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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
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П О С Т А Н О В А  

 

17 год. 00 хв.  № 116 

20 жовтня 2015 року  

 

Про внесення змін до постанови від 13 жовтня 2015 року № 99 

У зв’язку зі змінами у складі Харківської обласної виборчої комісії, внесеними 

постановою Центральної виборчої комісії від 17 жовтня 2015 року № 470, керуючись 

статтею 27 Закону України «Про місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія 

постановляє: 

 

1. Внести зміни до постанови Харківської обласної виборчої комісії від 13 

жовтня 2015 року № 99 «Про розподіл обов’язків членів Харківської обласної виборчої 

комісії та закріплення членів обласної виборчої комісії за адміністративно-

територіальними одиницями»: 

1.1. Викласти позиції 5, 6, 9, 18 пункту 1 постанови у наступній редакції: 

«5. Івченко Олег 

Сергійович 

 

Забезпечення реєстрації та опрацювання питань щодо 

гарантій діяльності офіційних спостерігачів від суб’єктів 

виборчого процесу, іноземних держав і міжнародних 

організацій під час місцевих виборів.  

6. Ракітіна Лідія 

Іванівна 

 

Координація взаємодії Харківської обласної виборчої комісії з 

політичними партіями, громадськими організаціями. 

Забезпечення гарантій діяльності політичних партій у 

виборчому процесі. 

9. Сергієнко Ігор 

Миколайович 

Забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян, 

суб’єктів виборчого процесу, однакового застосування 

законодавства України під час проведення передвиборної 

агітації, під час місцевих виборів, в тому числі з 

використанням засобів масової інформації всіх форм 

власності. Підготовка роз’яснень з питань забезпечення 

реалізації і захисту конституційних прав громадян під час 

організації підготовки та проведення місцевих виборів.  

18. Приймак Микола 

Олександрович 

Забезпечення контролю за використанням коштів виборчих 

фондів політичних партій, моніторингу джерел надходження 

на них коштів.» 

 

1.2. Викласти Додаток 1 до постанови Харківської обласної виборчої комісії  від 13 

жовтня 2015 року №  99 у новій редакції (додається). 

2. Уповноважити усіх членів комісії (крім голови, заступника, секретаря комісії) 

перевіряти документи, подані до Харківської обласної виборчої комісії для реєстрації 

офіційних спостерігачів та уповноважених осіб від місцевих організацій партій та 

оформлювати їм посвідчення. 

 

Голова Харківської обласної  

виборчої комісії            О. Григорець 



Додаток №1 

до постанови Харківської обласної виборчої комісії 

 від «13» жовтня 2015 року № 99 

(у редакції постанови № 116   від 20.10.2015) 

ЗАКРІПЛЕННЯ 

членів Харківської обласної виборчої комісії за виборчими дільницями 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові члена 

обласної виборчої 

комісії 

АТО 
АТО АТО 

Блуашвілі 

Нана Георгіївна 
Золочівський р-н Дергачівський р-н - 

Івченко Олег 

Сергійович 
Великобурлуцький р-н Вовчанський р-н Шевченківський р-н 

Ракітіна Лідія 

Іванівна 
Дворічанський р-н м. Куп’янськ Куп’янський р-н 

Коваленко 

Денис Михайлович 
м.Ізюм, Ізюмський р-н Барвінківський р-н Борівський р-н 

Ковальов 

Володимир 

Петрович 

Балаклійський р-н Первомайський р-н м. Первомайський 

Сергієнко Ігор 

Миколайович 
Нововодолазький р-н Зміївський р-н - 

Новіков 

Михайло 

Станіславович  

Красноградський, 

Зачепилівський р-н 

Кегичівський р-н 

Сахновщинський р-н 

Пугач Микола 

Петрович 
м. Люботин Богодухівський р-н Валківський, 

Коломацький р-н 

Сівер Олександр 

Анатолійович 
Близнюківський р-н м. Лозова Лозівський р-н 

 

Сурін Семен 

Валерійович 
Харківський р-н (8) - 

- 

Тутов Олександр 

Євгенович 
Краснокутський р-н Харківський р-н (5) 

- 

Чагіна Лариса 

Іванівна 
м.Харків, Жовтневий, 

Червонозаводський р-н 

м.Харків, 

Комінтерновський р-н 
м.Харків, 

Фрунзенський р-н 

Шкодін Ярослав 

Віталійович 
м.Харків, Московський 

р-н 

м.Харків, 

Орджонікідзевський р-н 

- 

Щербакова Галина 

Вікторівна 
м.Харків, Ленінський р-

н 

м.Харків, Дзержинський 

р-н 

м.Харків, Київський 

р-н 

Приймак Микола 

Олександрович 

м. Чугуїв Чугуївський р-н Печенізький р-н 

 

 
Секретар Харківської обласної  

виборчої комісії             І. Нурмагомедова 


