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Про звернення Центральної виборчої комісії
стосовно вжиття заходів щодо законодавчого врегулювання

питання фінансування проміжних та повторних виборів депутатів 
місцевих рад, повторних виборів сільських, селищних, міських голів

__________________________________________________________________
Розглянувши постанови Центральної виборчої комісії від 6 жовтня 

2021 року № 396 «Про окремі питання фінансування Буринською
міською радою Конотопського району Сумської області підготовки та
проведення повторних виборів Буринського міського голови Конотопського 
району Сумської області 26 вересня 2021 року» та від 22 жовтня 2021 року № 430 
«Про питання фінансування окремими місцевими радами проміжних та 
повторних місцевих виборів» стосовно вжиття заходів щодо законодавчого 
врегулювання питання фінансування проміжних та повторних виборів
депутатів місцевих рад, повторних виборів сільських, селищних, міських
голів, заслухавши інформацію представника Центральної виборчої комісії 
П.Любченка та народного депутата України, Заступника Голови
Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та
інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко, керуючись
пунктами 1 та 9 частини першої статті 14, частинами першою – третьою
статті 17 закону України «Про комітети Верховної Ради України»,
Комітет   в и р і ш и в:

1. Звернутися до Національної поліції України та Вінницької, Волинської, 
Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-
Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської 
обласних державних адміністрацій з проханням здійснити перевірку викладених 
у постановах Центральної виборчої комісії фактів.



2. Доручити підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 
безпосередньої демократії підготувати та внести на розгляд Верховної Ради 
України проект Закону щодо вдосконалення положень законодавства, якими 
врегульовується питання фінансового забезпечення підготовки та проведення 
місцевих виборів.

3. Надіслати дане рішення Центральній виборчій комісії.
4. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на 

секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.
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