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 Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність на 

засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і 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. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971). 

IІ. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко 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» – 15 народних депутатів України, «Проти» – 3 народні депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» –  1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971). 

IІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про уточнення окремих положень 

законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

уточнення окремих виборчих процедур (реєстр. №3971). 
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Доповідач вказав на необхідність доповнити розділ І зазначеного 

законопроекту пунктом наступного змісту: 

«Внести зміни до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» 

(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448 із наступними 

змінами) доповнивши статтею такого змісту: 

«Стаття 23-1. Повноваження Комісії щодо забезпечення організації 

підготовки і проведення опитування громадської думки 

1. Комісія забезпечує організацію підготовки і проведення опитування 

громадської думки у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про 

проведення такого опитування. В такому рішенні про проведення опитування 

громадської думки визначається перелік питань, які виносяться на опитування, 

строки проведення такого опитування та територія проведення опитування.  

2. Порядок опитування громадської думки встановлюється Центральною 

виборчою комісією.  

3. Опитування громадської думки на підставі рішення Кабінету Міністрів 

України проводиться в день голосування на загальнодержавних або місцевих 

виборах на всій території України або в окремих її місцевостях. В разі прийняття 

такого рішення положення Виборчого кодексу України щодо організації та 

проведення голосування застосовуються з урахуванням порядку опитування 

громадської думки, встановленого Центральною виборчою комісією. 

4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування або інші 

органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, 

їх посадові та службові особи зобов’язані сприяти Комісії у забезпеченні 

організації підготовки і проведення опитування громадської думки. 

5. Порядок матеріально-технічного та фінансового забезпечення 

опитування громадської думки встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення опитування громадської думки 

може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі за рахунок коштів, 

передбачених міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, коштів, залучених у рамках міжнародної 

технічної допомоги, а також програм допомоги Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. 

6. Результати опитування громадської думки оприлюднюються на 

офіційному-веб сайті Центральної виборчої комісії не пізніше ніж на п‘ятий день 

з дня їх узагальнення. 

7. До переліку питань у опитуваннях громадської думки не можуть бути 

включені питання щодо тимчасово окупованих територій, зокрема, питання 

виборів на тимчасово окупованих територіях, економічна взаємодія з тимчасово 

окупованими територіями, порядок управління такими територіями, а також 

питання амністії та взаємодії з державою, визнана Верховною Радою України 

державою-агресором або державою окупантом.»» 

 В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народні депутати України: С.Бобровська, Я.Железняк, 

Ю.Клименко, О.Макаров, С.Рахманін, А.Шкрум, Я.Юрчишин. 
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Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію 

О.Корнієнка зазначивши, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти 

можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого 

Верховною Радою України складу членів комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 13 народних депутатів України, «Проти» – 4 народні депутати 

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брав участі в 

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення  не прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                ___________________                      А.КЛОЧКО 

 

 

       За Секретаря Комітету        ___________________                     О.КОРНІЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

3 вересня 2020 року 

 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про уточнення окремих положень законопроекту про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур 

(реєстр. № 3971). 

IІ. Різне 


