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АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ,  

ЩО РЕГУЛЮЄ СТАТУС ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ1 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, Законом 

України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 року №93-IV2 (далі – 

Закон) та іншими законами України. 

Законопроект (суб`єкт законодавчої ініціативи – народні депутати України) 

прийнято 2002 року, хоча перший варіант проекту зареєстровано ще у 1998 році. 

У цілому з часу прийняття Закону було 63 спроби внесення змін до нього. З них 23 

рази такі зміни були внесені парламентом. При цьому  17 разів – вносились “точкові” 

зміни до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” при прийнятті інших 

законів. І лише 6 “цільових” законопроектів стосувались внесення змін саме до цього 

Закону. Основні зміни стосувались гарантій діяльності, гарантій трудових прав, 

антикорупційної політики, підстав дострокового припинення повноважень депутата 

місцевої ради (Додаток № 1). 

Серед пропозицій змін домінують наступні: щодо дострокового припинення 

повноважень (25 законопроектів (6 прийнято), щодо недоторканності депутата місцевої 

ради (12 законопроектів (2 прийнято) та щодо гарантій діяльності (9 законопроектів (3 

прийнято): 

 

Рис. 1  Законодавчі ініціативи щодо внесення змін до законодавства про статус депутатів місцевих рад 

 
1 Цей документ підготовлено місцевою консультанткою Ради Європи пані Оленою Бойко в рамках Програми Ради Європи 

«Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні». Викладені погляди належать авторці цієї роботи і їх не 

можна ні за яких обставин вважати такими, що виражають офіційну позицію Ради Європи. 
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text 
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Але варто зауважити, що 100% прийнятих ініціатив від ініційованих на цю тему є 

лише технічними змінами. Пропозиції щодо антикорупційної політики мають 80% 

підтримки, гарантії трудових прав – 50% 3: 
 

 
Рис. 2   % прийнятих ініціатив щодо внесення змін до законодавства про статус депутатів місцевих рад 

 

У Висновку щодо Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, 

підготовленому Департаментом демократичних інститутів та врядування Генерального 

директорату - II з питань демократії 24 жовтня 2017 року  (CELGR/LEX(2017), 

зазначено, що “основні європейські стандарти (та міжнародні зобов’язання), що 

стосуються цього закону, встановлені статтями 3, 6 і 7 Європейської хартії місцевого 

самоврядування. В преамбулі Хартії говориться, що “… з цього випливає необхідність 

існування органів місцевого самоврядування, які мають створені на демократичній 

основі директивні органи і широку автономію щодо своїх функцій”.  

У пункті 2 статті 3 зазначається, що “Це право здійснюється радами або 

зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, 

рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи”.  

Стаття 6 визначає, що “… органи місцевого самоврядування мають можливість 

визначати свої власні внутрішні адміністративні структури”.  

Стаття 7 стосується умов, за яких здійснюються функції на місцевому рівні. У 

ній зазначається:  

- Умови діяльності місцевих обраних представників повинні забезпечувати вільне 

виконання ними своїх функцій.  

- Вони повинні передбачати відповідне фінансове відшкодування витрат, що 

виникають при відповідній діяльності, а також, у разі необхідності, відшкодування 

втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і відповідний захист соціального 

забезпечення. 

 
3 https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html 
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- Будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом місцевого обраного 

представника, визначаються законом або основоположними правовими принципами”.4 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД 2020 РОКУ 

 

Загальна кількість місцевих рад, склад яких обирався на відповідних місцевих 

виборах 2020 року – 1577 (Додаток 2). 

За даними на 01.11.2021 року, загальна кількість депутатських мандатів у таких 

місцевих радах – 43122. 

Загальна кількість обраних депутатів місцевих рад - 42493, з них: 

• депутатів обласних рад — 1659, 

• депутатів районних рад — 5353, 

• депутатів міських рад — 11181, 

• депутатів районних у містах рад — 562, 

• депутатів селищних рад — 10142, 

• депутатів сільських рад — 13596.5 

Найбільша кількість депутатів місцевих рад у Дніпропетровській (2879 – 6,8% від 

загалу по країні), Одеській (2601 – 6,8%), Львівській (2325 – 5,5%) областях.  

Найбільші по кількості обласні ради (120 мандатів) – Дніпропетровська та 

Харківська. 

Лідерами по кількості депутатів районних рад є: Дніпропетровська (350 – 6,5% від 

загалу по країні), Харківська (332 – 6,2%), Львівська (316 – 5,9%) області. 

Депутатів міських рад найбільше у Львівській (1127 – 10,1% від загалу по країні), 

Київській (689 – 6,2%), Дніпропетровській (656 – 5,9%) областях. 

Депутатів селищних рад найбільше у Харківській (649 – 6,4% від загалу по країні), 

Київській (597 – 5,9%), Одеській (588 – 5,8%) областях. 

 Депутатів сільських рад найбільше у Одеській (1053 – 7,7% від загалу по країні), 

Дніпропетровській (898 – 6,6%), Черкаській (872 – 6,4%). 

Області, де найбільша кількість депутатів селищних та сільських рад: Закарпатська 

(1226 – 78,6% від загалу по області), Рівненська (1164 – 77,3%), Миколаївська (961 – 

76,8%), Житомирська (1209 – 76,7%), Херсонська (907 – 76%), Чернівецька (921 – 

75,6%)6. 

Депутатами місцевих рад різних рівнів стали представники 113 місцевих 

організацій політичних партій. Проте 15,41 % від загалу обраних - це кандидати-

“самовисуванці”, обрані за “мажоритарної” системи (на рівні громад із кількістю до 10 

 
4 http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/40681.pdf30.03.2018 

5 https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html. Дата звернення 01.11.2021 
6 Додаток 2 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
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тисяч виборців цей показник доволі високий -  39,2% мандатів). Представництво жінок 

у місцевих радах – 36, 88%. 

За висновками громадянської мережі ОПОРА, “основним результатом, який 

дозволяє оцінювати ефект відкритості виборчої системи, є показник в 35% кандидатів 

(8225 осіб), які отримали депутатський мандат завдяки персональним голосам у 

територіальних виборчих округах, а не через свою наперед визначену позицію в 

партійному списку. Так, з-посеред усіх обраних за пропорційною виборчою системою 

депутатів, 9505 (близько 41% від загальної кількості) було обрано в територіальних 

виборчих округах. Разом з тим частина з цих депутатів-переможців в округах (1280 

осіб) не набрала мінімально необхідної кількості голосів виборців (чверті від виборчої 

квоти) і отримала мандати завдяки своїй позиції в партійних списках. Натомість 

решта переможців в округах (8225 осіб) успішно подолала внутрішньопартійний 

квотний бар’єр, виграла конкуренцію в однопартійців по списку і стала депутатами 

завдяки рейтинговим результатам персонального голосування виборців”.7 

 Але при цьому на місцевих виборах, які проводились за пропорційною системою, 

депутатами стали 69 кандидатів, на підтримку яких не було віддано жодного голосу.   

