
Схвалено на засіданні Комітету  

Верховної Ради України  

з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 

рішення від 1 жовтня 2012 р.  

протокол 156/03 

І. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ПРО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ СІЛЬСЬКОГО, 

СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

1. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови за 

його зверненням з особистою заявою до відповідної ради про складення 

повноважень (пункт 1 частини першої статті 79 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 р.): 

        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови, надіслане не пізніше 

як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади голови (частина 

третя статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»); 

        копія особистої заяви сільського, селищного, міського голови про 

складення ним своїх повноважень, засвідчена печаткою відповідної 

ради (пункт 1 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»); 

        копія рішення сільської, селищної, міської ради, яким береться до 

відома факт звернення сільського, селищного, міського голови з 

особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень 

голови, засвідчена печаткою відповідної ради (пункт 1 частини сьомої 
статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

        копія першої сторінки паспорта громадянина України сільського, 

селищного, міського голови, повноваження якого достроково 

припинені, що надається з метою точного, однозначного і 

безпомилкового відображення прізвища, імені та по батькові 

зазначеної особи, засвідчена печаткою відповідної ради (протокол 

№118/06 засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування від 
30.03.2011р.). 



2. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови у разі 

припинення його громадянства (пункт 2 частини першої статті 79 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 

21.05.1997 р.): 

        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови, надіслане не пізніше 

як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади голови (частина 

третя статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»); 

        копія Указу Президента України про припинення громадянства 

України відповідного сільського, селищного, міського голови (пункт 

26 статті 106 Конституції України, стаття 22 Закону України «Про 

громадянство України»); 

        копія рішення сільської, селищної, міської ради, яким береться до 

відома факт припинення громадянства України відповідного 

сільського, селищного, міського голови, засвідчена печаткою 

відповідної ради (пункт 1 частини сьомої статті 79 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»). 

3. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови у разі 

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього 

(пункт 3 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 р.): 

        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови, надіслане не пізніше 

як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади голови (частина 

третя статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»); 

        копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, 

засвідчена печаткою відповідного суду або печаткою відповідної ради 

(пункт 3 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»); 

        копія рішення сільської, селищної, міської ради, яким береться до 

відома факт набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

щодо відповідного голови, засвідчена печаткою відповідної ради 



(пункт 1 частини сьомої статті 79 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»); 

        копія першої сторінки паспорта громадянина України сільського, 

селищного, міського голови, повноваження якого достроково 

припинені, що надається з метою точного, однозначного і 

безпомилкового відображення прізвища, імені та по батькові 

зазначеної особи, засвідчена печаткою відповідної ради (протокол 

№118/06 засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування від 
30.03.2011р.). 

4. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови у разі 

набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 

адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення 

(пункт 3-1 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 р.): 

        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови, надіслане не пізніше 

як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади голови (частина 

третя статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»); 

        копія рішення суду про притягнення голови до адміністративної 

відповідальності за корупційне правопорушення, яке набрало законної 

сили, засвідчена печаткою відповідного суду або печаткою відповідної 

ради (пункт 3-1 частини першої статті 79 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»); 

        копія рішення сільської, селищної, міської ради, яким береться до 

відома факт набрання законної сили рішенням суду про притягнення 

голови до адміністративної відповідальності за корупційне 

правопорушення, засвідчена печаткою відповідної ради (пункт 1 

частини сьомої статті 79 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»); 

        копія першої сторінки паспорта громадянина України сільського, 

селищного, міського голови, повноваження якого достроково 

припинені, що надається з метою точного, однозначного і 

безпомилкового відображення прізвища, імені та по батькові 

зазначеної особи, засвідчена печаткою відповідної ради (протокол 

№118/06 засідання Комітету Верховної Ради України з питань 



державного будівництва та місцевого самоврядування від 

30.03.2011р.). 

5. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови у разі  

порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з 

іншою роботою (діяльністю) (пункт 4 частини першої статті 79 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 

21.05.1997 р.): 

        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови, надіслане не пізніше 

як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади голови (частина 

третя статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»); 

        копія рішення суду за наслідками розгляду справи про притягнення до 

відповідальності сільського, селищного, міського голови за порушення 

вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою 

(діяльністю), засвідчена печаткою відповідного суду або печаткою 

відповідної ради (стаття 22 Закону України «Про засади запобігання 
та протидії корупції» № 3206-VI від 07.04.2011 р.); 

        копія рішення сільської, селищної, міської ради, яким береться до 

відома факт порушення головою вимог щодо обмеження сумісності 

його діяльності з іншою роботою (діяльністю), засвідчена печаткою 

відповідної ради (пункт 1 частини сьомої статті 79 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»); 

        копія першої сторінки паспорта громадянина України сільського, 

селищного, міського голови, повноваження якого достроково 

припинені, що надається з метою точного, однозначного і 

безпомилкового відображення прізвища, імені та по батькові 

зазначеної особи,  засвідчена печаткою відповідної ради (протокол 

№118/06 засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування від 
30.03.2011р.). 

6. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови у разі  

визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення 

таким, що помер (пункт 5 частини першої статті 79 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 р.): 



        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови, надіслане не пізніше 

як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади голови (частина 

третя статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»); 

        копія рішення суду про визнання сільського, селищного, міського 

голови недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим, 

завірена печаткою відповідного суду або печаткою відповідної ради 

(пункт 5 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»); 

        копія рішення сільської, селищної, міської ради, яким береться до 

відома факт визнання голови судом недієздатним, безвісно відсутнім 

або оголошення таким, що помер, засвідчена печаткою відповідної 

ради (пункт 1 частин сьомої статті 79 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»); 

        копія першої сторінки паспорта громадянина України сільського, 

селищного, міського голови, повноваження якого достроково 

припинені, що надається з метою точного, однозначного і 

безпомилкового відображення прізвища, імені та по батькові 

зазначеної особи, засвідчена печаткою відповідної ради (протокол 

№118/06 засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування від 
30.03.2011р.). 

7. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови у разі  

його смерті (пункт 6 частини першої статті 79 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. ): 

        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови, надіслане не пізніше 

як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади голови (частина 

третя статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»); 

        копія свідоцтва про смерть голови, завірена печаткою відповідної ради 

(пункт 6 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»); 



        копія рішення сільської, селищної, міської ради, яким береться до 

відома факт смерті голови, засвідчена печаткою відповідної ради 

(пункт 1 частини сьомої статті 79 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»). 

8. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови за 

рішенням відповідної ради згідно з частинами другою та третьою статті 

79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (№ 280/97-

ВР від 21.05.1997 р.): 

        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови (частина третя 
статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

        копія рішення сільської, селищної, міської ради про дострокове 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, 

засвідчена печаткою відповідної ради (частина третя статті 79 
Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»); 

        копія протоколу сесії, на якій радою прийнято рішення про дострокове 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, з  

обґрунтуванням підстав дострокового припинення  його повноважень, 

засвідчена печаткою відповідної ради; 

        копія протоколу лічильної комісії про встановлення результатів 

таємного голосування з питання дострокового припинення 

повноважень сільського, селищного, міського голови, засвідчена 

печаткою відповідної ради; 

        копії актів судових та правоохоронних органів про підтвердження 

фактів порушення сільським, селищним, міським головою Конституції, 

законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення 

наданих йому повноважень, засвідчені печаткою відповідної ради ; 

        копії протоколів засідань постійних, тимчасових контрольних комісій 

сільської, селищної, міської ради з попереднього розгляду питання про 

дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови, засвідчені печаткою відповідної ради; 

        копія першої сторінки паспорта громадянина України сільського, 

селищного, міського голови, повноваження якого достроково 

припинені, що надається з метою точного, однозначного і 

безпомилкового відображення прізвища, імені та по батькові 



зазначеної особи, засвідчена печаткою відповідної ради (протокол 

№118/06 засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування від 
30.03.2011р.). 

9. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень голови за 

рішенням місцевого референдуму (частина друга та третя статті 79 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 

21.05.1997 р. ): 

        клопотання перед Верховною Радою України особи, яка відповідно до 

закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, 

щодо призначення позачергових виборів голови, надіслане не пізніше 

як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади голови (частина 

третя статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»); 

        копія рішення ради про проведення місцевого референдуму щодо 

дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови, засвідчена печаткою відповідної ради (частина 

четверта статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»); 

        копія протоколу відповідної місцевої комісії з референдуму про 

встановлення результатів референдуму, засвідчена печаткою 

відповідної ради; 

        копія повідомлення про результати референдуму, опубліковане в 

друкованому виданні; 

        копія першої сторінки паспорта громадянина України сільського, 

селищного, міського голови, повноваження якого достроково 

припинені, що надається з метою точного, однозначного і 

безпомилкового відображення прізвища, імені та по батькові 

зазначеної особи, засвідчена печаткою відповідної ради (протокол 

№118/06 засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування від 
30.03.2011р.). 

10. Призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського 

голови за поданням голови відповідної обласної, Київської, 

Севастопольської міської державної адміністрації (частина п’ята 

статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 

280/97-ВР від 21.05.1997 р.): 



        подання голови обласної, Київської, Севастопольської міської 

державної адміністрації про призначення позачергових виборів 

сільського, селищного, міського голови (частина п’ята статті 79 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

        обґрунтування підстав дострокового припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови; 

        копії актів судових та правоохоронних органів про підтвердження 

фактів порушення сільським, селищним, міським головою Конституції, 

законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення 

наданих йому повноважень, засвідчені печаткою відповідного органу. 

ІІ. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ 

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ  

СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ В МІСТІ, 

РАЙОННОЇ, ОБЛАСНОЇ РАДИ 

1. Призначення позачергових виборів сільської, селищної, міської, 

районної в місті, районної, обласної ради відповідно до частини першої 

статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (№ 

280/97-ВР від 21.05.1997 р.): 

        подання сільського, селищного, міського голови, голови обласної, 

Київської, Севастопольської міської державної адміністрації про  

призначення позачергових виборів відповідної ради (частина четверта 
статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

        обґрунтування підстав дострокового припинення повноважень  

місцевої ради: 

- прийняття рішень з порушенням Конституції України, законів 

України, прав і свобод громадян, ігнорування при цьому вимог 

компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із 

законом; 

- непроведення без поважних причин радою сесій у строки, встановлені 

законом, або невирішення радою питань, віднесених до її відання 

(частина перша статті 78 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»); 

        копії рішень судів про визнання незаконними актів ради, засвідчені 

печаткою відповідного суду (частина четверта статті 78 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 



2. Призначення позачергових виборів сільської, селищної, міської, 

районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму (частина друга 

статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

№280/97-ВР від 21.05.1997 р.): 

        подання сільського, селищного, міського голови (частина четверта 

статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

        копія рішення про проведення місцевого референдуму, засвідчена 

печаткою відповідної ради; 

        копія протоколу відповідної місцевої комісії з референдуму про 

встановлення результатів референдуму, засвідчена печаткою 

відповідної ради; 

        копія повідомлення про результати референдуму, опубліковане в 

друкованому виданні. 

 
 

 


