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Про інформацію органів державної влади та проектів міжнародної 
технічної допомоги стосовно аналізу проблематики законодавчого 

регулювання організації підготовки та проведення місцевих виборів в 
Україні 25 жовтня 2020 року та пропозиції щодо комплексного 

вдосконалення виборчого законодавства
________________________________________________________________________________________________________________________

Заслухавши інформацію Центральної виборчої комісії та Голови
правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа
«ОПОРА» О.Айвазовської стосовно аналізу проблематики законодавчого 
регулювання організації підготовки та проведення місцевих виборів в
Україні 25 жовтня 2020 року, ознайомившись із підсумковими звітами за 
результатами спостереження за виборами та рекомендаціями Конгресу місцевих 
та регіональних влад Ради Європи, Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 
Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні, Національного 
демократичного інституту (NDI) в Україні та Всеукраїнської громадської 
організації «Комітет виборців України» щодо комплексного вдосконалення
виборчого законодавства, керуючись пунктом 3 частини першої статті 11, 
пунктами 1 та 10 частини першої статті 14 Закону України «Про комітети 
верховної Ради України», беручи до уваги рішення Комітету від 30 вересня 
2020 року (Протокол № 48) виступити бенефіціаром нового етапу проекту 
«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 
Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа «ОПОРА», 
Комітет   в и р і ш и в:
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1. Інформацію Центральної виборчої комісії та Голови правління 
Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 
О.Айвазовської стосовно аналізу проблематики законодавчого регулювання 
організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 
2020 року та рекомендації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародної фундації виборчих систем 
(IFES) в Україні, Національного демократичного інституту (NDI) в Україні та 
Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» щодо 
комплексного вдосконалення виборчого законодавства взяти до відома.

2. Підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 
безпосередньої демократії здійснити узагальнення даної інформації з метою її 
врахування при підготовці пропозицій щодо комплексного вдосконалення 
виборчого законодавства.

3. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на 
секретаря Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка.
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