Порівняно з попередніми місцевими виборами, у 2020 році, після реформи 

адміністративно-територіального устрою, загальна кількість депутатів, які обиралися до 

місцевих рад усіх рівнів, зменшилася  у 3,6 рази: 

 
7 https://www.oporaua.org/report/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/zvit-mistsevi-vybory_2020#13_rezultaty 
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Рис.  3 Динаміка зменшення кількості місцевих рад і депутатів. Фото із сайта ОПОРИ 8 

 

 

ВПЛИВ “ПАРТИЗАЦІЇ” НА ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ МІСЦЕВИХ РАД 

 

“Партизація” – умовний термін задля позначення процесу підвищення ролі 

політичних партій у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування. 

На місцевих виборах 2020 року “партизація” відбувалась шляхом зміни виборчої 

системи (пропорційного представництва за відкритими виборчими списками для 

територіальних громад з кількістю виборців понад 10 тисяч). Запропонована виборча 

система позбавляє права на самовисування в депутати місцевих рад. А в комплексі з 

імперативним мандатом новообрані депутати місцевих рад перестають бути 

представниками інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, як 

це закладено у ч.1 ст. 2 Закону.   
 

Кандидати у депутати місцевих рад на місцевих виборах у 2020 році9 
 

 територіальних громад з 

кількістю виборців до 10 тис. 

де проводились вибори за 

пропорційною виборчою системою 

 
8 https://www.oporaua.org/report/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/zvit-mistsevi-vybory_2020#13_rezultaty 
9 https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm158pt001f01=695.html# 



6 
 

Кількість місцевих рад 

 
785 792 

Загальна кількість мандатів 

  
17270 25852 

Кількість кандидатів 

 
51393 229215 

 

На місцевих виборах 2020 року депутати місцевих рад обрані від 113 місцевих 

організацій політичних партій та висунуті шляхом самовисування. При чому шляхом 

самовисування –  6844 особи (15,92% від загальної кількості обраних).  

Зменшення кількості депутатів місцевих рад, які балотувались шляхом 

самовисування, порівняно з черговими місцевими виборами 2015 року, коли відсоток 

“самовисуванців” був значно більшим (66,95%), можна пояснити саме зміною виборчої 

системи, яка позбавила права самовисування у територіальних громадах із кількістю 

виборців понад 10 тис. Проте не можна назвати таку тенденцію політичною сталістю 

(зрілістю, свідомістю тощо). Оскільки значний відсоток кандидатів зробили вибір на 

користь “молодих” та рейтингових політичних партій напередодні самих виборів саме у 

зв`язку із неможливістю самовисування (наприклад, 15,00 % - це обранці від “Слуги 

народу”, “За майбутнє”- 9,56 % тощо).  

З огляду на це, “партизація” сприяла кількісному збільшенню членів політичних 

партій, але навряд чи якісному оновленню на ідеологічній основі. З іншого боку, 

відповідальність за діяльність “партійців”-депутатів місцевих рад уповні покладається 

на ті політичні сили, які їх висували. Але варто зауважити, що серед “самовисуванців” 

залишається тенденція до партійного нігілізму – 95,78 % безпартійних кандидатів (6555 

осіб). Приблизно така ж ситуація була і на виборах 2015 року: 98,21%. 

Проте варто зауважити, що “партизація” стимулює регіоналізацію місцевої влади: 

партійні проекти регіональних еліт успішно перемагали на місцевих виборах 2020 року, 

наприклад, в обласних радах перші місця отримали: Вінницька обласна рада – 

“Українська стратегія Гройсмана” (47,62%, а це 40 мандатів у раді з 84 депутатів);  

Закарпатська обласна рада – “Рідне Закарпаття” (18,75%); Полтавська обласна рада – 

“Довіра” (19,05%); Харківська обласна рада – “Блок Кернеса – Успішний Харків!” 

(38,33%); Хмельницька обласна рада – “Команда Симчишина” (20,31%); Черкаська 

обласна рада – “ВО Черкащани” (28,13%); Чернігівська обласна рада – “Рідний дім” 

(29,69%).  

Або інший приклад міст-обласних центрів: Вінницька міська рада  – “Українська 

стратегія Гройсмана” (62,96 %); Запорізька міська рада – “Партія Володимира Буряка 

“Єднання” (25%); Одеська міська рада – “Довіряй ділам” (31,25%); Харківська міська 

рада – “Блок Кернеса – Успішний Харків!” (40,48%); Херсонська міська рада – “Партія 

Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!” (31,48%); Хмельницька міська рада – “Команда 

Симчишина” (61,90%); Чернівецька міська рада – “Єдина альтернатива” (23,81%); 

Чернігівська міська рада – “Рідний дім” (61,90%). 
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Варто зауважити, що значна частина обраних депутатів не набула чи достроково 

припинила повноваження. Так, станом на 01.11.2021 року кількість обраних в 

багатомандатних округах депутатів, які достроково припинили повноваження або не 

набули їх – 3268 осіб (12,6% від загальної кількості таких депутатів). З них – 513 осіб 

(1,9%) – це такі, що достроково припинили повноваження. Із цієї кількості найбільші 

показники: 89 осіб – це представники політичної партії “Слуга народу”, 74 особи – 

представники політичної партії “Європейська солідарність”, 58 осіб – “ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”. 

В одномандатних округах депутатів, які достроково припинили повноваження або 

не набули їх – 376 осіб (2,1% від загальної кількості таких депутатів). З них – 248 осіб 

(1,4%) – це такі, що достроково припинили повноваження. Із цієї кількості 102 особи – 

це “самовисуванці”,  31 особа – від політичної партії “За майбутнє”,  30 – від політичної 

партії “Слуга народу”, від “Батьківщини” – 22 особи.  

До прикладу, найбільша кількість таких осіб в обласних радах: Херсонська (22 

особи), Одеська (21), Сумська (14); районних радах: по Сумській (96 осіб), Одеській (79), 

Харківській (79) областях, у міських територіальних громадах – Львівська (187 осіб), 

Тернопільська (112), Сумська (95) область, у сільських, селищних територіальних 

громадах – Одеська (35 осіб), Черкаська (26), Запорізька (22) область (Додаток 5). 

 З огляду на очевидну відповідальність політичних партій за “своїх” депутатів 

місцевих рад,  інструментом впливу на них обрано імперативний мандат. Змінами до 

Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” у липні 2020 року посилено вплив 

політичних партій на місцеві ради, адже було регламентовано право політичних партій 

застосовувати механізм імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Політичні 

партії, які висувають кандидатів, можуть ініціювати відкликання обраного депутата, що 

суперечить міжнародним стандартам.  

Варто врахувати висновки Венеціанської Комісії, зокрема, що “партійні програми 

не є угодами, зобов’язальними у правовому відношенні, їх дотримання не можна 

вимагати у правовому порядку, і всі європейські держави покладаються на принцип 

представницької демократії, який виключає імперативний мандат”.10    

Дослідження практики застосування імперативного мандата є недостатнім, хоча 

питання потребує особливої уваги. Тим не менше резонансними стають окремі 

ініціативи політичних партій щодо відкликання власних депутатів.  

