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П О С Т А Н О В А  

 

__ год. __ хв.  № 90 

08  жовтня 2015 року  

 

Про затвердження складу контрольної комісії, яка здійснюватиме 

контроль за виготовленням виборчих бюлетенів 

 

До Харківської обласної виборчої комісії надійшли подання від 

Харківської обласної організації політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ», Харківської обласної організації політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Харківської обласної організації 

Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», ХАРКІВСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

«СОЛІДАРНІСТЬ», Харківської територіальної організації Радикальної 

Партії Олега Ляшка, про утворення депутатських фракцій яких було 

оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного 

скликання, щодо внесення кандидатур до складу контрольної комісії, яка 

здійснюватиме контроль за виготовленням виборчих бюлетенів. 

Відповідно до частини третьої статті 75 Закону України «Про місцеві 

вибори», пункту 1.5. Роз’яснення щодо порядку виготовлення виборчих 

бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 

сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ для голосування у 

відповідних виборчих округах, їх передачі відповідним територіальним і 

дільничним виборчим комісіям, затвердженого постановою Центральної 

виборчої комісії від 28 вересня 2015 року № 197, керуючись статтею 27 

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

постановила:  

 

1. Затвердити склад контрольної комісії, яка здійснюватиме контроль за 

виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, 

дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, 

поліграфічного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенів по 

виборах депутатів Харківської обласної ради (додається). 

 

 

Голова Харківської обласної  

виборчої комісії         О. Коновал 

 

 



Додаток до постанови  

Харківської обласної виборчої комісії  

від 06  жовтня 2015 року № 90 

 

 
СКЛАД 

контрольної комісії, яка здійснюватиме контроль 

за виготовленням виборчих бюлетенів 

 

№ 

з/п 

Суб’єкт подання ПІБ 

1 Харківська обласна організація політичної 

партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 

БАРКАНОВА Тетяна 

Андріївна 

2 Харківська обласна організація політичної 

партії «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» 

ШИЛОВ Валерій 

Володимирович 

3 Харківська обласна організація Політичної 

партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 

БЕЖКО Мирослава 

Станіславівна 

4 ХАРКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 

ЛАПЦЕВИЧ Максим 

Феліксович 

5 Харківська територіальна організація 

Радикальної Партії Олега Ляшка 

КОЛУПАЄВ Анатолій 

Георгійович 

 

 

Секретар Харківської обласної  

виборчої комісії              С. Бондаренко 
 


