Закону передбачено, що територіальна
виборча комісія може скасувати рішення про реєстрацію кандидата в
депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
старости не пізніше ніж за 18 днів до дня голосування (тобто до 6 жовтня
включно).
У разі надходження від Центральної виборчої комісії повідомлення про
порушення кандидатами вимог частин четвертої - п’ятої статті 35 цього
Закону відповідна територіальна виборча комісія зобов’язана розглянути

зазначене питання на своєму засіданні та прийняти відповідне рішення в
межах строку, визначеного абзацом першим цієї частини.
Про розгляд питання про скасування реєстрації кандидата у депутати
Харківської обласної ради гр. Захарова Ніна Василівна була повідомлена
телефонограмою, пояснила, що у зв’язку із тим, що вона проживає у
м. Барвінкове, з’явитись на засідання можливості не має. Одночасно
підтвердила факт надання згоди на балотування до Харківської обласної ради
від політичної партії «Наш край» та до Барвінківської міської ради від
Політичної партії «Нова держава».
Пунктом п’ятим частини другої статті 47 Закону встановлено, що
територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації в
багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати,
включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, з
виключенням його з виборчого списку в разі порушення ним вимог частин
третьої - п’ятої статті 35 цього Закону.
З огляду на викладене, відповідно до частини п’ятої статті 35, пункту 5
частини другої, частини третьої статті 47 Закону України «Про місцеві
вибори», враховуючи лист Центральної виборчої комісії від 05.10.2015 року
№ 21-33/1-2424, керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеві
вибори», Харківська обласна виборча комісія постановила:
1.
Скасувати постанову Харківської обласної виборчої комісії «Про
реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку
кандидатів у депутати ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» у багатомандатному виборчому окрузі
з виборів депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року» від 1
жовтня 2015 року № 68 в частині реєстрації кандидата в депутати в
багатомандатному виборчому окрузі Захарової Ніни Василівни, 17.03.1962
року народження, включеної до виборчого списку ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ», з
виключенням її з виборчого списку цієї місцевої організації партії.
2.
Копію цієї постанови видати представнику ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» у
Харківській обласній виборчій комісії.
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