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Ю.П.; головний консультант Падалко О.В. 

 

Запрошені: 

Абрамюк І.С. – директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої 

дирекції Всеукраїнської асоціації громад; 

Айвазовська О.П. – голова правління Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа ОПОРА»; 

Андрійчук Ю.М. – голова секретаріату Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Бойко О.П. – експерт Швейцарсько-Українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO; 

Бурмагін О.О. – експерт Венеційської комісії Ради Європи, медіа-юрист 

Громадської організації «Платформа прав людини»; 

Василевська-Смаглюк О.М. – народний депутат України; 
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Венгер В.М. – експерт Венеційської комісії Ради Європи, доцент кафедри 

загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного 

університету «Києво-Могилянська академія»;  

Версаль А.О. – заступник керівника Служби розпорядника Державного 

реєстру виборців; 

Візгунов О.І. – засновник БО «ОФІС РЕФОРМ», громадський експерт; 

Гарник О.В. – аналітик Аналітичного Центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Герега О.В. – народний депутат України; 

Гончаренко О.О. –  народний депутат України; 

Гриценко М.О. – заступник керівника Правового департаменту 

Секретаріату Конституційного Суду України; 

Гусар О.Ф. – начальник управління юридичного супроводження Реєстру 

служби розпорядника Державного реєстру виборців; 

Даниленко О.Ю. – заступник голови секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних 

рад»;  

Діденко О.М. – Голова Центральної виборчої комісії; 

Дурнєва Т.В. – виконавча директорка ГО «Громадський Холдинг «ГРУПА 

ВПЛИВУ»; 

Єпсен  Г.Г. – старший міжнародний радник IFES в Україні; 

Заболотний Г.В. – заступник Міністра Кабінету Міністрів України;  

Іщук О.М. – заступник начальника управління організаційно-методичної 

роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії; 

Клюжев О.В. – старший аналітик Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа ОПОРА»; 

Ковриженко Д.С. – консультант з виборчих питань Міжнародної фундації 

виборчих систем (IFES) в Україні;  

Ковтун Т.В. – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів 

України; 

Ковтунець В.В. – експерт з виборчого законодавства Офісу Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні; 

Коліушко І.Б. – голова правління Центру політико-правових реформ; 

Конончук С.Г. – виконавчий директор Українського незалежного центру 

політичних досліджень; 

Корінний О.О. – Голова Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»; 

Коцюруба О.О. – старша юридична радниця Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа ОПОРА»; 

Кошель О.М. – генеральний директор Всеукраїнської громадської 

організації «Комітет виборців України»;  

Краснощок А.І. – начальник управління правового забезпечення 

Секретаріату Центральної виборчої комісії; 

Линник Н.В. – заступниця генерального директора Всеукраїнської 

громадської організації «Комітет виборців України»; 
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Логвиненко О. – менеджер комунікацій Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа ОПОРА»; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Лозинський В.М. – перший заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

Лукеря І.М. – радник Міністра розвитку громад та територій України; 

Магера А.Й. – експерт з виборчого законодавства Офісу Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Неберикут О.В. – аналітик Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа ОПОРА»; 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Немчінов О.М. – Міністр Кабінету Міністрів України; 

Новак І.М. – громадський експерт; 

Остапенко П.О. – голова Громадської організації «Товариство дослідників 

України», експерт із територіального розвитку та місцевого самоврядування; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та 

територій України;  

Парасюк І.Л. – директор проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)»; 

Петрицький А.Л. – заступник директора Департаменту публічного права – 

начальник управління конституційного та адміністративного законодавства 

Міністерства юстиції України;  

Плукар В.В. – заступник Голови Центральної виборчої комісії; 

Побережний Є.В. – спеціаліст з питань виборів та врядування Офісу 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні; 

Поєдинок М.С. – заступник Голови – Керівник Виконавчої дирекції  

Всеукраїнської асоціації громад; 

Полтавець В.Д. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»; 

Постівий С.О. – член Центральної виборчої комісії; 

Пузанов О.Г. – народний депутат України; 

Рабошук Я.О. – директор Аналітичного Центру - заступник виконавчого 

директора Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України»; 

Рибачок Д.О. – аналітик Всеукраїнської громадської організації «Комітет 

виборців України»; 

Рой О. – експерт з виборчого права; 

Романюк П.В. – юрист Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа ОПОРА»; 
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Рубан Т.П. – завідувач відділу правової експертизи та аналітичної роботи  

