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Про призначення позачергових виборів окремих сільських,  

селищних та міських голів 

          

   

  Комітет розглянув клопотання окремих сільських, селищних, міських рад 

(перелік додається) про призначення позачергових виборів відповідних голів у 

зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень і заслухав інформацію з 

даного питання народного депутата України, голови підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко. 

  Управління Апарату Верховної Ради України по зв’язках з місцевими 

органами влади і органами місцевого самоврядування, опрацювавши клопотання 

органів місцевого самоврядування, перелік яких наведений у додатку, надіслало 

до Комітету свої висновки та пропозиції для врахування їх під час розгляду 

порушеного місцевими радами питання.  

  Комітет також заслухав інформацію Центральної виборчої комісії щодо 

планового використання у 2017 році коштів субвенції за бюджетною програмою 

6741020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та 

додаткової потреби у цих коштах на проведення у поточному році перших 

виборів до об’єднаних територіальних громад та позачергових місцевих виборів. 

  Всебічно обговоривши зазначене питання, взявши до уваги інформацію 

народного депутата України, голови підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко та врахувавши вимоги частини третьої статті 14, частин 

першої та п’ятої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори», Комітет 

ухвалив:  

  1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих сільських, селищних, міських голів (перелік додається) на неділю          

11 червня 2017 року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України 

за основу та в цілому. 

  2. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з 

проханням при підготовці законопроекту про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачити збільшення видатків 
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за бюджетною програмою 6741020 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів» задля фінансування місцевих виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів 

3.  Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

з питання призначення позачергових місцевих виборів народному депутату 

України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

  

 

 

Голова Комітету               С. ВЛАСЕНКО 


