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про включення до Порядку денного четвертої сесії  

Верховної Ради України дев’ятого скликання проекту Закону України 

«Про внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу України щодо 

уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій» 

(реєстр. № 4070 від 08.09.2020) 

__________________________________________________________________ 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за дорученням 

Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, керуючись частиною третьою 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України, попередньо розглянув на 

своєму засіданні проект Закону України «Про внесення зміни до статті 61 

Виборчого кодексу України щодо уточнення строку охорони приміщень 

виборчих комісій» (реєстр. № 4070 від 08.09.2020), внесений народними 

депутатами України Клочком А.А., Безгіним В.Ю., Корнієнком О.С. 

Проектом Закону пропонується вдосконалення виборчого законодавства 

в частині завдань органів Національної поліції України щодо цілодобової 

охорони приміщень виборчих комісій та виборчих бюлетенів, з одночасним 

урахуванням необхідності виконання інших покладених на цей 

правоохоронний орган завдань з підтримання публічної безпеки і порядку, 

протидії злочинності, охорони прав і свобод людини від протиправних 

посягань. 

Заслухавши інформацію Голови Комітету А.Клочка, з’ясувавши 

позицію народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на 

засідання осіб та обговоривши питання на предмет доцільності включення 
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законопроекту до Порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання,  Комітет  у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини 

третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до Порядку 

денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект 

Закону України «Про внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу України 

щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій» (реєстр. 

№ 4070 від 08.09.2020), внесений народними депутатами України 

Клочком А.А., Безгіним В.Ю., Корнієнком О.С. 

2. Направити даний Висновок Голові Верховної Ради України 

Д.Разумкову. 

 

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 


