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Про відмову в реєстрації кандидатів у депутати  

Івано-Франківської міської ради  

 
Івано-Франківська міська територіальна виборча комісія отримала документи про 

реєстрацію кандидатів у депутати Івано-Франківської міської ради включених до єдиного та 

чотирьох територіальних виборчих списків організацій Івано-Франківської регіональної 

організації Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” у вигляді папки 

швидкозшивача з документами, які містяться у файлах, а саме: територіальні виборчі списки 

на 5 аркушах; єдиний виборчий список на 2 аркушах; диск CD-R; рішення (протокол №35) 

VII Загальних зборів (Конференції) Івано-Франківської регіональної організації Політичної 

партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» про висування кандидатів у депутати 

Івано-Франківської міської ради від 20.09.2020р. на 1 аркушах; копія протоколу №91 

засідання Стратегічної Ради Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ» від 23.09.2020р. на 2 аркушах; копія довіреності від 20.08.2020р. на 1 аркуші; заяви, 

автобіографії, копії паспортів та фотокартки кандидатів. 

Відповідно до ч. 5 ст. 219 Виборчого кодексу України у єдиному виборчому списку 

визначається перший кандидат з  числа інших кандидатів, включених до єдиного виборчого 

списку, організація партії на тих самих зборах, конференції формує і затверджує 

територіальні списки кандидатів у депутати у кожному територіальному виборчому окрузі. 

Територіальний виборчий список організації партії повинен включати не менше п’яти і не 

більше дванадцяти кандидатів у депутати. 

Проте в порушення зазначеної норми територіальні виборчі списки містять тільки по 

одному кандидату. 

Згідно до ч. 1 ст. 222 Виборчого кодексу України виборча комісія Автономної 

Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті, сільська, селищна виборча 

комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до єдиного та територіальних виборчих 

списків організації партії, за умови отримання нею таких документів: 



1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником організації 

партії та скріпленої печаткою відповідної організації партії, організації партії вищого рівня 

або печаткою партії; 

2) рішення зборів, конференції організації партії про висування кандидатів у депутати 

від організації партії, передбаченого частиною десятою статті 219 цього Кодексу, 

підписаного керівником місцевої організації партії та засвідчене печаткою місцевої 

організації партії або відповідної організації партії вищого рівня, а також погоджене 

центральним керівним органом партії, що засвідчується печаткою цієї партії (із зазначенням 

найменування центрального керівного органу партії, номера та дати прийняття відповідного 

рішення, яке не додається); 

3) єдиного виборчого списку та всіх територіальних виборчих списків кандидатів у 

депутати, віднесених організацією партії до відповідних багатомандатних виборчих округів, 

за формами, встановленими Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, які 

обов’язково повинні містити відомості, передбачені частиною десятою статті 220 цього 

Кодексу, підписаних керівником організації партії і скріплених печаткою організації партії 

або відповідної організації партії вищого рівня, та в електронному вигляді; 

4) передвиборної програми організації партії, викладеної державною мовою, обсягом 

до 4000 друкованих знаків, затвердженої зборами, конференцією організації партії, на 

паперових носіях, засвідченої підписом керівника організації партії і скріпленої печаткою 

організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії, та в електронному 

вигляді; 

5) документа про внесення організацією партії грошової застави відповідно до статті 

225 цього Кодексу; 

6) заяв осіб, включених до виборчих списків організації партії, про згоду балотуватися 

кандидатами у депутати від цієї організації партії, які повинні також містити згоду на 

оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних, а також 

зобов’язання в разі обрання скласти інший представницький мандат (у разі відсутності 

такого мандата - зазначити про його відсутність); 

7) заяви осіб, включених до виборчих списків республіканської в Автономній 

Республіці Крим організації партії, повинні також містити зобов’язання в разі обрання 

припинити діяльність, несумісну з мандатом депутата Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим (у разі відсутності такої діяльності - зазначити про її відсутність), та 

зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів 

виборів передати у порядку, встановленому законом, в управління іншій особі належні 

підприємства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних 

прав - зазначити про їх відсутність); 

8) автобіографій кандидатів у депутати на паперовому носії та в електронному вигляді, 

що обов’язково повинні містити: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за 

наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа 

протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з 

власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), число, місяць, рік і місце народження, 

громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця 

проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер 

телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату складання автобіографії та 

підпис кандидата у депутати (складається у друкованому вигляді); 

10) заяви про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати аліментів на утримання 

дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня 

пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, кожного кандидата у 

депутати; 

11) по одній фотографії кандидата у депутати розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових 

носіях та в електронному вигляді; 
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12) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді 

паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України 

у вигляді картки кожного кандидата у депутати. 