Судова практика наразі є неоднозначною. Судовий розгляд може тривати роками, 

наприклад, у липні 2017 року ВО “Батьківщина” та ВО “СВОБОДА”  в Тернопільській 

області розпочали процедуру відкликання трьох депутатів Тернопільської міської ради. 

І лише 29 грудня 2020 р. Верховний Суд України у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду у справі № 819/151/18 поставив крапку і залишив без 

 
10 https://www.venice.coe.int/files/CDL-elec-opinions-UKR.pdf 

https://lex.activelex.com/#/jurisprudence/536516491
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задоволення касаційну скаргу депутата міської ради, який був відкликаний за народною 

ініціативою. 

Подекуди ініціативи відкликання мали масовий характер, наприклад, 31 травня 

2017 року Криворізька міська територіальна виборча комісія прийняла рішення 

звернутись до керівних органів партій ВО “Батьківщина” та Радикальної партії Олега 

Ляшка щодо відкликання 11 депутатів міської ради за народною ініціативою.11 У 

Полтавській області на той час було 9 кандидатів на відкликання.  

Подекуди процес відкликання не завершується, наприклад, у минулому скликанні 

процедура щодо відкликання депутата Київської обласної ради від “Солідарності” не 

була завершена. А  у грудні 2019 року вже ВО “Батьківщина” ініціювала у Київській 

обласній раді відкликання свої представників, які вийшли зі складу фракції. 

Процеси відкликання є вибірковими, а підстави зачасту суб`єктивними. Наприклад, 

минулого скликання у місті Буча було запропоновано відкликати двох представників 

“Партії захисників Вітчизни” з ідеологічних підстав, проте щодо депутатів-

прогульників, що пропустили понад 50% засідань сесій або комісій, ініціативи 

відкликання не було. 

Вже після місцевих виборів 2020 року є наміри відкликання, навіть щодо “першого” 

номера списку. Наприклад, “Партія миру та розвитку” озвучила намір відкликати свого 

депутата Слов’янської міської ради – одіозну Нелю Штепу – фактично одразу після її 

обрання. 

У свій час Асоціація міст України серед ризиків “партизації” перед місцевими 

виборами 2020 року зазначала наступні: “зменшення особистої відповідальності 

депутата, обраного за списком, оскільки його діяльність має “вписуватися” у політику 

партії; закладання потенційного внутрішнього конфлікту між депутатами за 

партійною ознакою, який може стати підставою для недієздатності 

представницького органу”.12 

Окрім того, варто звернути увагу на висновки Аналізу результатів виборчої 

кампанії до місцевих органів влади 25 жовтня 2020 р. Національного інституту 

стратегічних досліджень, а саме: 

“1) Зростання впливу у регіонах парламентських партій. Доля представництва 

парламентських партій у місцевих радах депутатів різного рівня зросла в рази (з 18,65% 

у 2015 р. до 54,65% мандатів у 2020 р.). Головним мінусом, що не дозволяє говорити про 

однозначність цієї перемоги є те, що зберігається притаманна партіям проблема – 

значна частина депутатів у списках партій в реальності не є членами партій. Це 

негативно позначається як на самих партіях (їх іміджі та внутрішній керованості), 

так і розмиває інститут політичної відповідальності.  

2) Коаліції та структурна нестійкість, високий конфліктний потенціал місцевих 

рад депутатів. Не дивлячись на те, що запровадження майже повсюдно у 

 
11 https://www.oporaua.org/article/vybory/44366-masove-vidklykannia-deputativ-u-kryvomu-rozi-vse-tilky-pochynaietsia 
12 https://www.auc.org.ua/novyna/amu-novyy-zakonoproyekt-shchodo-vdoskonalennya-vyborchogo-zakonodavstva-shlyah-do-

prymusovoyi 
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представницьких органах влади пропорційної системи виборів сприяло концентрації 

голосів виборців, у першу чергу, навколо загальнонаціональних парламентських партій - 

переважна більшість місцевих рад депутатів залишатиметься досить партійно 

фрагментованими, що ставитиме необхідність утворювати партійні коаліції. Коаліції 

більшості, у свою чергу, традиційно відрізняються кон’юнктурністю (у тому числі як 

результат поширеної практики проведення за партійними списками до рад не членів 

партій) та нестійкістю. В багатьох радах очікувано виникнуть проблеми з 

формуванням більшості. З високою долею вірогідності в деяких містах складатиметься 

ситуація конфлікту мерів та рад.  

3) Регіоналізм. Орієнтація місцевих еліт на створення власних партійних (часто 

іменних) проектів свідчить про відсутність у переважної більшості представників цих 

еліт амбіцій вийти на більш широкий рівень представництва, включно із 

загальнонаціональним парламентським”.13 

Також доцільно звернути увагу на висновки ВГО „Комітет виборців України”, а 

саме: “Попри поточну виборчу систему та обмежений імперативний мандат не варто 

абсолютизувати можливості впливу партійного керівництва на фракції політичних сил 

у містах-мегаполісах. Місцеві бізнес-конфлікти стануть не лише викликами для роботи 

міських рад в українських мегаполісах, але й каталізаторами формування політичних 

сил нової якості.”14 

У свою чергу ОПОРА дійшла висновку: “Надмірна “партизація” місцевих виборів 

призведе до посилення монопольного контролю центрального керівництва політичних 

сил за діяльністю місцевих організацій в умовах недостатньої спроможності 

останніх.“15 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ  

ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД 

 

 

І. ДЕФІНІЦІЯ “ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ” 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону, депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, 

районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів 

територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно 

до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений 

Конституцією України. 

Депутат у системі місцевого самоврядування – це виборна особа, яка має подвійний 

статус: “по-перше, представника територіальної громади, виборців свого виборчого 

 
13 https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-12/analit-dopovid-2.pdf 
14 http://www.cvu.org.ua/uploads/koalicia%20A4%20final.pdf 
15 https://www.oporaua.org/report/vybory/partii/20153-partizatsiia-mistsevikh-viboriv-ta-spromozhnist-samikh-partii-chi-

spivpadaiut-politichni-bazhannia-z-realnistiu 
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округу, а по-друге, члена відповідної місцевої ради – представницького органу місцевого 

самоврядування (ради)”16. 

Правовий статус депутата місцевої ради можна визначити “як цілісну сукупність 

взаємоузгоджених елементів, передбачених чинним законодавством, які визначають 

особливості інституту депутата місцевої ради як представника відповідної 

територіальної громади. Такими елементами можна вважати: 

✓ його права і обов’язки (що у своїй сукупності становлять повноваження 

депутата місцевої ради),  

✓ джерело і порядок виникнення і припинення відповідних повноважень,  

✓ відповідальність та гарантії діяльності”.17 

Таке положення ч. 1 ст. 2 Закону потребує уточнення з огляду на наступне: 

1. Місцеві вибори регулюються Виборчим кодексом України (Книга IV)18, 

посилання на вже нечинний Закон України “Про місцеві вибори” є недоречним 

(це зауваження стосується й інших положень Закону). 

