
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  організації  державної  влади ,  місцевого  самоврядування ,

 регіонального  розвитку  та  містобудування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75    

                                                                  

В И С Н О В О К
                                                                                       від  26 січня  2022 року

                                                                                        Протокол  №  87

 

Про призначення позачергових виборів Свалявського міського 
голови Мукачівського району Закарпатської області

__________________________________________________________________

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на 
засіданні питання про призначення позачергових виборів Свалявського міського 
голови Мукачівського району Закарпатської області у зв’язку з достроковим 
припиненням повноважень Свалявського міського голови  Григи Юрія Юрійовича 
за власним бажанням на підставі звернення з особистою заявою про складення 
повноважень міського голови.

Управління Апарату Верховної Ради України по зв’язках з місцевими 
органами влади і органами місцевого самоврядування, опрацювавши зазначене 
клопотання, надіслало до Комітету свої пропозиції для їх врахування під час 
розгляду порушеного питання.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань виборів, референдумів
та інших форм безпосередньої демократії, з’ясувавши позицію народних депутатів 
України – членів Комітету, всебічно обговоривши питання, керуючись пунктом 1 
частини першої статті 12 та статтею 19 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», Комітет у х в а л и в:

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 Свалявського міського голови 
Мукачівського району Закарпатської області на неділю 30 жовтня 2022 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 Свалявського міського голови 
Мукачівського району Закарпатської 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 Свалявського 
міського голови Мукачівського району Закарпатської області» в цілому.

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України при 
розгляді даного питання народному депутату України, Заступнику Голови 
Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 
безпосередньої демократії А.Загоруйко.
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