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Про розгляд скарги 

кандидата на посаду Куп’янського міського голови  

Демченка Володимира Володимировича 

 

До Харківської обласної виборчої комісії надійшла скарга від 

кандидата на посаду Куп’янського міського голови Демченка Володимира 

Володимировича на кандидата в депутати Харківської обласної ради 

Мацегору Геннадія Миколайовича. 

 Харківська обласна виборча комісія встановила, що скарга подана без 

додержання вимог, передбачених чинним законодавством, а саме подана 

неналежним суб’єктом звернення та з порушенням строків оскарження, 

встановлених Законом України «Про місцеві вибори». 

 Частиною 11 статті 97 Закону України «Про місцеві вибори» виборча 

комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду, якщо вона 

подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою, чи не до належного 

суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, 

встановлених цим Законом. 

Положеннями частини 1 статті 94 Закону України «Про місцеві 

вибори» передбачено право кандидата, його довіреної особи, місцевої 

організації політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних 

місцевих виборах, її представник в територіальній виборчій комісії або 

уповноваженої особи, офіційного спостерігача, виборчої комісії, утвореної 

відповідно до цього Закону, а також виборця, виборчі права або охоронювані 

законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено 

рішенням, діями чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до 

виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням 

особливостей, визначених цією статтею та статтями 95-98 цього Закону. 

Скарга подана Демченком Володимиром Володимировичем як 

кандидатом на посаду Куп’янського міського голови, який не є суб’єктом 

виборчого процесу на виборах депутатів Харківської обласної ради. Таким 

чином, скарга подана неналежним суб’єктом звернення. 

 Окрім того, згідно вимог статті 95 зазначеного закону, скарга має бути 

подана у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або 

допущення бездіяльності.  

 Скарга надійшла до Харківської обласної виборчої комісії 18 жовтня 

2015 року. 



У скарзі, поданій кандидатом на посаду Куп’янського міського голови  

Демченком Володимиром Володимировичем не зазначено дату вказаного 

порушення та не наведено доказів того, що вказане порушення триває. 

Таким чином, Харківська обласна виборча комісія залишає скаргу без 

розгляду по суті як подану неналежним суб’єктом звернення та з 

порушенням строків оскарження, встановлених Законом. 

Згідно частини чотирнадцятої статті 60 Закону України «Про місцеві 

вибори» у разі надходження до виборчої комісії заяви чи іншого 

повідомлення щодо порушень, що мають ознаки кримінального чи 

адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно 

звертається до правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного 

повідомлення та реагування відповідно до законів України. 

Відповідно до частини першої статті 94,  частини першої статті 95, 

частини одинадцятої статті 97, та керуючись статтею 27 Закону України 

«Про місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія постановила: 

 

1. Залишити скаргу кандидата на посаду Куп’янського міського 

голови Демченка Володимира Володимировича без розгляду по суті. 

2. Направити копію даної скарги та додатків до неї до Головного 

управління Міністерства внутрішніх справ у Харківській області для 

перевірки обставин, зазначених у скарзі та вжиття, у разі необхідності, 

належних заходів реагування. 

3. Копію даної постанови направити Демченку Володимиру 

Володимировичу. 
  

 

Голова Харківської обласної 

виборчої комісії                                                                            О. Григорець 

 