управління правового забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії; 

Савелій С.С. – фахівець з юридичних питань Міжнародної фундації 

виборчих систем IFES в Україні; 

Северин Ю.В. – керівник експертної групи з питань забезпечення 

реалізації виборчих прав Директорату територіального та місцевого розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Сержан С. – головний консультант Управління забезпечення діяльності 

Центральної виборчої комісії 

Слобожан О.В. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Старосольська С.П. – виконуючий обов`язки генерального директора 

Директорату координації та оцінки регіональної політики Секретаріату 

Кабінету Міністрів України; 

Стельмах О.В. –  керівник Служби розпорядника Державного реєстру 

виборців; 

Студенецька А.О. – керівник експертної групи Офісу Президента України; 

Ткаченко С.В. – керівник проекту Ради Європи в Україні (Венеційська 

комісія) «Підтримка конституційних і правових реформ, конституційне 

правосуддя та надання допомоги Верховній Раді у проведенні реформ, 

спрямованих на підвищення її ефективності»; 

Фурсенко І.М. – перший заступник Керівника Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації громад; 

Фурсенко М.І. – Голова Всеукраїнської асоціації громад; 

Хоружний Ю. – координатор з комунікацій Всеукраїнської громадської 

організації «Громадянська мережа ОПОРА»; 

Чернишов О.М. – Міністр розвитку громад та територій України; 

Чернов С.І. – Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»;  

Шалімова А.О. – спеціаліст проектів з питань виборів Офісу Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні; 

Шараг К.Д. – в.о. керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії; 

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та 

територій України; 

Щербатюк Т.О. –  громадський омбудсмен з захисту виборчих прав 

Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА»; 

Яросюк Т.А. – заступник начальника управління юридичного 

супроводження Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Організаційні питання 

1. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 



5 

 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо переобрання голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти 

будівництва. 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Про перегляд окремих рішень Комітету від 01.07.2020 року щодо 

проекту Постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію 

районів (реєстр. № 3650) в частині уточнення формування районів окремих 

областей та фінансового забезпечення проведення перших виборів депутатів 

районних рад. 

3. Проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році (реєстр. № 3809, н.д. А.Загоруйко, А.Клочко, 

О.Аліксійчук, Л.Білозір, В.Безгін, Г.Бондар, О.Дунда, В.Поляк, Д.Чорний, 

В.Іванов, Д.Микиша). 

4. Проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових 

виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, 

селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост села, селища у 2020 

році (25 жовтня 2020 року) (реєстр. № 3582, н.д. О.Гончаренко). 

5. Про перегляд окремих рішень Комітету від 2 липня 2020 року щодо 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485) в частині уточнення 

положень, які регулюють питання функціонування органів адміністрування 

Державного реєстру виборців та організації підготовки місцевих виборів. 

IІІ. Різне 

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А. Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував включити до нього питання про 

проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових місцевих 

виборів у 2020 році (реєстр. № 3813). 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного за основу та в цілому з урахуванням 

пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 22 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3 народних депутати України (М.Саврасов, А.Шкрум, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
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вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485) в частині уточнення 

положень, які регулюють питання функціонування органів адміністрування 

Державного реєстру виборців та організації підготовки місцевих виборів. 

IІІ. Різне 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що друге та шосте питання порядку 

денного передбачає внесення змін до раніше прийнятих Комітетом рішень, у 

зв’язку із цим зазначається, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Регламенту Верховної Ради України прийняті комітетом акти можуть бути 

переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною 

Радою України складу членів комітету. 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до 

рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання голів та членів 

підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» щодо переобрання 

голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва. 
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Доповідач повідомив, що до Комітету надійшла заява народного депутата 

України О.Аліксійчука з проханням звільнити його від виконання обов’язків 

голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва. 

Голова Комітету А.Клочко вніс пропозицію обрати головою підкомітету з 

питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва народного депутата України – 

члена Комітету А.Стріхарського. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – внести зміни до 

рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання голів та членів 

підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та: 

- звільнити з посади голови підкомітету з питань захисту інвестицій в 

об’єкти будівництва народного депутата України О.Аліксійчука; 

- обрати головою підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти 

будівництва народного депутата України А.Стріхарського. 

