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ВИСНОВОК 
про подання Президента України В.Зеленського про дострокове 

припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена 
Центральної виборчої комісії Ю.Фрицького

За дорученням Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука на підставі 
пункту 6 частини першої статті 13 та частини шостої статті 18 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України» Комітет Верховної Ради України з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування на своєму засіданні 16 листопада 2022 року 
(Протокол № 108) розглянув подання Президента України В.Зеленського про 
дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена 
Центральної виборчої комісії  Фрицького Юрія Олеговича у зв’язку з 
досягненням шістдесятип’ятирічного віку (реєстр. № 189601 від 
08 листопада 2022 року).

Розглядаючи вказане подання, Комітет виходить з такого. 
Пунктом 21 частини першої статті 85 Конституції України передбачено, 

що до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посади 
та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням 
Президента України.

Частиною першою статті 6 Закону України «Про Центральну виборчу 
комісію» (далі – Закон) визначено, що Верховна Рада України призначає на 
посади та звільняє з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням 
Президента України. 

Положеннями частини першої статті 30 Закону передбачено, що 
повноваження члена Комісії припиняються у зв’язку з прийняттям рішення 
Верховною Радою України про звільнення його з посади.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону повноваження члена 
Комісії можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з 
підстав і в порядку, встановлених цим Законом.

Згідно з приписами пункту 2 частини четвертої статті 30 Закону 
досягнення членом Комісії шістдесятип'ятирічного віку є підставою для 
дострокового припинення його повноважень.
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Рішення щодо дострокового припинення повноважень шляхом 
звільнення з посади члена Комісії приймається Верховною Радою України за 
результатами розгляду відповідного подання Президента України (частина 
десята статті 30 Закону).

При цьому частиною п’ятою статті 209 Регламенту Верховної Ради 
України визначено, що питання про припинення повноважень членів 
Центральної виборчої комісії розглядається Верховною Радою за поданням 
Президента України, яке представляє на пленарному засіданні Верховної Ради 
уповноважений ним представник.

На підставі викладеного вище, беручи до уваги подання Президента 
України В.Зеленського та додані до нього документи, заслухавши інформацію 
підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 
демократії, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету, 
запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання, Комітет 
ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 21 
частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 6, частини 
першої, пункту 2 частини четвертої і частини десятої статті 30 Закону України 
«Про Центральну виборчу комісію» звільнити з посади члена Центральної 
виборчої комісії Фрицького Юрія Олеговича у зв’язку з досягненням 
шістдесятип'ятирічного віку, достроково припинивши його повноваження.

Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання визначено 
народного депутата України, Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з 
питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 
А.Загоруйко.

Голова Комітету                                                                   А.КЛОЧКО