2. З огляду на реформу місцевого самоврядування та реформу адміністративно-

територіального устрою базовим рівнем місцевого самоврядування слід 

вважати саме територіальну громаду, яка може мати на території юрисдикції 

кілька населених пунктів різної категорії. Отже, місцевий депутат не може 

представляти інтереси лише одного села, селища, міста. 

3. Визначення “депутат обласної (районної) ради” не відповідає змісту 

повноважень (обласна та районна рада представляють спільні інтереси 

територіальних громад – ст. 140 Конституції України). 

Варто врахувати, що : 

➢ Ч. 4 ст. 140 Конституції України наділяє обласні та районні  ради повноваженням 

представляти “спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст”.  

Застосування нових положень виборчого законодавства представництва 

територіальних громад у районних та обласних радах не забезпечило.  

➢ Слід зазначити, що ані вже нечинний Закон України “Про місцеві вибори”, ані 

Виборчий кодекс України не забезпечили належне представництво депутатів і у 

громадах. Так, за системою пропорційного представництва за відкритими 

виборчими списками  обирається “перший” номер, не “закріплений” за 

територіальним виборчим округом, або депутат, що отримав мандат як 

“списочник”. Яким чином вони представляють “виборців свого виборчого 

округу” як це регламентовано Законом? 

➢  За підсумковим звітом ОПОРИ за результатами місцевих виборів у 2015 році, 

зроблено висновок: “розподіл мандатів за результатами застосування 

 
16 http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/2/33.pdf 

17 http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1334 

18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text 
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пропорційної виборчої системи із закріпленням кандидатів у територіальних 

виборчих округах супроводжувався викривленням представництва 

територіальних округів. У одних з них було обрано декілька кандидатів, в інших 

– лише одного або жодного. Цей ефект виборчої системи найбільш 

контроверсійно проявився на рівні виборів обласних та районних рад, які 

відповідно до Конституції України мають представляти сукупні інтереси 

територіальних громад. Крім цього, виборча система дозволяла отримати 

депутатський мандат кандидатам, які не отримали найвищі результати у 

територіальних округах, натомість кандидати-лідери могли не стати 

депутатами, якщо їх місцева організація партії не подолала виборчий бар’єр у 

межах області, міста чи району.”19   

 

 

ІІ. ПИТАННЯ НАБУТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

Рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата, сільського, 

селищного, міського голови оголошуються на пленарному засіданні відповідної 

сільської, селищної, районної у місті, міської, районної, обласної ради, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та є підставою для набуття повноважень, складення 

присяги депутата, сільського, селищного, міського голови (ч. 6 ст. 283 Виборчого 

кодексу України). 

Проте спеціальним Законом, яким є Закон України “Про статус депутатів 

місцевих рад”, складення присяги депутатом місцевої ради взагалі не передбачено. 

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону повноваження депутата місцевої ради 

починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного 

оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і 

закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім 

передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата 

місцевої ради або ради, до складу якої його обрано. А повноваження депутата місцевої 

ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, 

починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата місцевої 

ради пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіальної 

виборчої комісії про підсумки виборів. 

 Ч. 1 ст. 284 Виборчого кодексу України регулює питання заміщення депутата-

“списочника”: “депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати 

у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї організації 

партії”. По-перше, некоректним є назва округу “єдиний виборчий” (адже вибори у 
 

19 https://cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/OPORA-Mistsevi-vibori-2015.-Rezultati-sposterezhennya.pdf 
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громадах з понад 10 тисяч виборців систему територіальної організації виборів 

становлять: 1) єдиний багатомандатний виборчий округ; 2) територіальні виборчі 

округи; 3) виборчі дільниці). По-друге, дефініція “у відповідному територіальному або 

єдиному виборчому списку” становить правову невизначеність: так з якого саме 

округу визнається наступний за черговістю кандидат? Окрім того, потребує 

уточнення процедура “визнання” депутатом, і знов-таки не зрозуміло, з якого 

моменту відбувається набуття повноважень депутатом.   

Отже, положення ч. 1 ст. 2 Закону потребує уточнення з огляду на наступне: 

існує правова невизначеність щодо часу настання правоздатності та дієздатності  

депутатів місцевих рад. 

Варто врахувати, що : 

➢ за висновками ОПОРИ щодо дослідження результатів місцевих виборів 2020 

року встановлено 18 випадків у 14 регіонах України, де ймовірно відбулось 

порушення при розподілі мандатів. При чому, депутати вже набули повноважень, 

а процедури відновлення порушеного активного виборчого права не існує 

при виявленні помилок у розподілі мандатів після проведення першої сесії 

та набуття повноважень депутатами. Оскарження порядку та черговості 

розподілу мандатів можливе лише через суд.20  

➢ З огляду на це доцільна аналогія з  Постановою Вищого адміністративного суду 

України від 8 лютого 2013 р. у справі за позовом Кармазіна Ю.А., Угляя Є.І., 

Дацького А.Ю до Центральної виборчої комісії. Було сформульовано кілька 

правових позицій, які заслуговують на увагу. Так, Суд ствердив, що “у разі, якщо 

кандидат отримав статус обраної особи, внаслідок порушення прав інших осіб, 

зокрема виборців, які не віддали за нього більшість голосів, а також інших 

кандидатів, що приймали участь у цих виборчих перегонах, такий кандидат не 

отримує права на набуття повноважень депутата – народного обранця”; 

внаслідок цього, на думку Суду, “особа може бути визнана такою, що 

позбавлена статусу та повноважень народного депутата України за умови 

визнання нелегітимним одного з етапів виборчого процесу, в тому числі в разі 

визнання недостовірним даних, занесених до протоколу ЦВК про результати 

виборів, і як наслідок, неправомірного визнання особи обраною народним 

депутатом”..21 

 

 

ІІІ. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

 
20 https://www.oporaua.org/article/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/22729-vtracheni-mandati-iak-nevirnii-rozpodil-vplinuv-

na-predstavnitstvo-partii-u-mistsevikh-radakh 
21 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29333049 
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Згідно із ч. 2 ст. 2 Закону депутат місцевої ради як представник інтересів 

територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і 

захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого 

виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих 

законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Таке положення потребує дискусії з огляду на наступне: 

1. Невизначеним є механізм, за яким депутат-“списочник” “зобов'язаний 

виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її 

частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах 

своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні 

місцевого самоврядування”. 

2. Виборча система на місцевих виборах не уповні відповідає визначенню 

“представник  інтересів територіальної громади”, оскільки відповідно до ч. 2 

ст. 192 Виборчого кодексу України вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів 

міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 

тисяч і більше) проводяться за системою пропорційного представництва за 

відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у 

територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний 

виборчий округ, що збігається з територією відповідно Автономної Республіки 

Крим, області, району, міста, району в місті, села, селища згідно з 

адміністративно-територіальним устроєм або територією міської, сільської, 

селищної територіальної громади. 

