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Про звернення ПП «Юнісофт» від 12.10.2015 № 427 
 

До Харківської обласної виборчої комісії 12.10.2015 № 427 надійшло 
звернення Приватного підприємства «ЮНІСОФТ», відповідно до якого 
подальша затримка друку виборчих бюлетенів порушить строки їх 
виготовлення, встановлені частиною першою статті 75 Закону України «Про 
місцеві вибори» будуть порушені. 

Відповідно до Роз’яснення щодо застосування окремих положень 
Закону України "Про місцеві вибори" під час 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, затвердженого постановою Центральної 
виборчої комісії від 7 жовтня 2015 року № 391, друк виборчих бюлетенів до 
завершення розгляду судами спорів щодо реєстрації кандидатів, набрання 
судовими рішеннями за такими справами законної сили та прийняття на їх 
виконання, а також на виконання рішень Центральної виборчої комісії 
рішень територіальними виборчими комісіями забороняється, за винятком 
випадків, коли подальша затримка із друком виборчих бюлетенів призведе до 
порушення строків щодо їх виготовлення, передбачених частиною першою 
статті 75 Закону України «Про місцеві вибори» (пункт 1 цього Роз’яснення). 

Зважаючи на інформацію, надану поліграфічним підприємством ПП 
«ЮНІСОФТ», відповідно до частини першої статті 75 Закону України «Про 
місцеві вибори»,  Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону 
України "Про місцеві вибори" під час 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, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії 
від 7 жовтня 2015 року № 391, керуючись статтею 27 Закону України «Про 
місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія постановила:  
 

1. Прийняти до відома інформацію, викладену у зверненні ПП 
«ЮНІСОФТ» від 12 жовтня 2015 року № 427 щодо порушення строків 
виготовлення виборчих бюлетенів, встановлених частиною першою статті 75 
Закону України «Про місцеві вибори»; 



2. Дозволити Приватному підприємству «ЮНІСОФТ» розпочати 
друк виборчих бюлетенів з виборів депутатів Харківської обласної ради 25 
жовтня 2015 року; 

3. Направити цю постанову Приватному підприємству 
«ЮНІСОФТ», членам контрольної комісії, яка здійснюватиме контроль за 
виготовленням виборчих бюлетенів та органам внутрішніх справ для 
забезпечення охорони громадського порядку під час виготовлення виборчих 
бюлетенів. 
 
 
Голова Харківської обласної  
виборчої комісії        О. Григорець 


