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П О С Т А Н О В А  

 

____год. ___хв.  № 143 

11 листопада 2015 року  

 

Про розгляд заяви кандидата у депутати Харківської обласної ради 

Черняка І.Ю., включеного до виборчого списку Харківської обласної 

організації Політичної Партії «Об’єднання «Самопоміч» та визнання 

обраним наступного за черговістю кандидата у депутати 

 

09 листопада 2015 року до Харківської обласної виборчої комісії 

надійшла заява кандидата у депутати до Харківської обласної ради, 

включеного до виборчого списку Харківської обласної організації Політичної 

Партії «Об’єднання «Самопоміч»  Черняка Ігоря Юрійовича про відмову від 

депутатського мандата Харківської обласної ради.  

Розглянувши вказану заяву, Харківська обласна виборча комісія 

зазначає наступне. 

Постановою Харківської обласної виборчої комісії від 04 листопада 

2015 року № 136 кандидата у депутати Харківської обласної ради від 

Харківської обласної організації Політичної Партії «Об’єднання 

«Самопоміч» Черняка Ігоря Юрійовича було обрано депутатом до 

Харківської обласної ради. 

Відповідно до пункту дванадцятого Роз’яснення щодо порядку 

реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, 

міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної 

виборчої комісії від 2 жовтня 2015 року № 381 (із змінами, внесеними згідно 

з постановою Центральної виборчої комісії від 3 листопада 2015 року № 

523), у разі подання особою, обраною депутатом, заяви про відмову від 

депутатського мандата територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк 

приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського 

мандата, та визнає обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі 

наступного за черговістю кандидата в депутати від відповідної місцевої 

організації партії та реєструє його в установленому Законом порядку та 

згідно із цим Роз’ясненням. 

Відповідно до постанови Харківської обласної виборчої комісії від 

04.11.2015 року № 135 «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» 

наступним за черговістю кандидатом в депутати, включеним до виборчого 



списку Харківської обласної організації Політичної Партії «Об’єднання 

«Самопоміч», є Ванюшин Назар Євгенович. 

На підставі заяви Черняка І.Ю., у відповідності до пункту дванадцятого 

Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у 

містах рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, 

затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2015 

року № 381 (із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної 

виборчої комісії від 3 листопада 2015 року № 523), керуючись статтею 27 

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

постановила:  

 

1. Визнати кандидата у депутати до Харківської обласної ради, 

включеного до виборчого списку Харківської обласної організації Партії 

«Відродження» Черняка Ігоря Юрійовича таким, що відмовився від 

депутатського мандата Харківської обласної ради. 

2. Визнати обраним депутатом у багатомандатному виборчому 

окрузі на чергових виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 

2015 року Ванюшина Назара Євгеновича, включеного до виборчого списку 

Харківської обласної організації Політичної Партії «Об’єднання 

«Самопоміч». 

3. Копії цієї постанови направити Черняку І.Ю. та Ванюшину Н.Є. 

 

 

Голова Харківської обласної 

виборчої комісії                                    О. Григорець 