Також Голова Комітету А.Клочко запропонував контроль за виконанням 

даного рішення Комітету покласти на народного депутата України, Секретаря 

Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання 

голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та: 

- звільнити з посади голови підкомітету з питань захисту інвестицій в 

об’єкти будівництва народного депутата України О.Аліксійчука; 

- обрати головою підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти 

будівництва народного депутата України А.Стріхарського. 

2. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на 

народного депутата України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

5 народних депутатів України (В.Рубльов, А.Стріхарський, М.Саврасов, 

А.Шкрум, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перегляд окремих рішень Комітету від 

01.07.2020 року щодо проекту Постанови Верховної Ради України про 

утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650) в частині уточнення 

формування районів окремих областей та фінансового забезпечення проведення 

перших виборів депутатів районних рад. 

Доповідач зазначив, що у зв’язку із тим, що до Комітету надійшли 

чисельні звернення від територіальних громад, обласних державних 

адміністрацій, народних депутатів України щодо реформування районного 
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рівня адміністративно-територіального устрою окремих областей виникла 

необхідність уточнення формування районів низки областей. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету; народні депутати України: О.Василевська-Смаглюк, 

О.Красов, С.Мандзій; Міністр розвитку громад та територій України 

О.Чернишов; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода; голова Харківської обласної ради С.Чернов; заступник голови 

Хмельницької обласної ради В.Лесков; депутати Хмельницької обласної ради: 

О.Савчук, У.Ткаченко. 

Комітетом були розглянуті наступні пропозиції про перегляд окремих 

рішень Комітету від 01.07.2020 року щодо проекту Постанови Верховної Ради 

України про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650, КМУ): 

- пропозиція голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна щодо викладення пункту четвертого 

Постанови в наступній редакції: 

«4. Установити, що: 

вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих відповідно до 

пункту 3 цієї Постанови, не проводяться; 

повноваження депутатів районних рад у районах, ліквідованих відповідно 

до пункту 3 цієї Постанови, припиняються в день набуття повноважень 

депутатів районних рад, обраних на перших виборах до районних рад у 

районах, утворених відповідно до пункту 1 цієї Постанови.». 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 21 народний депутат України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 

народних депутати України (В.Рубльов, М.Саврасов, А.Шкрум, І.Юнаков). 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція щодо утворення у Харківській області 7 районів: 

Богодухівський район (з адміністративним центром у місті Богодухів), 

Ізюмський район (з адміністративним центром у місті Ізюм), Красноградський 

район (з адміністративним центром у місті Красноград), Куп’янський район (з 

адміністративним центром у місті Куп’янськ), Лозівський район (з 

адміністративним центром у місті Лозова), Харківський район (з 

адміністративним центром у місті Харків) та Чугуївський район (з 

адміністративним центром у місті Чугуїв). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 11 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України (Д.Микиша), «Утримались» – 10  народних депутатів України 

(О.Аліксійчук, Л.Білозір, І.Гузь, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, В.М’ялик, Д.Чорний), «Не брали участі в голосуванні» – 3 

народних депутати України (В.Рубльов, М.Саврасов, І.Юнаков). 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України С.Мандзія щодо утворення у 

Хмельницькій області 4 районів: Кам’янець-Подільський район (з 
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адміністративним центром у місті Кам’янець-Подільський), 

Старокостянтинівський район (з адміністративним центром у місті 

Старокостянтинів), Хмельницький район (з адміністративним центром у місті 

Хмельницький) та Шепетівський район (з адміністративним центром у місті 

Шепетівка). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 10 народних депутатів України, «Проти» – 2 народних депутати 

України (Л.Білозір, І.Гузь), «Утримались» – 11  народних депутатів України 

(О.Аліксійчук, Г.Бондар, Д.Гурін, А.Загоруйко, О.Літвінов, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, В.М’ялик, В.Рубльов, А.Шкрум, І.Юнаков), «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України (О.Качура, М.Саврасов). 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України О.Василевської-Смаглюк щодо 

включення території Славутицької міської територіальної громади до складу 

Бучанського району Київської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 17 народних депутатів України, «Утримались» – 4  народних 

депутати України (Г.Бондар, Д.Гурін, Р.Лозинський, В.М’ялик), «Не брали 

участі в голосуванні» – 4 народних депутати України (О.Качура, В.Рубльов, 

М.Саврасов, А.Шкрум). 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція Ярмолинецької районної державної адміністрації щодо 

включення території Ярмолинецької селищної територіальної громади до 

складу Хмельницького району Хмельницької області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 15 народних депутатів України, «Утримались» – 6  народних 