 

Варто врахувати, що : 

➢ Проблема виборчого округу на місцевих виборах не є новою22. Про неї 

зазначали експерти і раніше. Експерти Лабораторії законодавчих ініціатив у 

2017 році зауважували: “... існує такий казус цієї виборчої системи: 

депутатом може стати кандидат, який у своєму окрузі зайняв третє, а то 

й четверте місце, натомість той, хто посів перше місце в цьому окрузі, 

причому його партія подолала бар’єр, може не стати депутатом взагалі. Це 

стосується, як правило, партій, які посіли перші місця в багатомандатному 

окрузі. Депутати ж, у відповідності до Закону, вважаються обраними в 

багатомандатному окрузі, хоча звітують за рік роботи в одномандатному, 

в якому їх обирають. Там же вони зазвичай і працюють з виборцями, 

вважаючи, що представляють інтереси саме мешканців цього 

 
22 https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/391/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4.pdf 
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одномандатного округу. Як наслідок, маємо до порушення принципу 

представництва.”23 

Так, за результатами місцевих виборів 2015 року в обласних радах не обрано взагалі 

жодного депутата у понад 25 % виборчих округів. Наприклад, у Чернігівській обласній 

раді було майже 36 % “пустих” округів, а у Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській 

– близько 32% таких округів. При цьому в деяких округах було обрано по 2-3 депутати 

одночасно. Так, в обласних радах майже 17 % округів мали по 2-3 депутати на одному 

окрузі. Була ще одна несправедливість для виборця: законом передбачено, що перший 

номер списку від партії стає депутатом автоматично, якщо партія подолала прохідний 

бар’єр. Наприклад, в обласних радах у 2015 році більше 8 % мандатів отримали саме такі 

“призначенці”: 

 

Рис. 4 Аномалії представництва у складі обласних рад за результатами місцевих виборів 2015 року (%). Додаток 3 

 

За висновками дослідника Євгена Побережного, “більш серйозні наслідки 

“недопредставлення” має для районів, оскільки на практиці воно означає повне 

непредставлення в облраді частини громад відповідного району (наприклад, із 3 округів 

Шаргородського р-ну у Вінницькій облраді представлений лише 1, непредставлення в 

облраді решти округів означає, що непредставленими є територіальна громада 

м.Шаргород, а також 20 сільських територіальних громад Шаргородського району)”. 

З огляду на такі висновки було зроблено вибірковий аналіз представництва у складі 

районних рад (проаналізовано склад однієї районної ради по усім областям країни)24:  

 
23 https://parlament.org.ua/2017/09/04/propozytsiyi-do-polityky-shhodo-vregulyuvannya-statusu-deputata-mistsevoyi-rady-policy-paper/ 

24 https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/390/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7_-

_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B4

%D0%B8.pdf 

25.2

16.9

8.2

49.7

Аномалії представництва у складі обласних рад за результатами 

місцевих виборів 2015 року (%)

округи, де депутата не обрано

округи, де обрано одночасно 2-3 депутати

округи, де обраним визнано особу, яка є 1-им номером списку партії

округи з належним представництвом
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Рис. 5 Аномалії представництва у складі районних рад за результатами місцевих виборів 2015 року: вибірковий 

аналіз (%). Додаток 4 

 

Проте після реформи виборчого законодавства на місцевих виборах 2020 року 

проблема визначення території здійснення повноважень депутата місцевої ради не 

вирішена. 

 

 

 

ІV. ПРОБЛЕМА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

1. Стаття 5 Закону містить вичерпний перелік підстав дострокового 

припинення повноважень депутата місцевої ради у двох випадках: без прийняття 

рішення відповідної місцевої ради та за рішенням такої місцевої ради. 

Без прийняття рішення відповідної місцевої ради достроково припиняються 

повноваження депутата у разі: 

1) його відкликання за народною ініціативою у встановленому Законом порядку; 

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за 

межі України; 

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією 

України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень; 

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до 

позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто 

до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено 

22.5

5.8

71.7

Аномалії представництва у складі районних рад за результатами 

місцевих виборів 2015 року: вибірковий аналіз  (%)

територіальні громади, що не мають представнцтваа у районній раді

територіальні громади, що у районній раді частково представлені

належне представництво громад у районній раді



16 
 

стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що 

пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, 

набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 

290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх 

стягнення в дохід держави; 

8) його смерті. 

Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також за 

рішенням відповідної ради у зв'язку: 

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено 

до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; 

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських 

повноважень; 

3) з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення 

заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 

дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 

виконання. 

Таке положення потребує дискусії з огляду на наступне: 

1. Законом не визначена як підстава дострокового припинення повноважень 

депутата місцевої ради  наявність громадянства іншої країни. 

3. Особливості процедур дострокового припинення повноважень (ненабуття 

повноважень) у разі обрання депутатом іншої місцевої ради недостатньо 

врегульовані. Змінами до виборчого законодавства передбачається можливість 

подвійного кандидування. Стаття 216 Виборчого кодексу України встановлює, 

що “Особа може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному 

виборчому окрузі не більше ніж у два рівні місцевих рад. Особа, висунута 

кандидатом на посаду сільського, селищного чи міського голови, не може 

одночасно бути висунута у будь-яких інших єдиних одномандатних виборчих 

округах з будь-яких місцевих виборів. Особа, висунута кандидатом на посаду 

сільського, селищного, чи міського голови, може одночасно бути висунута 

кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі тільки до 

відповідної сільської, селищної або міської ради. Особа, з урахуванням вимог 

частини четвертої цієї статті, може одночасно бути висунута кандидатом у 

депутати місцевих рад та кандидатом на посаду сільського, селищного, або 

міського голови шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної 

партії або лише шляхом самовисування”. 

Це означає, що кандидат, за бажанням, може неодноразово реалізувати своє 

пасивне виборче право. І це не суперечить ані Конституції України, ані чинному 

законодавству.  
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Проте Виборчий кодекс України містить нечіткі норми щодо врахування 

особливостей подвійного кандидування при підрахунку голосів та 

встановленні результатів виборів.  

4. Питання дострокового припинення повноважень за рішенням місцевої ради у 

зв'язку з особистою заявою депутата відповідної ради про складення ним 

депутатських повноважень є доволі дискусійним: питання складення 

повноважень у такому випадку є добровільним і є безумовним правом 

громадянина та не має залежати від рішення відповідної ради (тобто волі 

третіх осіб). 

5. Питання дострокового припинення повноважень за рішенням відповідної ради у 

зв'язку з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення 

заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 

дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 

виконання, є теж дискусійним. Адже по суті це встановлення нового виборчого 

цензу: за наявністю заборгованості. При чому у цьому випадку пасивне 

виборче право ставиться у залежність від рішення відповідної ради (тобто 

волі третій осіб) і є дискреційним повноваженням.   

 

2. Особливої уваги потребує питання відкликання за народною ініціативою у 

встановленому Законом порядку. 

 Розділ V Закону містить положення щодо відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою, а саме:  

➢ Підстави для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (ст. 37 

Закону). 

➢ Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (ст. 

38 Закону). 

