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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1.1. Про призначення позачергових виборів Комарнівського міського голови 

Львівського району Львівської області. 
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1.2. Про призначення позачергових виборів Липовецького міського голови 

Вінницького району Вінницької області. 

1.3. Про призначення позачергових виборів Теребовлянського міського 

голови Тернопільського району Тернопільської області. 

1.4. Про призначення позачергових виборів Малолюбашанського сільського 

голови Рівненського району Рівненської області. 

1.5. Про призначення позачергових виборів Коларівського сільського 

голови Бердянського району Запорізької області. 

IІ. Кадрове питання 

ІІІ. Різне 

 

*** 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив присутніх з проектом порядку денного 

засідання Комітету та запропонував членам Комітету висловити свої зауваження 

та пропозиції. 

Очільник Комітету оголосив пропозицію – виключити з проекту порядку 

денного засідання Комітету кадрове питання. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому з 

урахуванням висловленої пропозиції. 

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

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1.1. Про призначення позачергових виборів Комарнівського міського голови 

Львівського району Львівської області. 

1.2. Про призначення позачергових виборів Липовецького міського голови 

Вінницького району Вінницької області. 

1.3. Про призначення позачергових виборів Теребовлянського міського 

голови Тернопільського району Тернопільської області. 

1.4. Про призначення позачергових виборів Малолюбашанського сільського 

голови Рівненського району Рівненської області. 
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1.5. Про призначення позачергових виборів Коларівського сільського 

голови Бердянського району Запорізької області. 

IІ. Різне 

 

*** 

 

 Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити всі 

питання порядку денного засідання Комітету одночасно, однак рішення щодо 

кожного питання приймати окремо. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

1.1. – 1.5. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про призначення 

окремих позачергових місцевих виборів. 

Очільник Комітету зазначив, що до Верховної Ради України надійшло 5 

клопотань про призначення позачергових виборів 3-х міських та 2-х сільських голів 

у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень на підставі положень частини 

першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Доповідач поінформував присутніх про підстави дострокового припинення 

повноважень голів, а саме: 

- щодо Комарнівського міського голови – заява про складення повноважень 

за власним бажанням; 

- щодо Липовецького міського голови – заява про складення повноважень за 

власним бажанням; 

- щодо Теребовлянського міського голови – заява про складення повноважень 

за власним бажанням; 

- щодо Малолюбашанського сільського голови – смерть сільського голови; 

- щодо Коларівського сільського голови – смерть сільського голови. 

Голова Комітету А.Клочко відзначив, що Комітету пропонується розглянути 

питання призначення позачергових виборів зазначених голів і з урахуванням вимог 

статті 5 Виборчого кодексу України – рекомендувати Верховній Раді України 

призначити позачергові вибори цих голів на неділю 31 жовтня 2021 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 5, частини третьої 

статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України призначити 

позачергові вибори Комарнівського міського голови Львівського району 

Львівської області на неділю 31 жовтня 2021 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 
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України «Про призначення позачергових виборів Комарнівського міського голови 

Львівського району Львівської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Комарнівського 

міського голови Львівського району Львівської області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України при 

розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному 

депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 5, частини третьої 

статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України призначити 

позачергові вибори Комарнівського міського голови Львівського району 

Львівської області на неділю 31 жовтня 2021 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Комарнівського міського голови 

Львівського району Львівської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Комарнівського 

міського голови Львівського району Львівської області» в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 18 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 18 народних депутатів України (В.Балога, В.Безгін, Г.Бондар, 

Д.Гурін, О.Дунда, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М'ялик, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України 

призначити позачергові вибори Липовецького міського голови Вінницького 

району Вінницької області на неділю 31 жовтня 2021 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 
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України «Про призначення позачергових виборів Липовецького міського голови 

Вінницького району Вінницької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Липовецького 

міського голови Вінницького району Вінницької області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України при 

розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному 

депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України 

призначити позачергові вибори Липовецького міського голови Вінницького 

району Вінницької області на неділю 31 жовтня 2021 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Липовецького міського голови 