депутатів України (І.Гузь, Д.Гурін, А.Загоруйко, Р.Лозинський, В.М’ялик, 

А.Шкрум), «Не брали участі в голосуванні» – 4 народних депутати України 

(Л.Білозір, О.Качура, В.Рубльов, М.Саврасов). 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція Міністра розвитку громад та територій України 

О.Чернишова щодо утворення у Київській області 7 районів: Білоцерківський 

район (з адміністративним центром у місті Біла Церква), Бориспільський район 

(з адміністративним центром у місті Бориспіль), Броварський район 

(з адміністративним центром у місті Бровари), Бучанський район (з 

адміністративним центром у місті Буча), Обухівський район (з 

адміністративним центром у місті Обухів), Переяславський район (з 

адміністративним центром у місті Переяслав) та Фастівський район (з 

адміністративним центром у місті Фастів). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 9 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України (М.Саврасов), «Утримались» – 10  народних депутатів України 
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(В.Безгін, А.Загоруйко, В.Іванов, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, 

В.М’ялик, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков), «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України (О.Аліксійчук, Л.Білозір, О.Дунда, Р.Лозинський, 

В.Рубльов). 

Пропозицію не підтримано. 

Народний депутат України - член Комітету Т.Плачкова запропонувала 

розглянути можливість повторного розгляду питання щодо районування 

Харківської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 13 народних депутатів України, «Проти» –2 народних депутати 

України (А.Загоруйко, Д.Микиша), «Утримались» – 6  народних депутатів 

України (Г.Бондар, І.Гузь, О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Чорний, О.Шуляк), «Не 

брали участі в голосуванні» – 4 народних депутати України (О.Аліксійчук, 

Л.Білозір, Д.Гурін, В.Рубльов). 

Пропозицію підтримано. 

- пропозиція народного депутата України – члена Комітету Т.Плачкової 

щодо утворення у Харківській області 7 районів: Богодухівський 

район (з адміністративним центром у місті Богодухів), Ізюмський район (з 

адміністративним центром у місті Ізюм), Красноградський район 

(з адміністративним центром у місті Красноград), Куп’янський район (з 

адміністративним центром у місті Куп’янськ), Лозівський район 

(з адміністративним центром у місті Лозова), Харківський район (з 

адміністративним центром у місті Харків) та Чугуївський район 

(з адміністративним центром у місті Чугуїв). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України (Д.Микиша), «Утримались» – 3  народних депутати України 

(А.Загоруйко, О.Літвінов, Д.Чорний), «Не брали участі в голосуванні» – 4 

народних депутати України (О.Аліксійчук, Л.Білозір, І.Гузь, Р.Лозинський). 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував одночасно розглянути питання 

про проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році» (реєстр. № 3809), про проект Постанови 

Верховної Ради України про призначення чергових виборів депутатів обласних, 

районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, 

селищних, міських голів, старост села, селища у 2020 році (25 жовтня 2020 

року) (реєстр. №3582) та про проект Постанови Верховної Ради України про 

призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (реєстр. № 3813). 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 
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3-5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про проект Постанови Верховної Ради України про призначення 

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

Доповідач зазначила, що даним проектом Постанови 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 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, в окремих районах, містах, селищах і 

селах Донецької та Луганської областях, а також вибори депутатів Донецької та 

Луганської обласних рад у зв’язку з неможливістю забезпечення в останніх 

представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст 

Донецької та Луганської областей. 

А.Загоруйко повідомила, що за наслідками розгляду на засіданні 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії вказаного проекту Постанови підкомітетом запропоновано  наступні 

дві пропозиції до тексту проекту Постанови Верховної Ради України про 

призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (реєстр. № 3809): 

- пункт 5 проекту Постанови викласти в такій редакції: 

«5. Кабінету Міністрів України: 

1) вжити в межах повноважень заходів щодо забезпечення фінансування 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року за рахунок коштів Державного бюджету 

України; 

2) спільно з Центральною виборчою комісією розробити заходи та 

рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час 

проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з урахуванням виборчих 

процедур та вимог Виборчого кодексу України; 

3) здійснити розрахунок та передбачити видатки на забезпечення заходів, 

вказаних у підпункті 2 цього пункту»; 

- підпункт 2 пункту 6 проекту Постанови виключити. 

Голова підкомітету А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 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 пропозицій підкомітету та 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. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Голова Центральної виборчої комісії О.Діденко. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про проект Постанови Верховної Ради України про призначення 

чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, 

сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост села, 

селища у 2020 році (25 жовтня 2020 року) (реєстр. № 3582).  

