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Про відмову в реєстрації кандидатів у депутати висунутих 
Черкаською регіональною організацією Політична Партія «Сила і 
Честь» до Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади

Розглянувши документи подані о Ібгод 25хв 24 вересня 2020 року на 
реєстрацію кандидатів у депутати до Шполянської міської ради об’єднаної 
територіальної громади від Черкаської регіональної організації політичної 
партії «Сила і Честь», комісія встановила наступне:

1. Програма організації партії не відповідає п.4 ч.І ст..222 Виборчого 
кодексу України, - не є оригіналом, а являється якісно роздрукованою копією 
(даний факт було також підтверджено представником за дорученням від 
організації партії при розгляді на засіданні комісії -  Закусіло О.М.). Дана 
програма подана на паперових носіях, не засвідчена підписом керівника 
організації партії і не скріплена печаткою організації партії, як цього вимагає 
ст.,222 Виборчого кодексу України.

2. Порушено порядок висування кандидатів у депутати організації 
партії.

У ст.11 Виборчого кодексу України зазначено, що громадяни України, 
які є виборцями, мають право висування кандидатів на виборах, яке 
реалізується ними через політичні партії (далі - партії) та їхні місцеві 
організації або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим 
Кодексом.

Стаття 15. Виборчого кодексу України «Добровільність участі у 
виборах»

1. Участь громадян України у виборах є добровільною. Ніхто не може 
бути примушений до участі чи неучасті у голосуванні на виборах, а також у 
висуванні кандидатів, у передвиборній агітації, в інших виборчих заходах чи 
у здійсненні інших виборчих процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст..15 Виборчого кодексу України партія може висунути 
кандидатом громадянина України лише за його добровільною згодою. Тому, 
для того, щоб партія мала змогу висунути кандидата в депутати, вона 
першочергово повинна отримати згоду від громадянина України на участь



балотуватися в кандидати від даної місцевої організації політичної партії. 
Крім того, згідно СТ..11 Виборчого кодексу України, саме громадянин 
повинен реалізувати своє право на висування в кандидати, а не партія.

Громадянин реалізовує своє право висування кандидатом шляхом згоди, 
яка передбачена у формі заяви у відповідності до п.6 ч.І ст. 222 Виборчого 
кодексу України.

Стаття 222. Умови реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а 
також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю 
виборців 10 і більше тисяч)

1. 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:

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);

Згідно ч.2 ст.216 Еіиборчого кодексу України «Загальний порядок 
висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови» зазначено наступне:

2. Право висування кандидатів у депутати верховної ради автономної 
республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, 
сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 
тисяч і більше) реалізується виборцями через місцеві організації політичних 
партій (далі - організація партії) у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Лише після того, як громадяни надають згоду на висування в кандидати 
в депутати, Черкаська регіональна організація Політична партія «Сила і 
Честь» мала право висувати кандидатами в депутати громадян України.

Згідно поданих Черкаською регіональною організацією Політична 
партія «Сила і Честь» заяв кандидатів в депутати оформлених у відповідності 
до п.6 ч.І ст. 222 Виборчого кодексу України, в переважної більшості 
кандидатів у депутати дата підписання заяви стоїть 23 вересня 2020 року, а 
конференція проводилась 21 вересня 2020 року. Тобто на конференцію було 
подано кандидатури в депутати без їх письмової згоди, як це передбачено п.6 
ч.І ст.222 Виборчого кодексу України, що є прямим порушенням ст..32 
Конституції України та ст..6 ЗУ «Про захист персональних даних».

Враховуючи все вище викладене, заява, зазначена в п.6 ч.І ст. 222 
Виборчого кодексу України, є юридичним документом з відповідними 
юридично значимими реквізитами, який виражає волю громадянина України 
та надає дозвіл Черкаській регіональній організації Політична партія «Сила і 
Честь» використовувати законне право громадянина на обробку



персональних даних. Тому дата не може являтися тим реквізитом, який 
вважається неточністю чи технічною опискою.

Керуючись п.1 та п.2 ч.І ст. 230 Виборчого кодексу України, 
Шполянська міська територіальна виборча комісія Звенигородського 
району Черкаської області п о с т а н  о в л я є:

1. У зв’язку з невідповідністю передвиборної програми організації партії 
Черкаської регіональної організації Політична Партія «Сила і Честь» 
вимогам ст.. 222 Виборчого кодексу України, та порушенням порядку 
висування кандидатів в депутати до Шполянської міської ради ОТГ, - 
відмовити в реєстрації кандидатів у депутати до Шполянської міської ради 
об’єднаної територіальної громади, висунутих Черкаською регіональною 
організацією Політична Партія «Сила і Честь».

2. Копію Постанови видати організації партії та вивісити для загального 
ознайомлення на стенді офіційних матеріалів Шполянської міської 
територіальної виборчої комісії Звенигородського району Черкаської області 
у встановлений законом строк.
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