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Голова Комітету Власенко С.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

Присутні: члени Комітету: Ледовських О.В., Кудлаєнко С.В., Курило В.С., 

Бойко О.П., Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І., 

Балога І.І., Березюк О.Р., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л. 

Відсутні: Добкін М.М., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Дмитрук Л.В.  
 
Запрошені:  
Сироїд О.І. - Заступник Голови Верховної Ради України;  
Ємець Л.О. - народний депутат України; 
Соболєв Є.В. - народний депутат України;  
представники громадськості міста Кривий Ріг Дніпропетровської області: 

Н.Зубенко, І.Іванченко, І.Шаловницький, С.Романенко, О.Буханець, 
О.Бондаренко та інші. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про проект Закону про призначення позачергових виборів Криворізького 

міського голови (реєстр. №3613, н.д. Л.Ємець, О.Березюк, Ю.Тимошенко, 

Є.Соболєв, С.Семенченко, Ю.Левченко, І.Луценко, В.Парасюк) 
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*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

 

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Про проект Закону про призначення позачергових виборів Криворізького 

міського голови (реєстр. №3613, н.д. Л.Ємець, О.Березюк, Ю.Тимошенко, 

Є.Соболєв, С.Семенченко, Ю.Левченко, І.Луценко, В.Парасюк). 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 
 

  1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України Л.Ємця про проект 

Закону про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови 

(реєстр. №3613, н.д. Л.Ємець, О.Березюк, Ю.Тимошенко, Є.Соболєв, 

С.Семенченко, Ю.Левченко, І.Луценко, В.Парасюк). 

Народний депутат України Л.Ємець, який згідно рішення парламенту очолює 

Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань перевірки фактів 

порушень під час проведення повторного голосування на виборах Криворізького 

міського голови 15 листопада 2015 року, коротко поінформував про роботу 

очолюваної ним комісії. Доповідач наголосив, що результати роботи ТСК буде 

подано на розгляд Парламенту у вигляді звіту, який буде роздано народним 

депутатам України для вивчення. 

Доповідаючи проект закону, Л.Ємець зазначив, що повторне голосування з 

виборів Криворізького міського голови 15 листопада 2015 року відбулося з 

суттєвими порушеннями виборчого законодавства, що фактично не дозволило 

встановити об`єктивне волевиявлення громадян. 

Народні депутати Л.Ємець та Є.Соболєв вказували, що численні порушення 

виборчого законодавства під час повторного голосування з виборів Криворізького 

міського голови 15 листопада 2015 року призвели до порушення гарантованих 

Конституцією України прав громадян України брати участь в управлінні 
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державними справами, права на місцеве самоврядування, права вільно обирати і 

бути обраними до органів місцевого самоврядування.  

Л.Ємець та Є.Соболєв наголошували, що Криворізька міська виборча комісія 

з об’єктивних причин не змогла відновити порушені права виборців до 

встановлення результатів виборів через те, що районні комісії відмовились вчасно 

розглядати скарги, під час виборчого процесу з’являлись різні версії офіційних 

документів, що вочевидь свідчить про спроби підробки виборчої документації, 

результати виборів були встановлені поспіхом, без урахування окремих думок 

членів комісій та скарг, судові провадження у справах щодо оскарження дій 

виборчих комісій здійснювались з порушенням встановлених законом строків та 

інш. 

Голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань 

перевірки фактів порушень під час проведення повторного голосування на 

виборах Криворізького міського голови 15 листопада 2015 року поінформував 

членів Комітету, що ТСК прийняла рішення - рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти рішення про позачергові вибори Криворізького міського 

голови з огляду на неможливість встановлення достовірних результатів 

волевиявлення виборців та, відповідно, виборів в цілому у зв’язку з 

встановленими фактами порушень виборчого законодавства, які мали суттєвий 

вплив на загальний результат виборів.  

Л.Ємець зауважив, що Верховна Рада України не повинна стояти осторонь 

наявної проблеми спотворення волевиявлення громадян, що виникла під час 

проведення місцевих виборів і повинна створити дієвий механізм захисту та 

реалізації конституційних прав громадян України – членів територіальних громад 

міста Кривого Рогу та забезпечити проведення голосування з виборів міського 

голови Кривого Рогу у найближчий можливий час – 27 березня 2016 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, запрошені. 