Доповідач повідомила, що даним проектом Постанови пропонується 

призначити на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів обласних, 

районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, 

селищних, міських голів, старост села, селища, окрім чергових виборів на 

тимчасово окупованих територіях. 

Неможливість призначення на 25 жовтня 2020 року виборів на тимчасово 

окупованих територіях обґрунтовується приписами пункту 1 частини першої 

статті 3 та частини п’ятої статті 8 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України», відповідно до яких на тимчасово окупованій території не 

проводяться вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Водночас у зв’язку 

зі здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України, 

неможливістю дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки 

і співробітництва в Європі, наявністю терористичної загрози, неможливістю 

забезпечення безпеки громадян України, які проживають на територіях 

Донецької та Луганської областей, не повинні призначатися і проводитися 25 

жовтня 2020 року чергові вибори депутатів усіх місцевих рад та усіх сільських, 

селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях окремих районів, 

міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей та на територіях районів, 

міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, де діють та на які 

розповсюджується юрисдикція військово-цивільних адміністрацій. 

Голова підкомітету А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови про призначення чергових виборів депутатів обласних, районних, 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, 

міських голів, старост села, селища у 2020 році (реєстр. № 3582), поданий 

народним депутатом України О.Гончаренком, за наслідками розгляду 

відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України О.Гончаренко, Голова 

Центральної виборчої комісії О.Діденко. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 
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А.Загоруйко про проект Постанови Верховної Ради України про призначення 

чергових місцевих виборів у 2020 році (реєстр. № 3813).  

Доповідач повідомила, що даним проектом Постанови 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 сіл 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 районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у 

Донецькій та Луганській областях». 

Голова підкомітету А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 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. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Голова Центральної виборчої комісії О.Діденко. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України про призначення чергових місцевих виборів у 2020 

році (реєстр. № 3809) за основу та поставив вказану пропозицію на 

голосування: 

«За» – 19 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 6 

народних депутати України (І.Гузь, Д.Гурін, Р.Лозинський, В.Рубльов, 

М.Саврасов, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала внести наступні зміни до проекту Постанови Верховної Ради 

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

№3809): 

- пункт 5 проекту Постанови викласти в такій редакції: 
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«5. Кабінету Міністрів України: 

1) вжити в межах повноважень заходів щодо забезпечення фінансування 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року за рахунок коштів Державного бюджету 

України; 

2) спільно з Центральною виборчою комісією розробити заходи та 

рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час 

проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з урахуванням виборчих 

процедур та вимог Виборчого кодексу України; 

3) здійснити розрахунок та передбачити видатки на забезпечення заходів, 

вказаних у підпункті 2 цього пункту»; 

- підпункт 2 пункту 6 проекту Постанови виключити. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції: 

«За» – 19 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 6 

народних депутати України (Л.Білозір, І.Гузь, Р.Лозинський, В.Рубльов, 

М.Саврасов, І.Юнаков). 

Пропозиції підтримано. 

 

Народний депутат України - член Комітету Т.Плачкова запропонувала 

внести зміни до пункту 3 проекту Постанови Верховної Ради України про 

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

передбачивши проведення виборів депутатів Донецької та Луганської обласних 

рад. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 4 народних депутати України, «Проти» – 10 народних депутатів 

України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Г.Бондар, Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, М.Саврасов, О.Шуляк), «Утримались» – 4 народних 

депутати України (О.Корнієнко, В.М’ялик, А.Стріхарський, А.Клочко), «Не 

брали участі у голосуванні» – 7 народних депутатів України (Л.Білозір, І.Гузь, 

Р.Лозинський, В.Рубльов, Д.Чорний, А.Шкрум, І.Юнаков). 

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував : 

- рекомендувати Верховній Раді 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 підтриманих пропозицій; 

- 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; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання народному депутату України, Заступнику Голови Комітету, 
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голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

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) пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Кабінету Міністрів України: 

1) вжити в межах повноважень заходів щодо забезпечення фінансування 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року за рахунок коштів Державного бюджету 

України; 

2) спільно з Центральною виборчою комісією розробити заходи та 

рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час 

проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з урахуванням виборчих 

процедур та вимог Виборчого кодексу України; 

3) здійснити розрахунок та передбачити видатки на забезпечення заходів, 

вказаних у підпункті 2 цього пункту»; 

2) підпункт 2 пункту 6 проекту Постанови виключити. 

