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                          09 год. 30 хв. 
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Голова Комітету Власенко С.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

Присутні: члени Комітету:  Ледовських О.В., Курило В.С., Бойко О.П., 

Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л., 

Матвійчук Е.Л. 
 

Відсутні: Кудлаєнко С.В., Шкрум А.І., Балога І.І., Березюк О.Р., Добкін М.М. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Дмитрук Л.В. 
 

Запрошені: 

 

В.І.Вовк – Народний депутат України. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1.  Про проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Криворізького міського голови та депутатів Криворізької міської ради (28 лютого 

2016 року) (реєстр. №3652, н.д. О.Ляшко, А.Лозовий, С.Рибалка, В.Вовк) 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус 

депутатів місцевих рад” (щодо відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. 

№3693, н.д. Ю.Тимошенко, О.Ляшко, О.Березюк, Ю.Луценко) 
 

*** 
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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 Постанови про призначення позачергових виборів 

Криворізького міського голови та депутатів Криворізької міської ради (28 лютого 

2016 року) (реєстр. №3652, н.д. О.Ляшко, А.Лозовий, С.Рибалка, В.Вовк) 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус 

депутатів місцевих рад” (щодо відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. 

№3693, н.д. Ю.Тимошенко, О.Ляшко, О.Березюк, Ю.Луценко) 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко 

про проект Постанови про призначення позачергових виборів Криворізького 

міського голови та депутатів Криворізької міської ради  (реєстр. №3652), поданий 

народними депутатами України О.Ляшком, А.Лозовим, С.Рибалкою, В.Вовком. 

Голова Комітету С.Власенко надав слово народному депутату України 

В.Вовку для представлення законопроекту. В.Вовк вказав, що представники його 

фракції внесли даний проект постанови, беручи до уваги вимоги частини 

четвертої статті 69 Закону України «Про місцеві вибори», що призначення 

позачергових місцевих виборів здійснюється Верховною Радою України шляхом 

прийняття відповідної Постанови. Доповідач вказав, що проектом пропонується 

призначити позачергові вибори Криворізького міського голови та депутатів 

Криворізької міської ради на неділю 28 лютого 2016 року та провести їх у 

порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, В.Вовк.  
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 Голова Комітету С.Власенко запропонував виключити з проекту 

Постанови положення про призначення позачергових виборів депутатів 

Криворізької міської ради та доповнити преамбулу проекту посиланням на 

висновки 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. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України з реєстр. №3652 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому, виключивши з проекту Постанови пропозицію про 

призначення позачергових виборів депутатів Криворізької міської ради та 

доповнивши преамбулу проекту посиланням на висновки 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. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 

114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про призначення 

позачергових виборів Криворізького міського голови та депутатів Криворізької 

міської ради  (реєстр. №3652), поданий народними депутатами України 

О.Ляшком, А.Лозовим, С.Рибалкою, В.Вовком, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому, виключивши з проекту Постанови 

пропозицію про призначення позачергових виборів депутатів Криворізької 

міської ради та доповнивши преамбулу проекту посиланням на висновки 

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. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

Голові Комітету С.Власенку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  9 народних депутатів України, «Проти» -  3 

народних депутати України.  

Рішення прийнято. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо відкликання 

депутатів місцевих рад) (реєстр. №3693), поданий народними депутатами України 

Ю.Тимошенко, О.Ляшком, О.Березюком, Ю.Луценком. 

Голова підкомітету вказав, що законопроектом пропонується низка змін до 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» з метою можливості 
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відкликання депутатів місцевих рад партійною організацією, яка висунула 

кандидата у депутати місцевої ради. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Ю.Бублик вказав, що дискусійною є ідея проекту, яка передбачає 

відкликання депутатів місцевих рад у порядку, відмінному від процедури їх 

обрання, тобто без голосування виборців за відкликання депутатів. Він наголосив, 

що відкликання депутатів місцевої ради можливе лише як результат 

волевиявлення виборців, що мешкають на території відповідної громади, і має 

здійснюватись шляхом голосування.  

Також дискусію під час обговорення викликала новела законопроекту щодо 

припинення повноважень депутата у випадку, коли він проголосував всупереч 

рішенню фракції, що означатиме, що депутат місцевої ради не є вільним при 

прийнятті рішення щодо свого голосування і в такому разі обрання депутата до 

складу ради та здійснення ним депутатських повноважень втрачає сенс.  

Зауважувалось, що новела, яка передбачає, що однією з підстав для 

відкликання депутата місцевої ради політичною партією є не входження депутата 

до фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої він обраний, не 

узгоджується із Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», де 

відсутня норма, яка б імперативно вимагала від депутатів місцевих рад входити 

до складу фракції відповідної партії.  

Голова Комітету С.Власенко ставив на голосування всі проекти висновків, 

передбачені статтею 114 Регламенту Верховної Ради України: за основу, 

відхилити, відправити авторам на доопрацювання, однак, жодна з пропозицій не 

набрала необхідної кількості голосів для ухвалення. 

Зважаючи на зміст частини четвертої статті 111 Регламенту Верховної Ради 

України, що Комітетом не досягнуто згоди, даний проект Закону винесено на 

розгляд Верховної Ради України для прийняття рішення щодо нього.  

 

 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

23 грудня 2015 року 

 

1.  Про проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Криворізького міського голови та депутатів Криворізької міської ради (28 лютого 

2016 року) (реєстр. №3652, н.д. О.Ляшко, А.Лозовий, С.Рибалка, В.Вовк) 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про статус 

депутатів місцевих рад” (щодо відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. 

№3693, н.д. Ю.Тимошенко, О.Ляшко, О.Березюк, Ю.Луценко) 

 


