
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

____________________________________________________________________ 

 

ВИСНОВОК 
від «14» липня 2020 р. 

              Протокол № 33 

 

Про проект Постанови про призначення  

чергових місцевих виборів у 2020 році 

 (реєстр. №3834 від 13.07.2020) 

_____________________________________________________________________ 

   

  Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні проект 

Постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (реєстр. 

№3834), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, С.Бобровською, 

Я.Юрчишиним, Ю.Клименко та іншими.  

  Як вбачається з тексту проекту, даною Постановою на виконання пункту 30 

частини першої статті 85 Конституції України, пункту 2 частини другої статті 194 

Виборчого кодексу України, з урахуванням частини п'ятої статті 8 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», статті 2 Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 

територій та адміністративних центрів територіальних громад», Указу Президента 

України від 7 лютого 2019 року №32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, 

селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській 

областях» пропонується призначити чергові вибори депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів на неділю 25 жовтня 2020 року. 

  При цьому пропонується не призначати і не проводити:  

  - вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих 

територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також в окремих 

районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, визначених 

зазначеним вище Указом Президента,  
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  - вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад у зв’язку з 

неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних 

громад сіл, селищ та міст Донецької та Луганської областей.  

  Як зазначено в проекті Постанови, ці вибори будуть призначені в 

установленому Конституцією України порядку після повноцінного завершення на 

відповідних територіях процедур з роззброєння, демілітаризації та реінтеграції 

відповідно до стандартів Організації Об’єднаних націй та Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі. 

  Також проектом Постанови пропонується у разі призначення перших 

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

25 жовтня 2020 року відповідні чергові місцеві вибори не проводити. 

 З’ясувавши позицію з даного проекту Постанови народних депутатів 

України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши 

питання Комітет ухвалив:  

  1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про 

призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (реєстр. №3834), поданий 

народними депутатами України Р.Лозинським, С.Бобровською, Я.Юрчишиним, 

Ю.Клименко та іншими, за наслідками розгляду відхилити.  

  2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання розгляду проекту Постанови з реєстр. №3834 народному депутату 

України, Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

 

 

Голова Комітету       А. КЛОЧКО 

 

 

 


