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Про розгляд заяви Шестакова М.В. 
 

27 жовтня 2015 року до Харківської обласної виборчої комісії надійшла 
заява від Шестакова Миколи Віталійовича, передана від прокуратури 
Нововодолазького району Харківської області за належністю, щодо 
неправомірної, на думку заявника, відмови у реєстрації кандидатом на посаду 
Охоченського сільського голови. 

 Вказана заява фактично є скаргою, оскільки відповідно до поняття, 
визначеного постановою Центральної виборчої комісії № 229 від 5 вересня 
2015 року, скаргою є звернення, в якому міститься інформація щодо 
порушення законодавства України про місцеві вибори та вимога забезпечити 
реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів суб’єктів виборчого 
процесу з місцевих виборів, поновити порушені виборчі права.  
 Згідно частини 5 статті 94 Закону України «Про місцеві вибори», 
пункту 3.4 постанови Центральної виборчої комісії № 229 від 5 вересня 2015 
року «Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих 
виборів», рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, її 
члена може бути оскаржено до територіальної виборчої комісії, яка 
встановлює результати відповідних місцевих виборів, або до суду.  

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 25 Закону України «Про 
місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія здійснює в межах 
області контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства 
про місцеві вибори в частині, що стосується виборів до Харківської обласної 
ради виборцями, виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими 
особами, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими 
особами, місцевими організаціями партій, їх представниками та 
уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради, їх 
довіреними особами, офіційними спостерігачами. 

Таким чином, Харківська обласна виборча комісія не є належним 
суб’єктом розгляду скарги, оскільки не встановлює результати виборів 
Охоченського сільського голови. 

Окрім того, частиною 2 статті 95 Закону України «Про місцеві вибори» 
передбачено, що скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня 
голосування, може бути подана у строк, установлений частиною першою цієї 
статті, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування. 



 Таким чином, заява Шестакова М.В., отримана Харківською обласною 
виборчою комісією 27 жовтня 2015 року, подана із порушенням строків на її 
подання. 
 Згідно частини 11 статті 97 Закону України «Про місцеві вибори» 
виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, 
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. 

Відповідно до частини другої статті 95,  керуючись статтею 27 Закону 
України «Про місцеві вибори», Харківська обласна виборча комісія 
постановила: 

 
1. Залишити заяву Шестакова М.В. без розгляду по суті. 
2. Направити копію даної постанови та заяви Шестакову М.В. 
 
 

 
Голова Харківської обласної 
виборчої комісії                                                                            О.О.Григорець 


