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Мукачівська районна територіальна виборча комісія Закарпатської області
ПОСТАНОВА
м. Мукачево
11 вересня 2020 року №12
По результатах розгляду скарг голів Жуківської та Бобовищанської
сільських рад в інтересах виборців
До Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської
області 10 вересня 2020 року надійшли скарги голів Жуківської сільської ради від
10.09.2020 року № 219 та Бобовищанської сільської ради від 10.09.2020 року
№129, в інтересах виборців, суб’єктом оскарження в якій визначено Мукачівську
районну територіальну виборчу комісію Закарпатської області.
У скарзі суб’єкти звернення просять:
Скасувати Постанову Івановецької територіальної сільської виборчої комісії
Мукачівського району від 05.09.2020 року № 2 стосовно мандатів зокрема по
округах №№ 1,4, як таку, що суперечить вимогам чинного законодавства.
Зобов’язати Івановецьку територіальну виборчу комісію Мукачівського
району прийняти Постанову, що відповідатиме вимогам ст. 199 ВК України,
зокрема по округах №№ 1,4, що стосуються мандатів відповідних округів,
шляхом внесення змін, що не суперечать вимогам законодавства України.
Скасувати Постанову Івановецької територіальної сільської виборчої комісії
Мукачівського району від 05.09.2020 року № 2, як таку, що суперечить вимогам
чинного законодавства.
Зобов’язати Івановецьку територіальну сільську виборчу комісію
Мукачівського району прийняти Постанову, що відповідатиме вимогам
законодавства України, шляхом внесення змін, що не суперечать вимогам
законодавства України.
Відповідно до ч.7-9 ст.72 ВКУ - Під час розгляду по суті скарги щодо дії
(бездіяльності) суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:
1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;
2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалася (вчинялася) суб’єктом
оскарження на законних підставах;
3) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги наданими доказами;
4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;
5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою,
чи відмовити в їх задоволенні;
6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб’єкта
звернення зі скаргою в інший спосіб;
7) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту
визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.
При розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу
повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.Виборча комісія,
встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність не відповідають законодавству про

вибори, задовольняє скаргу. При задоволенні скарги виборча комісія може
задовольнити усі або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.
Згідно ч.15 ст.36 ВКУ- Рішення виборчої комісії, що суперечить
законодавству України або прийнято з перевищенням її повноважень, може бути
скасовано виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому разі виборча
комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.
Відповідно до ч.1 ст.192 ВКУ - Вибори депутатів сільської, селищної,
міської ради (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч)
проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних
виборчих округах, на які поділяється територія відповідної територіальної
громади. У кожному такому окрузі може бути обрано не менше двох і не більше
чотирьох депутатів.
Згідно ч.1-4 ст.199 ВКУ - Систему територіальної організації виборів
депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю
виборців до 10 тисяч) складають:
1) багатомандатні виборчі округи;
2) виборчі дільниці.
2. З метою обрання депутатів сільської, селищної, міської ради
(територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) територія відповідної
громади поділяється на багатомандатні виборчі округи. Середня орієнтовна
кількість таких багатомандатних округів визначається як ціла частка від ділення
кількісного складу відповідної ради на три. При утворенні багатомандатних
виборчих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості не може
становити більше ніж один округ.
3. Багатомандатні виборчі округи включають приблизно однакову кількість
виборців у відношенні до депутатських мандатів, які розподіляються у таких
виборчих округах. Відхилення кількості виборців у багатомандатному виборчому
окрузі, утвореному в межах території відповідної сільської, селищної, міської
громади, за можливості, не може перевищувати 15 відсотків орієнтовної середньої
кількості виборців в окрузі з розрахунку на один депутатський мандат.
Орієнтовна середня кількість виборців в окрузі визначається як частка від ділення
загальної кількості виборців, встановленої на підставі відомостей Державного
реєстру виборців, на кількість багатомандатних виборчих округів.
4. Багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної,
міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч)
утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на
другий день виборчого процесу з дотриманням принципу неперервності меж
(зв’язності територій) таких округів.
Відповідно до положення ч.3-5 ст.27 ВКУ - Межі територіальних округів
визначаються з урахуванням меж адміністративно-територіальних одиниць.
Не допускається утворення територіального округу з територій, що не
межують між собою.
Територіальний округ визначається територією, в межах якої знаходяться
виборчі дільниці, що входять до його складу.
Центром територіального округу є адміністративно-територіальна одиниця
за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.
Згідно п.1.5, 1,6 Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для
організації і проведення місцевих виборів

Систему територіальної організації виборів депутатів сільських, селищних,
міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) становлять:
багатомандатні виборчі округи;
виборчі дільниці.
Територіальні та багатомандатні виборчі округи для організації та
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад (далі –
виборчі округи) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією,
яка встановлює результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської,
селищної ради (далі – вибори депутатів місцевих рад).
Згідно п.1.7 Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і
проведення місцевих виборів Виборчі округи утворюються відповідною
територіальною виборчою комісією за її рішенням, прийнятим згідно з
положеннями Кодексу з урахуванням цього Роз’яснення.
Розглянувши скарги голів Жуківської сільської ради від 10.09.2020 року №
219 та Бобовищанської сільської ради від 10.09.2020 року №129, керуючись ч.3
ст. 27, ч.15 ст.36, ст. 65, ч.9, п.2,3 ч.10 ст.72, ч.1 ст.192, ч.3 ст.197, ч.6,9 ст.199 ВК
України, Мукачівська районна територіальна виборча комісія Закарпатської
області
постановляє:
1.
Скасувати постанову Івановецької територіальної сільської виборчої
комісії Мукачівського району від 05.09.2020 року №2, як таку, що не відповідає
законодавству України.
2. Зобов’язати Івановецьку територіальну сільську виборчу комісію
Мукачівського району прийняти постанову, що відповідатиме вимогам
законодавства України.
3.
Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді
офіційних матеріалів комісії у терміни і у порядку, визначеному частиною
четвертою статті 37 Виборчого кодексу України у термін, встановлений частиною
п’ятнадцятою статті 203 Виборчого кодексу України.
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