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П О С Т А Н О В А  

 

16 год. 29 хв.  № 88 

07  жовтня 2015 року  

 

Про заяву про сприяння реалізації виборчих прав Регіональної 

організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області 

від 05 жовтня 2015 року 

 

 

До Харківської обласної виборчої комісії 5 жовтня 2015 року надійшла 

заява Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» про 

сприяння реалізації виборчих прав, в якій заявник просить визнати 

протиправною та скасувати Постанову Харківської обласної виборчої комісії 

№77 від 1 жовтня 2015 року «Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати 

Харківської обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у 

депутати Регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» в 

Харківській області на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 

жовтня 2015 року», а також розглянути повторно питання про реєстрацію 

кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого 

списку кандидатів у депутати Регіональної організації політичної партії 

«Опозиційний блок» в Харківській області, та прийняти рішення про їх 

реєстрацію. 

В заяві про сприяння реалізації виборчих прав Регіональна організація 

політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області фактично 

оскаржує  Постанову Харківської обласної виборчої комісії №77 від 1 жовтня 

2015 року, посилаючись на те, що, на думку заявника, під час розгляду 

питання про реєстрацію виборчого списку кандидатів у депутати Харківської 

обласної ради, висунутих заявником, Харківська обласна виборча комісія 

діяла з перевищенням повноважень та у непередбачений Законом України 

«Про місцеві вибори» спосіб. Регіональна організація політичної партії 

«Опозиційний блок» в Харківській області вважає, що всупереч висновкам 

Харківської обласної виборчої комісії заявником не був порушений порядок 

висування кандидатів, у відповідності до чинного законодавства виборча 

комісія була повідомлена про час, дату та місце проведення зборів з 

висування кандидатів у депутати Харківської обласної ради, а збори були 

фактично проведені у зазначений в повідомленні час. 

Крім того, на думку заявника, відсутність в Єдиному реєстрі 

громадських формувань та Єдиному державному реєстрі юридичних та 

фізичних осіб-підприємців відомостей про Регіональну організацію 

політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області є наслідком 



бездіяльності Головного територіального управління юстиції у Харківській 

області, а тому не може бути підставою для відмови в реєстрації  кандидатів 

у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку 

кандидатів цієї організації. Упередженим вбачається заявнику також 

висновок Харківської обласної виборчої комісії щодо відсутності серед 

поданих заявником документів доказів внесення грошової застави в порядку, 

передбаченому ст. 44 Закону України «Про місцеві вибори». 

Харківська обласна виборча комісія подану заяву про сприяння 

реалізації виборчих прав вважає скаргою, оскільки відповідно до поняття, 

визначеного постановою Центральної виборчої комісії № 229 від 5 вересня 

2015 року, скаргою є звернення, в якому міститься інформація щодо 

порушення законодавства України про місцеві вибори та вимога забезпечити 

реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів суб’єктів виборчого 

процесу з місцевих виборів, поновити порушені виборчі права.  

З огляду на викладене, Харківська обласна виборча комісія 

розглянувши  заяву Регіональної організації політичної партії «Опозиційний 

блок» в Харківській області про сприяння реалізації виборчих прав від 5 

жовтня 2015 року дійшла висновку про залишення без розгляду у зв’язку з 

наступним.   

Відповідно до положень статті 94 Закону України «Про місцеві 

вибори» звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого 

процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 

95 - 98 цього Закону, може виключно кандидат, його довірена особа, місцева 

організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на 

відповідних місцевих виборах, її представник в територіальній виборчій 

комісії або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, 

утворена відповідно до цього Закону, а також виборець, виборчі права або 

охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі 

порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження. 

Враховуючи, що кандидати від Регіональної організації політичної 

партії «Опозиційний блок» в Харківській області не зареєстровані 

кандидатами в депутати до Харківської обласної ради, ця місцева організація 

партії не може виступати суб’єктом звернення зі скаргою до Харківської 

обласної виборчої комісії в порядку, передбаченому ст. 94 Закону України 

«Про місцеві вибори».  

Окрім цього, в своїй заяві про сприяння реалізації виборчих прав від 05 

жовтня 2015 року Регіональна організація політичної партії «Опозиційний 

блок» в Харківській області фактично оскаржує постанову Харківської 

обласної виборчої комісії «Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати 

Харківської обласної ради,  включених до виборчого списку кандидатів у 

депутати Регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» в 

Харківській області на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 

жовтня 2015 року» від 1 жовтня 2015 року № 77, тоді як частиною шостою 

статті 94 Закону України «Про місцеві вибори» передбачено, що рішення, дії 

чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати 

відповідних місцевих виборів, її члена може бути оскаржено до суду. 



Крім того, підпунктом 2 пункту 3.2 Порядку розгляду скарг виборчими 

комісіями з місцевих виборів, затверджених постановою Центральної 

виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі – Порядок), передбачено 

імперативну норму, відповідно до якої рішення чи дії територіальної 

виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, 

оскаржуються виключно до суду. 

Пунктом 9.2. Порядку визначено, що перед розглядом скарги по суті 

виборча комісія вивчає скаргу для встановлення:  

1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, 

визначеним Законом та цим Порядком; 

2) чи віднесено Законом та цим Порядком розгляд цієї скарги до 

повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); 

3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, 

встановлені Законом. 

У випадку, коли скарга подана неналежним суб’єктом звернення зі 

скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги (частина одинадцята 

статті 97 Закону, пункт 9.3. Порядку) виборча комісія приймає рішення про 

залишення скарги без розгляду по суті. 

Розглянувши заяву Регіональної організації Політичної партії 

«Опозиційний блок» про сприяння реалізації виборчих прав від 5 жовтня 

2015 року та додані до неї матеріали, Харківська обласна виборча комісія 

встановила, що заява подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою до 

неналежного суб’єкта розгляду скарги, у зв’язку із чим повинна бути 

залишена без розгляду по суті. 

Враховуючи викладене, відповідно до статей 94, 97 Закону України  

«Про місцеві вибори», Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з 

місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії 

від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтею 27 Закону України «Про 

місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія постановила:  

 

1. Залишити заяву Регіональної організації політичної партії 

«Опозиційний блок» в Харківській області про сприяння реалізації виборчих 

прав від 5 жовтня 2015 року без розгляду по суті. 

2. Копію цієї постанови видати представнику Регіональної організації 

політичної партії «Опозиційний блок» в Харківській області. 

 

 

Голова Харківської обласної  

виборчої комісії         О. Коновал 