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. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України (Т.Плачкова), «Не брали участі в голосуванні» – 8  народних депутатів 

України (Л.Білозір, І.Гузь, Д.Ісаєнко, О.Качура, Р.Лозинський, В.Рубльов, 

А.Шкрум, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про 

призначення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, 

районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських 

голів, старост села, селища у 2020 році (реєстр. № 3582), поданий народним 

депутатом України О.Гончаренком, за наслідками розгляду відхилити. 
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- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання розгляду проекту Постанови з реєстр. № 3582 народному депутату 

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

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про 

призначення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, 

районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських 

голів, старост села, селища у 2020 році (реєстр. № 3582), поданий народним 

депутатом України О.Гончаренком, за наслідками розгляду відхилити. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання розгляду проекту Постанови з реєстр. № 3582 народному депутату 

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

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 17 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 8 

 народних депутатів України (Л.Білозір, І.Гузь, Д.Ісаєнко, Р.Лозинський, 

Т.Плачкова, В.Рубльов, А.Шкрум, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді 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; 

- 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. 

УХВАЛИЛИ: 

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 

депутатуУкраїни, Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України (О.Качура), «Не брали участі в голосуванні» – 8  народних депутатів 
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України (Л.Білозір, І.Гузь, Д.Ісаєнко, Р.Лозинський, Т.Плачкова, В.Рубльов, 

А.Шкрум, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про перегляд окремих рішень Комітету від 2 липня 2020 року 

щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485) в частині 

уточнення положень, які регулюють питання функціонування органів 

адміністрування Державного реєстру виборців та організації підготовки 

місцевих виборів. 

А.Загоруйко поінформувала присутніх, що задля уточнення положень, які 

регулюють питання функціонування органів адміністрування Державного 

реєстру виборців та організації підготовки місцевих виборів виникла 

необхідність внести зміни до рішення Комітету від 2 липня 2020 року щодо 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485). 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – рекомендувати Комітету внести наступні зміни до 

рішення Комітету від 2 липня 2020 року щодо проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого 

законодавства (реєстр. № 3485): 

- абзац другий підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«4) визначеними цим Законом належними умовами оплати праці Голови 

Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря та членів Комісії, а також 

належними умовами оплати працівників Секретаріату Комісії, її регіональних 

та територіальних представництв»; 

- абзац четвертий підпункту 10 пункту 3 розділу І законопроекту викласти 

в такій редакції: 

«у пункті 9 після слів «державних архівних установ» доповнити словами 

«архівних установ органів місцевого самоврядування»; 

- абзац другий підпункту 11 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«у пункті 8 після слів «державних архівних установ» доповнити словами 

«архівних установ органів місцевого самоврядування»; 

- абзаци другий та третій підпункту 12 пункту 3 розділу І законопроекту 

виключити; 

- підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«3) у статті 14: 

частину першу доповнити новим підпунктом такого змісту: 
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«3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі 

- регіональні органи адміністрування Реєстру)»;  

доповнити новими частинами дев'ятою та одинадцятою такого змісту: 

«9. Повноваження регіональних органів адміністрування Реєстру 

здійснюють регіональні представництва Центральної виборчої комісії, утворені 

відповідно до Закону України «Про Центральну виборчу комісію». 

11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну 

підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення 

та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. 

Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних 

відомостей Реєстру»»; 

- доповнити пункт 5 розділу І законопроекту підпунктом 6 такого змісту: 

«6) у частині другій статті 26 слова «старости села, селища» виключити; 

- абзаци дев’ятий-сімнадцятий підпункту 136 пункту 8 розділу І 

законопроекту викласти в такій редакції: 

«частину другу викласти в такій редакції: 

«2. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, 

селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч) 

проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими 

виборчими списками місцевих організацій політичних партій (далі – виборчі 

списки) у багатомандатних виборчих округах, на які поділяється єдиний 

багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно 

Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, села 

(кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища 

згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної 

міської, сільської, селищної територіальної громади»; 

частину третю викласти в такій редакції: 

«3. Вибори сільського, селищного, міського (міста з кількістю виборців до 

75 тисяч осіб) голови проводяться за мажоритарною виборчою системою 

відносної більшості в єдиному одномандатному сільському, селищному, 

міському виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією села, 

селища, міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією 

сільської, селищної, міської територіальної громади»; 

