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  Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування повторно розглянув на своєму засіданні 

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

№3809), поданий народними депутатами України А.Загоруйко, А.Клочком, 

О.Аліксійчуком, Л.Білозір, В.Безгіним та іншими. 

 Заслухавши інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко, взявши до уваги висновок Комітету від 9 липня 2020 року (протокол 

№32), 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 частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про призначення 

чергових місцевих виборів у 2020 році (реєстр. №3809), поданий народними 

депутатами України А.Загоруйко, А.Клочком, О.Аліксійчуком, Л.Білозір, 

В.Безгіним та іншими, за наслідками розгляду прийняти в цілому із врахуванням 

таких пропозицій: 

 1. У преамбулі проекту Постанови: 

1) слово та цифру «пункту 2» виключити; 

2) після слів «Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» 

доповнити словами «статей 1, 3 Закону України «Про військово-цивільні 

адміністрації». 
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  2. Пункт 1 проекту Постанови викласти в такій редакції:  

«Призначити чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї Постанови) на неділю 25 жовтня 

2020 року». 

  3. У пункті 2 проекту Постанови:  

1) після слів «міста Севастополя» доповнити словом «та»; 

2) слово «областях» замінити на слово «областей». 

  4. У пункті 4 проекту Постанови:  

1) слова «або стосовно яких було прийнято рішення про неможливість їх 

проведення» виключити; 

2) слова «окремим законом» замінити словами «окремими законами»; 

3) після слів «міста Севастополя» доповнити словами «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». 

  5. Доповнити проект Постанови новим пунктом 5 та викласти його в такій 

редакції: 

«5. Чергові місцеві вибори не проводяться, у разі призначення перших виборів 

депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 

жовтня 2020 року». 

У зв’язку з цим змінити подальшу нумерацію пунктів проекту Постанови. 

6. Пункт 5 проекту Постанови вважати пунктом 6 та викласти в редакції, 

ухваленій на засіданні Комітету 9 липня 2020 року. 

7. Пункт 6 проекту Постанови вважати пунктом 7 та викласти його в такій 

редакції: 

«7. Центральній виборчій комісії в установленому законодавством України 

порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

підготовки та проведення виборів, вказаних у пункті 1 цієї Постанови, за рахунок 

коштів Державного бюджету України». 

  2. У разі прийняття даного проекту Постанови в цілому запропонувати  

Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці відповідної Постанови 

на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним 

управлінням Апарату Верховної Ради України її техніко-юридичне доопрацювання. 

  3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання народному депутату України, Заступнику Голови Комітету, голові 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

 

 

Голова Комітету       А. КЛОЧКО 

 