➢ Повідомлення про внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

за народною ініціативою (ст. 39 Закону). 

➢ Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої 

ради за народною ініціативою виборцями (ст. 40 Закону). 

➢ Прийняття рішення про відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою (ст. 41 Закону). 

➢ Оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчої комісії (ст. 46 Закону). 

➢ Повторне порушення питання про відкликання депутата місцевої ради (ст. 47 

Закону). 

➢ Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді питання про його відкликання 

(ст. 48 Закону). 

Відповідно до ч.1 ст. 38 Закону право вносити пропозицію про відкликання 

депутата місцевої ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту 

набуття таких повноважень) мають місцева організація політичної партії, від якої його 

обрано депутатом, а також громадяни України, які є виборцями відповідного виборчого 

округу. Наприклад, щодо депутатів, обраних на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 
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– така можливість настає з 2021 року після дня та місяця набуття повноважень 

відповідних депутатів. 

Стаття 37 Закону визначає підстави для відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою: 

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції України і законів 

України, що встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили. У цьому 

випадку підставою для відкликання депутата можуть бути лише такі рішення 

судів, якими встановлено порушення депутатом закону в період виконання 

депутатських повноважень під час поточної каденції; 

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних 

засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин 

обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі. Враховуючи застосування 

різних виборчих систем, ця норма потребує уточнення: наприклад, в якому саме 

виборчому окрузі виконує обов`язки депутат-“списочник”; 

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам 

і положенням передвиборної програми місцевої організації політичної партії, від якої 

його обрано депутатом, чи програмі політичної партії, від місцевої організації якої 

його обрано. Підтвердження судовими рішеннями цих підстав для відкликання 

депутата закон не передбачає. Але варто врахувати, що відповідно до положень 

Виборчого кодексу України лише в умовах реєстрації кандидатів у депутати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у 

місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з 

кількістю виборців 10 і більше тисяч) є вимога подання передвиборної програми 

організації партії (п. 4 ч.1 ст. 222 Кодексу).  

 4) невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 Закону зобов’язань 

звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними; 

5) невходження депутата, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, до фракції 

місцевої організації партії, за виборчим списком якої він обраний, або припинення 

членства депутата місцевої ради у фракції.  

Процедура відкликання не містить уточнення: які саме виборці (ті, що мали 

такий статус на день голосування, чи мають такий статус на момент ініціативи 

відкликання) мають право ініціативи на відкликання. 

Хоча сам Закон не має обмежень щодо кількості депутатів, відкликання за 

народною ініціативою яких може ініціюватися одними зборами виборців, логічно, що 

питання відкликання кожного депутата має розглядатись окремо, не “пакетом”. 

Відповідно до ст. 48 Закону депутат місцевої ради має право бути присутнім під час 

розгляду вищим керівним органом партії звернення територіальної виборчої комісії 

щодо його відкликання за народною ініціативою та при прийнятті відповідного рішення, 

а також на засіданнях територіальної виборчої комісії при розгляді нею питань, що 

стосуються його відкликання. Однак ані ТВК, ані політична партія не зобов’язані 
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його викликати, а неприбуття депутата місцевої ради, який був належним чином 

повідомлений, не перешкоджає розгляду питання про внесення пропозиції щодо його 

відкликання за народною ініціативою. 

 Відповідно до ч. 2, 3 ст. 38 Закону рішення про внесення пропозиції щодо 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою виборцями приймається на 

зборах виборців у кількості не менше: 

1) 30 осіб для відкликання депутата сільської, селищної ради; 

2) 100 осіб для відкликання депутата міської ради міста районного значення та 

районної у місті ради; 

3) 300 осіб для відкликання депутата міської ради міста обласного значення та 

районної у місті ради; 

4) 150 осіб для відкликання депутата районної ради; 

5) 400 осіб для відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської 

ради. 

Не пізніше як за два дні до проведення зборів виборців, на яких буде розглядатися 

питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою, про дату, місце та час їх проведення повідомляють регіональні та / або 

місцеві засоби масової інформації. Проте Закон не передбачає обов’язкової публікації 

– лише повідомлення. 

По-перше, ряд положень Закону містить архаїзми, як то “міста обласного 

значення”, по-друге, кількісні норми участі  на зборах виборців варто переглянути, 

оскільки після реформи адміністративно-територіального устрою відбулось укрупнення 

громад, і чинні норми представництва видаються невиправдано низькими. 

Окрім того, не зрозуміло, про які саме збори виборців йдеться (яка 

територіальність, виборці на яких виборах, хто встановлюватиме статус виборця тощо). 

Варто виправити технічні помилки: п. 2 ч. 2 ст. 38 Закону визначає, що для 

відкликання депутата міської ради міста районного значення та районної у місті ради 

ініціаторами є 100 осіб, у той же час п. 3 цієї ж частини визначає, що необхідно “300 осіб 

для відкликання депутата міської ради міста обласного значення та районної у місті 

ради”. 

 Також доцільно привести до логічного застосування процес проведення зборів у 

разі, якщо  ініціатором виступають виборці та коли пропозицію висуває політична 

партія (наразі різні вимоги до організації зборів в частині комунікацій зі ЗМІ). 

Ст. 40 Закону регламентує процес збору виборцями підписів на підтримку 

пропозиції про відкликання депутата за народною ініціативою: 

“На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, обраного в 

багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрано підписи в кількості, що 
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перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами 

яких він був обраний депутатом. 

 На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, обраного у 

єдиному багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрана така кількість 

підписів, що є більшою за виборчу квоту, яка була визначена згідно із Виборчим кодексом 

України під час проведення виборів, за результатами яких він був обраний депутатом”. 

При цьому відсутня вимога щодо того, що кількість підписів не повинна бути 

менше, ніж кількість голосів, поданих за відповідну партію в цьому окрузі на 

виборах, де він був обраний. 

Законом встановлено, що територіальна виборча комісія здійснює аналіз 

оформлення підписних листів та документів проведених зборів на відповідність вимогам 

цього Закону, перевіряє дотримання порядку збору підписів на підтримку пропозиції 

про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, а також вибірково 

перевіряє достовірність відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та 

їхніх підписів (не менше 10 відсотків від загальної кількості) із залученням органу 

ведення Державного реєстру виборців  та територіального органу поліції.  

Водночас, слід зауважити, що перевіркою не передбачено встановлення 

обґрунтованості підстав  відкликання. 

Варто врахувати, що: 

➢ Існує колізія норм щодо імперативного мандата та норм Європейської хартії 

місцевого самоврядування. У ч. 1 ст. 7 ЄХМС декларується: “Умови 

діяльності місцевих обраних представників повинні забезпечувати вільне 

виконання ними своїх функцій”, що випливає з принципу вільного мандата для 

депутатів місцевих рад, проте нинішній статус депутата місцевої ради свідчить 

саме про наявність імперативного мандата. 