частину четверту викласти в такій редакції: 

«4. Вибори міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше осіб) 

голови проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної 

більшості в єдиному одномандатному міському виборчому окрузі, що 

збігається з територією міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

або територією міської територіальної громади»; 

- абзац восьмий підпункту 182 пункту 8 розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«До подання додається заява про згоду таких осіб бути офіційними 

спостерігачами від відповідної організації партії, кандидата, копія паспорта 
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громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина 

України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків 

паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої 

сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 

прийнятих до громадянства України) запропонованої особи»; 

- абзац четвертий підпункту 219 пункту 8 розділу І законопроекту 

викласти в такій редакції: 

«підпункт 3 пункту 4 доповнити новим абзацом третім такого змісту: 

«регіональними органами адміністрування Державного реєстру виборців є: 

в Автономній Республіці Крим – відповідний структурний підрозділ апарату 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим; в області, місті Києві, місті 

Севастополі – відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської 

державної адміністрації». 

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим та викласти його в 

такій редакції: 

«функції органу ведення Державного реєстру виборців та регіонального 

органу адміністрування Державного реєстру виборців стосовно виборців, які 

проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний 

структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України»; 

- відхилити раніше враховані Комітетом пропозицій та поправки за №№ 

403, 404, 1313, 1316-1319, 1328, 1330, 1335, 1339, 1342-1351, 1353-1355, 1357, 

1359, 1361, 1363. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Міністр Кабінету Міністрів України О.Немчінов, Голова 

Центральної виборчої комісії О.Діденко, аналітик Аналітичного центру 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» О.Логінов. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- переглянути рішення Комітету від 2 липня 2020 року щодо окремих 

пропозицій та поправок народних депутатів України, поданих до проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485), та окремих положень 

остаточної редакції даного законопроекту, врахувавши пропозиції народного 

депутата України А.Загоруйко; 

- доручити Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

спільно з секретаріатом Комітету внести відповідні зміни до Порівняльної 

таблиці до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485), 

підготовленої за наслідками засідання Комітету від 2 липня 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Переглянути рішення Комітету від 2 липня 2020 року щодо окремих 

пропозицій та поправок народних депутатів України, поданих до проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485), та окремих положень 
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остаточної редакції даного законопроекту, шляхом проведення голосування по 

врахуванню пропозицій народного депутата України А.Загоруйко такого 

змісту: 

- абзац другий підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«4) визначеними цим Законом належними умовами оплати праці Голови 

Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря та членів Комісії, а також 

належними умовами оплати працівників Секретаріату Комісії, її регіональних 

та територіальних представництв»; 

- абзац четвертий підпункту 10 пункту 3 розділу І законопроекту викласти 

в такій редакції: 

«у пункті 9 після слів «державних архівних установ» доповнити словами 

«архівних установ органів місцевого самоврядування»; 

- абзац другий підпункту 11 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«у пункті 8 після слів «державних архівних установ» доповнити словами 

«архівних установ органів місцевого самоврядування»; 

- абзаци другий та третій підпункту 12 пункту 3 розділу І законопроекту 

виключити; 

- підпункт 3 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«3) у статті 14: 

частину першу доповнити новим підпунктом такого змісту: 

«3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі 

- регіональні органи адміністрування Реєстру)»; 

доповнити новими частинами дев'ятою та одинадцятою такого змісту: 

«9. Повноваження регіональних органів адміністрування Реєстру 

здійснюють регіональні представництва Центральної виборчої комісії, утворені 

відповідно до Закону України «Про Центральну виборчу комісію». 

11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну 

підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення 

та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. 

Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних 

відомостей Реєстру»»; 

- доповнити пункт 5 розділу І законопроекту підпунктом 6 такого змісту: 

«6) у частині другій статті 26 слова «старости села, селища» виключити; 

- абзаци дев’ятий-сімнадцятий підпункту 136 пункту 8 розділу І 

законопроекту викласти в такій редакції: 

«частину другу викласти в такій редакції: 

«2. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, 

селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч) 

проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими 

виборчими списками місцевих організацій політичних партій (далі – виборчі 

списки) у багатомандатних виборчих округах, на які поділяється єдиний 
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багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно 

Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, села 

(кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську громаду), селища 

згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної 

міської, сільської, селищної територіальної громади»; 

частину третю викласти в такій редакції: 

