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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Організаційні питання 

1.  Про постанову Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року № 162 

«Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та  
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містобудування і Міністерства розвитку громад та територій України щодо 

питання призначення перших виборів депутатів районних рад на  

25 жовтня 2020 року» та звернення Міністерства розвитку громад та територій 

України від 11.08.2020 року №1/34.1/10741-20 щодо надання роз’яснень окремих 

положень виборчого законодавства та законодавства у сфері місцевого 

самоврядування. 

ІІ. 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. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 19 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Організаційні питання 

1. Про постанову Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року № 162 

«Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Міністерства розвитку громад та територій України щодо 

питання призначення перших виборів депутатів районних рад на 

25 жовтня 2020 року» та звернення Міністерства розвитку громад та територій 

України від 11.08.2020 року №1/34.1/10741-20 щодо надання роз’яснень окремих 

положень виборчого законодавства та законодавства у сфері місцевого 

самоврядування. 

ІІ. Різне  

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про постанову 

Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року № 162 «Про звернення до 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і 

Міністерства розвитку громад та територій України щодо питання призначення 

перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року» та звернення 

Міністерства розвитку громад та територій України від 11.08.2020 року 
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№1/34.1/10741-20 щодо надання роз’яснень окремих положень виборчого 

законодавства та законодавства у сфері місцевого самоврядування. 

Доповідач зазначив, що до Комітету надійшли звернення Центральної 

виборчої комісії щодо питання призначення перших виборів депутатів районних 

рад на 25 жовтня 2020 року та звернення Міністерства розвитку громад та 

територій України щодо надання роз’яснень окремих положень виборчого 

законодавства та законодавства у сфері місцевого самоврядування. 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив присутніх із проектом відповіді 

Комітету на вказані звернення та запропонував народним депутатам України – 

членам Комітету висловити свої пропозиції та зауваження. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода, член Центральної виборчої комісії П.Любченко. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

дві пропозиції до тексту проекту відповіді Комітету: 

- абзац десятий викласти в наступній редакції: 

«Таким чином, положення абзацу другого частини сьомої статті 194 

Виборчого кодексу України про існування «рішення про утворення обласних, 

районних рад» не ґрунтується ні на нормах Конституції України, ні на нормах 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ні на нормах інших 

законів України і міститься виключно у даному документі. У зв’язку із 

зазначеним та зважаючи на зміст частини першої статті 24 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якої правовий статус 

місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим та 

іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону, 

вважаємо, що вищевказане положення Виборчого кодексу України не може бути 

застосоване. Проте, на підставі системного аналізу виборчого законодавства та 

враховуючи положення частини дев’ятої статті 194 Виборчого кодексу України, 

вважаємо, що органом, уповноваженим вносити звернення до Центральної 

виборчої комісії щодо призначення перших виборів депутатів районних рад, є 

Міністерство розвитку громад та територій України.»; 

- абзац одинадцятий виключити. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозиції підтримано. 

 

Голова Комітету запропонував: 

 - схвалити відповідь Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на постанову Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року 

№ 162 «Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Міністерства розвитку громад та територій щодо питання 

призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року» та 

звернення Міністерства розвитку громад та територій України від 
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11.08.2020 року № 1/34.1/10741-20 щодо надання роз’яснень окремих положень 

виборчого законодавства та законодавства у сфері місцевого самоврядування із 

врахуванням пропозицій Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко; 

- доручити секретаріату Комітету спільно з підкомітетом з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії здійснити техніко- 

юридичне доопрацювання вказаної відповіді Комітету із врахуванням 

запропонованих пропозицій; 

- надіслати це рішення Комітету до Центральної виборчої комісії, 

Міністерства розвитку громад та територій України і Офісу Президента України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити відповідь Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на постанову Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року 

№ 162 «Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Міністерства розвитку громад та територій щодо питання 

призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року» та 

звернення Міністерства розвитку громад та територій України від 

11.08.2020 року № 1/34.1/10741-20 щодо надання роз’яснень окремих положень 

виборчого законодавства та законодавства у сфері місцевого самоврядування. 

2. Надіслати це рішення Комітету до Центральної виборчої комісії, 

Міністерства розвитку громад та територій України і Офісу Президента України. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

17 народних депутатів України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 14 народних депутатів України (О.Аліксйчук, В.Безгін, Л.Білозір, 

А.Загоруйко, Г.Бондар, В.Іванов, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, 

Р.Лозинський, В.М’ялик, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний),  

«Утримались» – 2 народні депутати України (В.Кальцев, Д.Микиша), 

 «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України (О.Качура). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне 

Заступник Голови Комітету О.Качура поінформував присутніх, що ним 

було подано на розгляд парламенту проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих 

виборів у 2020 році» щодо можливості забезпечення представництва спільних 

інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луганської 

областей (реєстр № 3943). О.Качура запропонував розглянути даний проект на 

одному із наступних засідань Комітету Верховної Ради України з питань 
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організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

        Секретар Комітету          _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

13 серпня 2020 року 

 

I. Організаційні питання 

1.  Про постанову Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року № 162 

«Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Міністерства розвитку громад та територій України щодо 

питання призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 

року» та звернення Міністерства розвитку громад та територій України від 

11.08.2020 року № 1/34.1/10741-20 щодо надання роз’яснень окремих положень 

виборчого законодавства та законодавства у сфері місцевого самоврядування. 

ІІ. Різне 

 


