
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  

Комітет 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

 

Протокол засідання № 44 

 

15 вересня 2020 року 

12 год. 00 хв. 

м. Київ  

вул. М.Грушевського, 5  

(кулуари 2 поверху) 

 

 

Перший заступник Голови Комітету Лозинський Р.М. 

За Секретаря Комітету Корнієнко О.С. 

 

Присутні: Аліксійчук О.В., Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., Гузь І.В.,  

Дунда О.А., Іванов В.І., Корнієнко О.С.,  Літвінов О.М., Микиша Д.С., Рубльов 

В.В., Саврасов М.В., Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., Юнаков І.С. 
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Клочко А.А., М'ялик В.Н., Плачкова Т.М., Поляк В.М. 

 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступник керівника секретаріату Комітету Маковський О.А.; 

головні консультанти Каніковська В.О., Падалко О.В. 

 

 Запрошені: 

 Герасимов А.В. – народний депутат України; 

 Шкрум А.І. – народний депутат України.  

 

*** 

 Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський поінформував 

присутніх про відсутність на засіданні з поважних причин Голови Комітету 

А.Клочка та Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. Головуючий вніс пропозицію – 

визначити секретарем засідання голову підкомітету з питань організації 

державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

 Пропозицію підтримано. 
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 *** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах 

(реєстр № 3995, н.д. В.Цабаль, Р.Лознинський). 

IІ. Різне 

 

*** 

 

СЛУХАЛИ: 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський ознайомив членів 

Комітету з проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував 

прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах 

(реєстр №  3995, н.д. В.Цабаль, Р.Лознинський). 

IІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету 

Р.Лозинського про проект Закону України про внесення змін до Виборчого 

кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на 

місцевих виборах (реєстр № 3995, н.д. В.Цабаль, Р.Лознинський). 

Доповідач поінформував присутніх, що даний законопроект розроблено з 

метою спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також 

міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 

10 і більше тисяч). 

Проектом Закону передбачено внесення змін до частини першої статті 222 

Виборчого кодексу України стосовно необхідності подання кандидатами у 
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депутати рад територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч 

довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом 

після початку виборчого процесу. Таким чином кандидати у депутати до 

місцевих рад усіх рівнів незалежно від кількості виборців, які проживають на 

відповідній території, перебуватимуть у рівних умовах стосовно підтвердження 

відсутності (наявності) судимості та зазначатимуть такі відомості лише у 

автобіографії кандидата у депутати. 

Членами Комітету було взято до уваги, що відповідно до положень 

Виборчого кодексу України та згідно з Календарним планом основних 

організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 

2020 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 

2020 року № 163 «Про Календарний план основних організаційних заходів з 

підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року», виборчий 

процес чергових місцевих виборів розпочинається за п’ятдесят днів до дня таких 

виборів (5 вересня 2020 року), а висування кандидатів у депутати розпочинається 

за сорок днів до дня голосування та закінчується за тридцять днів до дня 

голосування (з 15 до 24 вересня 2020 року включно). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації 

кандидатів у депутати на місцевих виборах (реєстр. № 3995 від 19.08.2020), 

внесений народними депутатами України Цабалем В.В. та Лозинським Р.М., за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому; 

- у разі прийняття законопроекту в цілому Верховній Раді України 

пропонується доручити Комітету при підготовці тексту Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доручити виступити йому на пленарному засіданні Верховної Ради 

України з цього питання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін Виборчого кодексу України щодо спрощення 

умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах (реєстр. № 3995 від 

19.08.2020), внесений народними депутатами України Цабалем В.В. та 

Лозинським Р.М., за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу 

та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту в цілому Верховній Раді України 

пропонується доручити Комітету при підготовці тексту Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 
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3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання Першому заступнику Голови Комітету, народному депутату 

України Р.Лозинському. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                       _________________                    Р.ЛОЗИНСЬКИЙ 

 

 

 

        За Секретаря Комітету        _________________               О.КОРНІЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

15 вересня 2020 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах 

(реєстр №  3995, н.д. В.Цабаль, Р.Лознинський). 

IІ. Різне 