«3. Вибори сільського, селищного, міського (міста з кількістю виборців до 

75 тисяч осіб) голови проводяться за мажоритарною виборчою системою 

відносної більшості в єдиному одномандатному сільському, селищному, 

міському виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією села, 

селища, міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією 

сільської, селищної, міської територіальної громади»; 

частину четверту викласти в такій редакції: 

«4. Вибори міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше осіб) 

голови проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної 

більшості в єдиному одномандатному міському виборчому окрузі, що 

збігається з територією міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

або територією міської територіальної громади»; 

- абзац восьмий підпункту 182 пункту 8 розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«До подання додається заява про згоду таких осіб бути офіційними 

спостерігачами від відповідної організації партії, кандидата, копія паспорта 

громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина 

України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків 

паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої 

сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 

прийнятих до громадянства України) запропонованої особи»; 

- абзац четвертий підпункту 219 пункту 8 розділу І законопроекту 

викласти в такій редакції: 

«підпункт 3 пункту 4 доповнити новим абзацом третім такого змісту: 

«регіональними органами адміністрування Державного реєстру виборців є: 

в Автономній Республіці Крим – відповідний структурний підрозділ апарату 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим; в області, місті Києві, місті 

Севастополі – відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської 

державної адміністрації». 

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим та викласти його в 

такій редакції: 

«функції органу ведення Державного реєстру виборців та регіонального 

органу адміністрування Державного реєстру виборців стосовно виборців, які 

проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний 

структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України». 

- відхилити раніше враховані Комітетом пропозицій за №№ 403, 404, 1313, 

1316-1319, 1328, 1330, 1335, 1339, 1342-1351, 1353-1355, 1357, 1359, 1361, 1363. 

2. Доручити Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 
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спільно з секретаріатом Комітету внести відповідно до пункту 1 цього 

Висновку зміни до Порівняльної таблиці до проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого 

законодавства (реєстр. № 3485), підготовленої за наслідками засідання 

Комітету від 2 липня 2020 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 17 народних депутатів України, «Утримались» – 2 народних 

депутати України (О.Качура, Т.Плачкова), «Не брали участі в голосуванні» – 6 

 народних депутатів України (Л.Білозір, І.Гузь, Д.Ісаєнко, Р.Лозинський, 

В.Рубльов, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

 

*** 
 

 

Голова підкомітету з питань з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород О.Корнієнко запропонував включити до порядку денного 

питання щодо продовження роботи Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

період після закінчення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

*** 
 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про продовження 

роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період після 

закінчення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував продовжити роботу Комітету 

після закінчення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання на 

період з 20 липня по 31 серпня 2020 року та доручити йому поінформувати про 

дане рішення Голову Верховної Ради України Д.Разумкова та Керівництво 

Апарату Верховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Продовжити роботу Комітету після закінчення третьої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання на період з 20 липня по 31 серпня 2020 року. 
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2. Доручити Голові Комітету А.Клочку поінформувати про дане рішення 

Голову Верховної Ради України Д.Разумкова та Керівництво Апарату 

Верховної Ради України. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 17 народних депутатів України, «Утримались» – 1 народний депутат 

України (Д.Чорний), «Не брали участі в голосуванні» – 7  народних депутатів 

України (О.Аліксійчук, Л.Білозір, І.Гузь, Д.Ісаєнко, Р.Лозинський, В.Рубльов, 

М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету                _________________                      А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету            _________________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

9 липня 2020 року 

 

I. Організаційні питання 

1. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо переобрання голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти 

будівництва 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

2. Про перегляд окремих рішень Комітету від 01.07.2020 року щодо 

проекту Постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію 

районів (реєстр. № 3650) в частині уточнення формування районів окремих 

областей та фінансового забезпечення проведення перших виборів депутатів 

районних рад. 

3. Проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році (реєстр. № 3809). 

4. Проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових 

виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, 

селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост села, селища у 2020 

році (25 жовтня 2020 року) (реєстр. № 3582). 

5. Проект Постанови Верховної Ради України про призначення чергових 

місцевих виборів у 2020 році (реєстр. № 3813). 

6. Про перегляд окремих рішень Комітету від 2 липня 2020 року щодо 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485) в частині уточнення 

положень, які регулюють питання функціонування органів адміністрування 

Державного реєстру виборців та організації підготовки місцевих виборів 

ІІІ. Організаційні питання 

7. Про продовження роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

після закінчення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

IV. Різне 