➢ Як зазначають дослідники “Наразі Закон України “Про статус депутатів 

місцевих рад” містить багато суперечливих норм, які створюють політичні 

конфлікти по всій країні, дестабілізують ситуацію в місцевих радах і 

суперечать принципам демократії, коли персональний склад місцевої ради 

формується не на виборах, а вже після них фактично рішеннями партійних 

організацій та територіальних виборчих комісій, а не виборцями“25. 

➢ У Рішенні КСУ від 9 лютого 2000 року № 1-рп/2000 зазначено, що тільки через 

волевиявлення виборців, а не за рішенням Верховної Ради України 

припиняються повноваження відповідної ради чи сільського, селищного, 

міського голови26. 

 
25 https://parlament.org.ua/2017/09/04/propozytsiyi-do-polityky-shhodo-vregulyuvannya-statusu-deputata-mistsevoyi-rady-policy-

paper/ 
26 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-00#Text 
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➢ Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради 

вирішуються судом. 

➢ “Партизація” статусу депутатів місцевих рад суперечить природі і функціям 

представницьких органів місцевого самоврядування.  

➢ Законодавчі положення щодо запровадження партійного імперативного мандата 

зазнали жорсткої критики з боку Венеціанської комісії як такі, що не 

відповідають традиційній і загальноприйнятій доктрині представницької 

демократії.  

➢ На думку Ключковського Ю.Б., “відкликання депутатів (чи інших виборних 

посадових осіб) вважається однією з форм прямої демократії, яка повинна 

забезпечувати дотримання основних принципів, спільних з принципами 

виборчого права, зокрема, загального і рівного права голосу, вільної участі у 

відповідному процесі і таємного голосування. Збирання необхідної для 

відкликання кількості підписів виборців, проте, не є формою прийняття 

рішення про відкликання депутата. Подальша процедура залежить уже не від 

виборчої системи, а від способу висування кандидата. У разі номінації 

кандидата на виборах шляхом самовисування, остаточне рішення щодо 

відкликання (на підставі підписів виборців) приймає відповідна територіальна 

виборча комісія; у разі партійного висування (у тому числі в одномандатному 

окрузі) територіальна виборча комісія звертається до “вищого керівного 

органу партії”, місцева організація якої висувала кандидата. І якщо у першому 

випадку територіальна комісія зобовʼязана прийняти рішення про відкликання 

за наявності необхідної кількості підписів (тобто прийняте поіменним 

голосуванням виборців рішення є імперативним), то у другому випадку 

ініціатива виборців не має зобов’язального характеру: вищий керівний орган 

партії розглядає відповідне звернення і “приймає рішення про відкликання 

такого депутата за народною ініціативою або про відмову в задоволенні цієї 

ініціативи”.27  

➢ Чинний механізм відкликання депутата місцевої ради не передбачає вільного 

мандата, що є ігноруванням природи представництва у місцевому 

самоврядуванні і робить депутата по суті “обраним партією”.  

➢ Венеціанська комісія висловила свою позицію стосовно запровадження 

імперативного мандата на місцевому рівні, яка викладена у Висновку щодо змін 

до Конституції України, схваленому 08.12.2004 р.28; у Висновку щодо Закону 

України „Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів 

 
27 https://www.osce.org/files/f/documents/e/8/401765.pdf 
28 Opinion on the amendments to the Constitution of Ukraine adopted on 8.12.2004 (Adopted by the Venice Commisssion at its 

63rd Plenary Session (Venice, 10-11 June 2005) on the basis of comments by Mr. Kaarlo Tuori (Member, Finland), Mr. Sergio 

Bartole (Substitute Member, Italy), Ms. Finola Flanagan (Member, Ireland). - http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-

AD(2005)015-e.asp 
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Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад”, схваленому 1-2 

червня 2007 року.29  

 

 

V. ПИТАННЯ СУМІЩЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО МАНДАТА З ІНШОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Ч. 1 ст. 6 Закону регламентує, що депутат місцевої ради здійснює свої 

повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. 

Проте депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської 

ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, 

працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову 

діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком 

викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися 

підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не 

передбачено законом (ч. 2 ст. 6 Закону). Така норма є імперативною.  

За рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад депутат, обраний 

головою постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на постійній 

основі (ч. 3 ст. 6 Закону). Така норма є дискреційною. 

Стаття 7 Закону чітко встановлює несумісність статусу депутата місцевої ради з 

деякими посадами та видами діяльності: 

“1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу 

виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та 

законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову 

діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря 

сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, 

районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх 

виконавчих органах та апараті. 

2. Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський мандат в 

цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю. 

3. Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького мандата”. 

Такі обмеження обумовлені особливостями представницького мандата та публічної 

служби: ст. 1 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” 

передбачено, що служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на 

постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого 

 
29 3 Opinion on the Law on amendments to the legislation concerning the status of deputies of the Verkhovna Rada of the 

Autonomous Republic of Crimea and of local councils in Ukraine (Adopted by the Venice Commission at its 71st Plenary Session 

(Venice, 1-2 June 2007), on the basis of comments by Mr. Sergio Bartole (Substitute Member, Italy) and Mr. Peter Paczolay 

(Member, Hungary). - http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)018-e.asp 
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самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на 

місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих 

законом. 

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах 

місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну 

плату за рахунок місцевого бюджету (ст. 2 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”).  

Разом з тим, ч. 3 ст. 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” 

передбачено, що на депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України “Про 

запобігання корупції”. Статтями 7 та 121 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” встановлено, що на посадових осіб місцевого 

самоврядування поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції” та 

законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим 

Законом. Отже, посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися 

правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом 

України “Про запобігання корупції”. 

 Статтею 25 Закону України “Про запобігання корупції” визначено, що, зокрема, 

посадовим особам місцевого самоврядування, забороняється: 

“1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої 

діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) 

або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або 

законами України; 

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку 

(крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), 

що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси 

держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії 

господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами 

України, крім випадку, передбаченого абзацом першим частини другої цієї статті”. 

Проте такі обмеження не поширюються на депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють 

свої повноваження у відповідній раді на постійній основі). 

Отже, законодавством заборонено посадовим особам органів місцевого 

самоврядування займатися будь-якими іншими видами оплачуваної діяльності, крім 

дозволених. 

Щодо цього є відповідне роз`яснення НАДС (від 07 липня 2021 р. № 135 р/з), 

зокрема: “Водночас відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно 

сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, 
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заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у 

місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників 

відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. 

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також 

за посадою секретар відповідної ради, староста (старости). 

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на 

постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з 

іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, 

міського голови. 

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. 

Частиною четвертою статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» визначено, що сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом 

будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на 

громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту) або підприємницькою діяльністю. 

Таким чином, якщо посадові особи місцевого самоврядування входять до складу 

виконавчого комітету, вони не можуть бути депутатами будь-якої місцевої ради, крім 

секретаря відповідної ради. 

