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Про черговість кандидатів у депутати у виборчих списках місцевих 
організацій партій у багатомандатному виборчому окрузі з виборів 

депутатів Харківської обласної ради  
25 жовтня 2015 року 

 
 До Харківської обласної виборчої комісії станом на 4 листопада 2015 
року відповідними територіальними виборчими комісіями передано усі 
протоколи про підсумки голосування в територіальних виборчих округах 
багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів Харківської обласної 
ради 25 жовтня 2015 року. 
 Відповідно до статті 86 Закону України «Про місцеві вибори» виборча 
комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у 
місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча 
комісія на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування 
в територіальному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів (у тому 
числі з позначкою «Уточнений») не пізніше як на десятий день з дня 
голосування установлює результати виборів депутатів у багатомандатному 
виборчому окрузі, про що складає протокол про результати виборів. 
  На підставі протоколів про підсумки голосування в територіальних 
виборчих округах з виборів депутатів Харківської  обласної ради 25 жовтня 
2015 року, у відповідності до статті 86 Закону України «Про місцеві вибори», 
на виконання постанов Центральної виборчої комісії № 356 від 21 вересня 
2015 року та № 239 від 09 вересня 2015 року, постанов Харківської обласної 
виборчої комісії від 03 листопада 2015 року № 133 та від 03 листопада 2015 
року № 134, керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеві вибори», 
Харківська обласна виборча комісія постановила:  
 

1. Сформувати та затвердити виборчі списки місцевих організацій 
партій згідно з додатками. 

2. Оприлюднити цю постанову на інформаційному стенді 
Харківської обласної ради та на веб-порталі Харківської обласної державної 
адміністрації протягом п’яти днів після встановлення результатів виборів 
депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року. 
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