Проте в порушення норми зазначеної статті не подано: 

-  заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником організації 

партії та скріпленої печаткою відповідної організації партії, організації партії 

вищого рівня або печаткою партії;  

- передвиборної програми організації партії, викладеної державною мовою, обсягом 

до 4000 друкованих знаків, затвердженої зборами, конференцією організації партії, 

на паперових носіях, засвідченої підписом керівника організації партії і скріпленої 

печаткою організації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії, та 

в електронному вигляді. 

Відповідно до абзацу 4 ч. 2 та 4 ст. 225 Виборчого кодексу України організація партії, 

яка висунула виборчий список кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті, а 

також міської, селищної, сільської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і 

більше) ради, кандидати на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і 

більше) або організація відповідної партії вищого рівня, а також особа, яка висувається 

кандидатом на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) шляхом 

самовисування, після початку виборчого процесу та до подання документів до відповідної 

територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду міського 

голови вносить одним платежем у безготівковій формі на спеціальний рахунок виборчої 

комісії грошову заставу в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, 

встановленому на день початку виборчого процесу, на кожні 90 тисяч виборців відповідного 

єдиного територіального виборчого округу для кожного виду виборів окремо. 

У разі прийняття сільською, селищною, районною у місті, міською, районною, 

обласною територіальною виборчою комісією та виборчою комісією Автономної Республіки 

Крим рішення про відмову в реєстрації всіх кандидатів у депутати та/або кандидата на 

посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих організацією партії або шляхом 

самовисування, внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття такого 

рішення перераховується на рахунок організації партії або на рахунок, вказаний у заяві, 

поданій до відповідної виборчої комісії особою, висунутою шляхом самовисування. 

У разі надходження на спеціальний рахунок відповідної територіальної виборчої 

комісії для внесення грошової застави коштів у меншому розмірі, ніж визначено частинами 

першою, другою цієї статті, та/або коштів, які внесені із порушенням вимог, встановлених 

цією статтею, такі кошти поверненню не підлягають та у восьмиденний строк після 

закінчення строку реєстрації кандидатів перераховуються відповідно до сільського, 

селищного, міського, обласного, республіканського Автономної Республіки Крим бюджету. 

В порушення зазначених законодавчих вимог, грошову заставу внесено не належним 

суб’єктом, а саме: не організацією партії, яка висунула виборчий список кандидатів у 

депутатів міської ради, а фізичною особою Лавруком Т.П., що є підставою для її 

перерахування до міського бюджету. 

Відповідно до п.п. 1, 2, ч. 1 ст. 230 Виборчого кодексу України територіальна виборча 

комісія відмовляє в реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків 

місцевих організацій політичних партій або до переліку кандидатів у депутати в 

багатомандатних виборчих округах на відповідних місцевих виборах, у разі: 1) порушення 

встановленого цим Кодексом порядку висування кандидатів, у тому числі перевищення 

встановленої цим Кодексом кількості кандидатів у депутати у єдиному виборчому списку та 

територіальному виборчому списку організації партії на виборах депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, 

сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), 

кандидатів у депутати в кожному багатомандатному окрузі на виборах депутатів сільських, 



селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), які можуть 

бути висунуті організаціями партій; 2) відсутності хоча б одного з документів, зазначених 

у пунктах 1-5 частини першої статті 222, пунктах 1, 2, 4 частини першої статті 223 цього 

Кодексу, невідповідності таких документів вимогам цього Кодексу (в тому числі щодо 

розміру грошової застави). 

Розглянувши зазначені документи, відповідно до статей 36, 37, 216-219, 222, 225, 227, 

230 Виборчого Кодексу України, Постанови Центральної виборчої комісії № 200 від 25 

серпня 2020 року “Про порядок інформування виборчої комісії про перебіг виборчого 

процесу місцевих виборів” Івано-Франківська міська територіальна виборча комісія 

постановляє: 

 

1. Відмовити у реєстрації всіх кандидатів у депутати Івано-Франківської міської ради, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, включених до  єдиного та 

територіальних виборчих списків Івано-Франківської регіональної організації 

Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”. 

2. Головному бухгалтеру Сорочан О.В. у восьмиденний строк після закінчення строку 

реєстрації кандидатів на місцевих виборах перерахувати до Івано-Франківського 

міського бюджету грошову заставу Івано-Франківської регіональної організації 

Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” у сумі 44729, 00 грн., 

яка внесена неналежним суб’єктом внесення. 

3. Заступнику голови комісії Куцику В.В. розмістити дану Постанову для загального 

ознайомлення на стенді офіційних матеріалів та у встановлені строки видати/надіслати 

суб’єкту звернення. 

4. Секретарю комісії Кучернюк-Сеньків Т.Я. забезпечити розміщення копії цієї 

Постанови на веб-ресурсі виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

 

 

 

 
Голова 

Івано-Франківської міської 

територіальної виборчої комісії                                                                    А.Я. Петрик 

 

Секретар 

Івано-Франківської міської 

територіальної виборчої комісії                                                           Т.Я. Кучернюк-Сеньків  
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