Вінницького району Вінницької області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Липовецького 

міського голови Вінницького району Вінницької області» в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 18 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 18 народних депутатів України (В.Балога, В.Безгін, Г.Бондар, 

Д.Гурін, О.Дунда, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М'ялик, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 

5, частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Теребовлянського міського голови 

Тернопільського району Тернопільської області на неділю 31 жовтня 2021 

року; 



 6 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Теребовлянського міського 

голови Тернопільського району Тернопільської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Теребовлянського міського голови Тернопільського району Тернопільської 

області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України при 

розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному 

депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України 

призначити позачергові вибори Теребовлянського міського голови 

Тернопільського району Тернопільської області на неділю 31 жовтня 2021 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Теребовлянського міського 

голови Тернопільського району Тернопільської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Теребовлянського міського голови Тернопільського району Тернопільської 

області» в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 18 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 18 народних депутатів України (В.Балога, В.Безгін, Г.Бондар, 

Д.Гурін, О.Дунда, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М'ялик, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України 
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призначити позачергові вибори Малолюбашанського сільського голови 

Рівненського району Рівненської області на неділю 31 жовтня 2021 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Малолюбашанського сільського 

голови Рівненського району Рівненської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Малолюбашанського сільського голови Рівненського району Рівненської області» 

в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України при 

розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному 

депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України 

призначити позачергові вибори Малолюбашанського сільського голови 

Рівненського району Рівненської області на неділю 31 жовтня 2021 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Малолюбашанського сільського 

голови Рівненського району Рівненської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів 

Малолюбашанського сільського голови Рівненського району Рівненської області» 

в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 18 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 18 народних депутатів України (В.Балога, В.Безгін, Г.Бондар, 

Д.Гурін, О.Дунда, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М'ялик, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України 

призначити позачергові вибори Коларівського сільського голови Бердянського 

району Запорізької області на неділю 31 жовтня 2021 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Коларівського сільського 

голови Бердянського району Запорізької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Коларівського 

сільського голови Бердянського району Запорізької області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України при 

розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному 

депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України 

призначити позачергові вибори Коларівського сільського голови Бердянського 

району Запорізької області на неділю 31 жовтня 2021 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Коларівського сільського 

голови Бердянського району Запорізької області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Коларівського 

сільського голови Бердянського району Запорізької області» в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 18 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України (В.Балога, В.Безгін, Г.Бондар, 

Д.Гурін, О.Дунда, Д.Ісаєнко, В.Кальцев, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М'ялик, М.Саврасов, А.Стріхарський, Д.Чорний, 

О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

*** 
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Різне. 

 

 Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що враховуючи 

існуючу в експертному і політичному середовищі та спільноті місцевого 

самоврядування дискусію, маючи на меті врахування кращого європейського 

досвіду та європейських стандартів для вирішення ключових питань цієї дискусії, 

ним було скеровано звернення до експертів Ради Європи та Конгресу місцевих і 

регіональних влад, з проханням надати Комітету відповідь на наступні питання: 

- чи є відсутність прямих приписів у національному законодавстві щодо 

визнання юридичними особами територіальних громад такою, що суперечить 

принципам Європейської хартії місцевого самоврядування; 

- чи є наявність у національному законодавстві положень, що визначають 

правоздатність територіальної громади достатньою для його відповідності 

вищезгаданим принципам. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

25 лютого 2021 року 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1.1. Про призначення позачергових виборів Комарнівського міського голови 

Львівського району Львівської області. 

1.2. Про призначення позачергових виборів Липовецького міського голови 

Вінницького району Вінницької області. 

1.3. Про призначення позачергових виборів Теребовлянського міського 

голови Тернопільського району Тернопільської області. 

1.4. Про призначення позачергових виборів Малолюбашанського сільського 

голови Рівненського району Рівненської області. 

1.5. Про призначення позачергових виборів Коларівського сільського 

голови Бердянського району Запорізької області. 

IІ. Різне 


