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Про відмову у реєстрації кандидата на посаду міського голови 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 
громади висунутого Черкаською регіональною організацією 
політичної партії «ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ»

Розглянувши документи подані о 08г од ЗЗхв 23 вересня 2020 року 
Черкаською регіональною організацією політичної партії «ОШУКАНІ 
УКРАЇНЦІ» на реєстрацію кандидата на посаду голови Шполянської міської 
ради об’єднаної територіальної громади висунутого організацією партії, 
комісія встановила наступне:

1. Згідно поданого документу про внесення грошової застави було 
виявлено, що Черкаською регіональною організацією політичної партії 
«ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ» порушено ч.2 ст.225 Виборчого кодексу України. 
Грошова застава внесена не організацією партії, яка висунула кандидата на 
посаду міського голови, тому даний документ вважається таким, що не 
відповідає вимогам Виборчого кодексу України та вважається таким, що 
відсутній.

2. Переглянувши відео конференції Черкаської регіональної організації 
політичної партії «ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ», що проводилася 21 вересня 2020 
року (конференція з метою висування кандидатів у депутати та кандидатів на 
посади міських голів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року) комісія 
виявила порушення порядку висування кандидатів на посаду Шполянського 
міського голови:

- кількість зареєстрованих делегатів (членів Черкаської регіональної 
організації політичної партії «ОШУКАНІ УКРАЇНЦІ») становить 3 (три) 
особи, а приймали участь у голосуванні 7 (сім) осіб, незрозуміле визначення 
делегатів організацією партії;

- в голосуванні приймав участь кандидат в депутати Пресліцький Роман 
Анатолійович, який згідно Єдиного виборчого списку та його автобіографії є 
безпартійним;



- при підрахунку голосів не оголошується кількість голосів «ЗА», 
«ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ», що не дає змогу встановити результати 
голосування;

- не прийнято до розгляду проект порядку денного шляхом 
голосування.

Керуючись п.1 та п.1! ч.2 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 документа про внесення організацією 
партії грошової застави, поданого Черкаською регіональною організацією 
політичної партії «ОШУКАНІ УКРАЇНІЦІ», що має відповідати вимогам ст. 
225 Виборчого кодексу України, та порушенням порядку висування 
кандидата на посаду міського голови до Шполянської міської ради ОТГ, - 
відмовити в реєстрації кандидата на посаду міського голови, висунутого 
Черкаською регіональною організацією політичної партії «ОШУКАНІ 
УКРАЇНЦІ».

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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