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Про зміну дати призначення позачергових місцевих виборів у проектах 
постанов «Про призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької 

міської ради Прилуцького району Чернігівської області» (реєстр. № 6058), 
«Про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови 

Криворізького району Дніпропетровської області» (реєстр. № 6116),
«Про призначення позачергових виборів Володарського селищного голови 

Білоцерківського району Київської області» (реєстр. № 6380), 
«Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського голови 

Дніпровського району Дніпропетровської області» (реєстр. № 6448), 
«Про призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського голови 

Чернівецького району Чернівецької області» (реєстр. № 6449)

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування на засіданні 26 січня 2022 року 
(протокол №87) заслухав інформацію підкомітету з питань виборів, 
референдумів та інших форм безпосередньої демократії про необхідність 
перегляду та визначення іншої дати призначення позачергових виборів у 
проектах постанов «Про призначення позачергових виборів депутатів 
Прилуцької міської ради Прилуцького району Чернігівської області» (реєстр. 
№ 6058), «Про призначення позачергових виборів Криворізького міського 
голови Криворізького району Дніпропетровської області» (реєстр. № 6116), 
«Про призначення позачергових виборів Володарського селищного голови 
Білоцерківського району Київської області» (реєстр. № 6380), «Про 
призначення позачергових виборів Миколаївського сільського голови 
Дніпровського району Дніпропетровської області» (реєстр. № 6448), «Про 
призначення позачергових виборів Тереблеченського сільського голови 
Чернівецького району Чернівецької області» (реєстр. № 6449), що знаходяться 
на розгляді Верховної Ради України, з урахуванням вимоги частини першої 
статті 195 Виборчого кодексу України, відповідно до якої позачергові місцеві 
вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж за шістдесят 
днів до дня виборів. 
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Взявши до уваги зазначену інформацію, а також на підставі пункту 30 
частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 5 
Виборчого кодексу, пункту 1 частини першої статті 12 та статті 19 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України» Комітет ухвалив 
рекомендувати Верховній Раді України при розгляді проектів постанов «Про 
призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської ради 
Прилуцького району Чернігівської області» (реєстр. №6058), «Про призначення 
позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району 
Дніпропетровської області» (реєстр. №6116), «Про призначення позачергових 
виборів Володарського селищного голови Білоцерківського району Київської 
області» (реєстр. №6380), «Про призначення позачергових виборів 
Миколаївського сільського голови Дніпровського району Дніпропетровської 
області» (реєстр. №6448), «Про призначення позачергових виборів 
Тереблеченського сільського голови Чернівецького району Чернівецької 
області» (реєстр. №6449) змінити запропоновану в них дату призначення 
виборів на 30 жовтня 2022 року.

Поінформувати Верховну Раду України про дане рішення Комітету під 
час розгляду у сесійній залі проектів постанов з реєстр. №№ 6058, 6116, 6380, 
6448, 6449 доручено народному депутату України, Заступнику Голови 
Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 
безпосередньої демократії А.Загоруйко. 
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