 Народний депутат України О.Березюк зазначив, що в місті Кривий Ріг 

неодноразово проводилося народне віче, учасники якого висловлювали свій 

протест проти фальсифікації підсумків другого туру виборів міського голови. За 

офіційними даними, перемогу в ньому здобув чинний мер, кандидат від 

«Опозиційного блоку» Юрій Вілкул, який випередив свого суперника, 

представника «Самопомочі» Юрія Милобога лише на 752 голоси. Команда 

останнього намагалася опротестувати результат підрахунку бюлетенів, який, на їх 

думку, був сумнівним, зокрема, на закритих виборчих дільницях. На думку 

прибічників Ю.Милобога, міська територіальна виборча комісія діяла 

необ’єктивно, не розглядала скарг і намагалася якомога швидше оголосити 

результати виборів.  

На думку О.Березюка ухвалення Верховною Радою України даного 

законопроекту допоможе розв’язати проблему. 

Народний депутат України, Голова Комітету С.Власенко зауважив, що до 

повноважень Парламенту відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 

Конституції України належить призначення чергових та позачергових виборів до 

органів місцевого самоврядування. Також Голова Комітету вказав, що відповідно 
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до Закону України «Про місцеві вибори» Верховна Рада України може 

призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови лише у 

разі дострокового припинення його повноважень.  

Народний депутат України М.Федорук наголосив, що підстави дострокового 

припинення повноважень чітко передбачені статтею 79 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». М.Федорук нагадав, що питання про 

призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, 

селищного, міського голови може порушуватись перед Верховною Радою 

України за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування 

не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; 

головою обласної державної адміністрації; за наявності рішень суду про визнання 

розпоряджень чи дій сільського, селищного, міського голови незаконними, 

висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України; за 

власним бажанням у зв’язку з поданою заявою; та інш. М.Федорук просив членів 

комітету при ухваленні висновку Комітету взяти дану інформацію до уваги. 

Представники громадськості міста Кривий Ріг Дніпропетровської області 

Н.Зубенко, І.Іванченко, І.Шаловницький, С.Романенко, О.Буханець, 

О.Бондаренко поінформували присутніх, що учасники народного віче у Кривому 

Розі ухвалили рішення не визнавати результати виборів міського голови та 

вимагатимуть від Парламенту призначити нові вибори Криворізького міського 

голови. Також представники громадськості поінформували Комітет, що  у 

м.Кривий Ріг створено Раду представників громади й Громадської варти. 

За словами активістів, ситуація, яка склалася на сьогодні в місті, вимагає 

негайного ухвалення Верховною Радою України законопроекту №3613. Народне 

віче, яке, за словами активістів, має пройти у місті 13 грудня, очікує від 

Парламенту необхідних рішень для розв’язання цієї ситуації мирним шляхом, в 

іншому випадку віче буде організовано в столиці.    

Підсумовуючи результати обговорення, Голова Комітету С.Власенко 

зауважив, що Комітет, діючи в межах повноважень, передбачених Конституцією 

та законами України, при розгляді даного питання повинен керуватися 

положеннями законів України «Про місцеві вибори» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

С.Власенко запропонував продовжити засідання Комітету в закритому 

режимі.  

УХВАЛИЛИ:  

Продовжити засідання Комітету з розгляду проекту Закону про призначення 

позачергових виборів Криворізького міського голови (реєстр. №3613) в закритому 

режимі.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  14 народних депутатів України, «Утримались» -     

1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

         Засідання Комітету відбувалось в закритому режимі. Під час обговорення 

даного питання один з народних депутатів України - членів Комітету залишив 

засідання. 
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За результатами голосування проекту Закону про призначення позачергових 

виборів Криворізького міського голови (реєстр. №3613) голоси народних 

депутатів України розділилися порівну.  

Комітет не визначився з даного питання. 

 

Представляти позицію Комітету з даного питання у Верховній Раді України 

одноголосно було доручено Голові Комітету С.Власенку. 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

10 грудня 2015 року 

 

1. Про проект Закону про призначення позачергових виборів Криворізького 

міського голови (реєстр. №3613, н.д. Л.Ємець, О.Березюк, Ю.Тимошенко, 

Є.Соболєв, С.Семенченко, Ю.Левченко, І.Луценко, В.Парасюк) 

 


