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  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. 

№3813), поданий народними депутатами України О.Пузановим, Д.Ісаєнком, 

Т.Плачковою, Н.Королевською, Ю.Солодом, Ю.Бойком, В.Рабіновичем та 

іншими.  

  Даним проектом Постанови на виконання вимог пункту 30 частини першої 

статті 85 Конституції України пропонується призначити на неділю 25 жовтня 2020 

року чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад 

та Київського міського голови.  

  При цьому пропонується провести вибори депутатів Донецької та 

Луганської обласних рад на всій території Донецької та Луганської області 

відповідно, за виключенням окремих районів, міст, селищ і сел Донецької та 

Луганської областей, які знаходяться на територіях, визначених відповідно 

до Указу Президента 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», в яких запроваджується особливий порядок місцевого 

самоврядування. 

 Водночас проектом пропонується не призначати вибори депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів на території Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської 

областей, які знаходяться на територіях, визначених відповідно до Указу 

Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 «Про межі та перелік 
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районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій 

та Луганській областях». 

 Заслухавши інформацію підкомітету з питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої демократії, з’ясувавши позицію 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. №3813), поданий 

народними депутатами України О.Пузановим, Д.Ісаєнком, Т.Плачковою, 

Н.Королевською, Ю.Солодом, Ю.Бойком, В.Рабіновичем та іншими, за 

наслідками розгляду відхилити.  

  2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання розгляду проекту Постанови з реєстр. №3813 народному депутату 

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

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

 

 

Голова Комітету       А. КЛОЧКО 

 

 


