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07 жовтня 2015 року Харківським окружним адміністративним судом 
розглянуто справу за позовом ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА» та задоволено 
адміністративний позов частково: визнано протиправним рішення 
Харківської обласної виборчої комісії № 72 від 1 жовтня 2015 року «Про 
відмову у реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, 
включених до виборчого списку кандидатів у депутати ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА 
ВЕЙДЕРА» на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 
року, скасовано рішення Харківської обласної виборчої комісії № 72 від 1 
жовтня 2015 року «Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати 
Харківської обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у 
депутати ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА» на виборах депутатів Харківської обласної ради 
25 жовтня 2015 року та зобов’язано Харківську обласну виборчу комісію 
зареєструвати кандидатів у депутати ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА» на 
виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року, в іншій 
частині позовних вимог відмовлено.  

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 
жовтня 2015 року, яка надійшла до Харківської обласної виборчої комісії 12 
жовтня 2015 року, зазначену постанову Харківського окружного 
адміністративного суду було залишено без змін. 

Харківська обласна виборча комісія вважає необхідним невідкладно 
звернутися до Харківського окружного адміністративного суду за 
роз’ясненням постанови суду з огляду на таке. 

Відповідно до частини сьомої статті 74 Закону України  «Про місцеві 
вибори» назви місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких 
зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією в 



багатомандатному виборчому окрузі, розміщуються у виборчому бюлетені в 
порядку черговості, визначеної шляхом жеребкування. 

Пунктом 1.1 Порядку проведення жеребкування щодо визначення 
номерів місцевих організацій політичних партій для розміщення їх назв у 
виборчому бюлетені з виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад для 
голосування в багатомандатному виборчому окрузі, затвердженого 
постановою Центральної виборчої комісії  від 10 серпня 2015 року № 164, 
встановлено, що жеребкування щодо визначення номерів місцевих 
організацій партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені з 
виборів депутатів для голосування в багатомандатному виборчому окрузі 
(далі – жеребкування), проводиться відповідними виборчими комісіями після 
закінчення реєстрації кандидатів у депутати від цих місцевих організацій 
партій перед затвердженням текстів виборчих бюлетенів, що здійснюється не 
пізніш як за сімнадцять днів до дня проведення виборів депутатів для 
голосування в багатомандатному виборчому окрузі (тобто до 7 жовтня 2015 
року включно). 

7 жовтня 2015 року (в останній день строку) було проведено 
жеребкування щодо визначення номерів місцевих організацій політичних 
партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені з виборів депутатів 
Харківської обласної ради для голосування в багатомандатному виборчому 
окрузі та встановлено черговість зазначення назв місцевих організацій партій 
у виборчому бюлетені.  

Постановою Харківської обласної виборчої комісії від 7 жовтня 2015 
року № 85 було затверджено текст виборчих бюлетенів з виборів депутатів 
Харківської обласної ради. 

Крім того, місцевими партійними організаціями замовлено та 
виготовлено поліграфічну та іншу агітаційну продукцію, де відображаються 
їх порядкові номери у виборчих бюлетенях, проведено роботу щодо 
ознайомлення з текстами виборчих бюлетенів та їх погодження. 

Також Постановою Харківської обласної виборчої комісії від 12 жовтня 
2015 року № 97 було встановлено кількість виборчих бюлетенів для 
голосування у багатомандатному виборчому окрузі по виборам депутатів 
Харківської обласної ради.  

Харківською обласною виборчою комісією укладений договір з 
поліграфічним підприємством на виготовлення виборчих бюлетенів та 
передано замовлення на їх друк. 

Харківська обласна виборча комісія вважає, що прийняття рішення про 
реєстрацію кандидатів у депутати Харківської обласної ради ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА 
ВЕЙДЕРА» може призвести до необхідності проведення повторного 
жеребкування та внесення змін до текстів виборчих бюлетенів, що призведе 
до порушення прав усіх місцевих організацій політичних партій, кандидати 
від яких зареєстровані у Харківській обласній виборчій комісії, та поставить 
під загрозу зриву та порушення встановлених законом строків організації та 
проведення виборів депутатів до Харківської обласної ради. 

Водночас, проведення повторного жеребкування чи повторного 
затвердження тексту виборчого бюлетеня законодавством не встановлено. 



Крім того, Харківська обласна виборча комісія звертає увагу, що 
діючим виборчим законодавством встановлено строк для проведення 
реєстрації кандидатів у депутати, що не підлягає поновленню, а станом на 13 
жовтня 2015 року етап висування та реєстрації кандидатів у депутати вже 
завершився. До висновків щодо наявності граничних строків у виборчому 
процесі, які поновленню не підлягають, прийшла і Центральна виборча 
комісія у своїх постановах  від 10 листопада 2014 року № 2148 «Про 
виконання судового рішення» та від 1 листопада 2014 року № 2112 «Про 
виконання судового рішення» з посиланням на рішення Верховного Суду 
України від 15 листопада 2005 року. 

У зв’язку із викладеним, постанова Харківського окружного 
адміністративного суду від 07 жовтня 2015 року по справі № 820/10470/15 є 
не зовсім зрозумілою в частині її виконання. 

Для уникнення неправильного виконання постанови суду Харківська 
обласна виборча комісія вважає за необхідне звернутись до Харківського 
окружного адміністративного суду щодо роз’яснення її виконання. 

Відповідно до статті 170 Кодексу адміністративного судочинства 
України, керуючись статтею 27 Закону України "Про місцеві вибори", 
Харківська обласна виборча комісія постановляє: 

 
1.  Невідкладно звернутися до Харківського окружного 

адміністративного суду за роз’ясненням резолютивної частини постанови 
Харківського окружного адміністративного суду від 07 жовтня 2015 року по 
справі № 820/10470/15 щодо того, чи передбачають дії Харківської обласної 
виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів у депутати, включених до 
виборчого списку ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА», необхідність проведення повторного 
жеребкування та повторного затвердження тексту виборчих бюлетенів по 
виборах депутатів Харківської обласної ради. 
 
 
Голова  Харківської обласної  
виборчої комісії        О. Григорець 