Крім того, у Постанові Верховного Суду від 08 квітня 2020 року по справі № 

812/363/18 визначено, що «заступники міського голови з питань роботи виконавчих 

органів ради за законом обов’язково повинні входити до складу виконавчого комітету 

(пункт 44)» та «аналіз наведеної правової норми (частина третя статті 51 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні») дає підстави для висновку, що 

законодавець встановлює обов’язок щодо включення до складу виконавчого комітету 

посади заступника міського голови (пункт 54)». 

Отже, на думку НАДС, враховуючи положення статті 51 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заступники (заступник) сільського, селищного, 

міського голови, мають входити до складу виконавчого комітету відповідної ради. 

Враховуючи викладене, і особи, які займають виборні посади, на які обираються 

або затверджуються місцевою радою, і особи, які призначаються на посади головою 

відповідної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою 

законодавством, можуть бути депутатами місцевої ради, якщо інше не передбачено 

спеціальним законодавством. 

Також зазначаємо, що частиною першою статті 5 Закону України “Про статус 

депутатів місцевих рад” передбачено, що повноваження депутата місцевої ради 

припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними 

документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі, зокрема обрання або 
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призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не 

сумісне з виконанням депутатських повноважень.”30 

 

Варто врахувати, що : 

➢ Стаття 7 Європейської Хартії про місцеве самоврядування визначає, що функції і 

діяльність, несумісні з мандатом місцевої виборної особи, в національному 

законодавстві можуть бути встановлені тільки законом або основоположними 

правовими принципами. 

➢ Питання несуміщення посад та представницького мандата визначається 

Конституцією України  та законами України. Так, ч. 3 ст. 7 Закону України 

“Про статус депутатів місцевих рад” прямо встановлює таку заборону: “Депутат 

місцевої ради не може мати іншого представницького мандата”; ч. 3 ст. 55 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” забороняє голові районної, 

обласної ради мати інший представницький мандат; ч. 4 ст. 12 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” визначає, що “сільський, селищний, 

міський голова не може бути депутатом будь-якої ради”. 

➢ Конституційний Суд України в Рішенні від 6 липня 1999 року № 7-рп/1999  дійшов 

висновку, що термін “представницький мандат” обов'язково пов'язаний з 

обранням особи на посаду, зокрема, народним депутатом України чи депутатом 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом сільської, селищної, 

міської, районної у місті, районної, обласної ради з наданням їй відповідних 

повноважень, в тому числі виступати від імені виборців.31 

➢ Обмеження, які стосуються депутатів місцевих рад, забороняють суміщення 

мандата депутата місцевої ради лише з іншим представницьким мандатом; Закон 

встановлює несумісність з посадами в інших органах влади лише для осіб, які 

займають посади у місцевих радах і працюють на них на постійній основі. Таке 

розуміння принципу несумісності для депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів засвідчене рішеннями Конституційного Суду України. 

При цьому обмеження встановлюється лише щодо можливості набуття 

мандата у разі обрання, а не щодо права балотуватися на виборах. Так, 

Постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року №433 прийнято роз’яснення щодо 

порядку реєстрації обраних депутатів, в якому зазначено, що офіційне 

оприлюднення відповідною ТВК результатів місцевих виборів є підставою для 

звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з посадою 

депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільського, селищного, 

міського голови, та/або прийняття рішення про припинення дії іншого 

 
30 https://nads.gov.ua/npas/shchodo-sumisnosti-statusu-deputata-miscevoyi-radi-z-posadami-v-organah-miscevogo-

samovryaduvannya 
31 https://ccu.gov.ua/en/node/17619 
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представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, 

міським головою32. 

➢ Рішенням від 13 травня 1998 року № 6-рп/98 щодо тлумачення положень вже 

нечинного Закону “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів” 

Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції 

України (є неконституційними), положення  про те, що депутат ради не може бути 

головою місцевої державної адміністрації, його заступником, керівником її 

структурного підрозділу, прокурором. Цим Рішенням встановлено, що депутат 

сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, який 

перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій 

посаді, на яку поширюється дія Конституції та законів України щодо обмеження 

сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з 

посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, 

міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної 

ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах 

та апараті.33 

 

 

VI. ПИТАННЯ ГАРАНТІЙ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ 

 

Гарантії діяльності депутата місцевої ради є елементом правового статусу 

депутата та мають забезпечувати ефективне здійснення повноважень. Частково 

погоджуючись із науковою думкою (С.Г. Серьогіна34), гарантії депутатської діяльності 

можна розподілити на такі групи залежно від характеру:  

І. Особисті гарантії:  

1) депутатський імунітет:  

- повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату 

місцевої ради може бути здійснено виключно Генеральним прокурором, заступником 

Генерального прокурора, керівником відповідної обласної прокуратури (ч. 1 ст. 31 

Закону);  

- застосування запобіжного заходу щодо депутата можливе виключно судом (ч. 2 

ст. 31 Закону);   

- про кримінальне переслідування депутата має бути поінформована відповідна 

місцева рада (ч. 1 і 2 ст. 31 Закону);   

 
32 https://stsaltiv.gov.ua/storage/static-pages/documents/08eb94fb2b4285e6cd8b54d1ba42a173.pdf 
33 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-98#Text 
34 http://kizman-tehn.com.ua/wp-

content/uploads/2017/09/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D1%83%D0%B42011.pdf 
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2) депутатський індемнітет: звільнення депутата від відповідальності за виступи на 

засіданнях відповідної місцевої ради та її органів при виконанні своїх повноважень, за 

винятком відповідальності за образу чи наклеп (ч. 4 ст. 30 Закону). 

ІІ. Організаційні гарантії: 

1) звільнення від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських 

повноважень (ст. 32 Закону); 

2) надання відстрочки від призову на строкову військову чи альтернативну 

(невійськову) службу, звільнення від проходження навчальних зборів (ч. 5 ст. 30 

Закону);  

3) надання інформаційної та юридичної допомоги (ст. 35 Закону); 

4) підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад (ст. 331 Закону); 

5) доступ до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою 

оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу 

ради (п. 4 ч. 1 ст. 11 Закону);  

6) сприяння депутату місцевої ради місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 

державної і комунальної форм власності, їх посадовими особами в організації прийому 

громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його 

депутатської діяльності умов (ч. 4 ст. 12 Закону); 

7) право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; на 

невідкладний прийом; вимагати усунення порушень законності і встановлення 

правового порядку (ч. 2 ст. 11 Закону). 

ІІІ. Соціальні гарантії:  

1) право на відшкодування за основним місцем роботи середнього заробітку та 

інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідного 

місцевого бюджету (ч. 2 ст. 32 Закону);  

2) право на безплатний проїзд (ст. 34 Закону);  

3) право на отримання протягом шести місяців середньої заробітної плати, яку 

депутат отримував під час роботи на виборній посаді в раді, на період працевлаштування 

після закінчення його повноважень (за винятком, якщо колишній депутат місцевої ради 

має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по 

інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону) 

(ч. 2 ст. 33 Закону). 

ІV. Трудові гарантії (для депутатів, які працюють у місцевій раді на постійній 

основі):  

1) надання попередньої чи рівноцінної роботи (посади) на тому самому чи іншому 

(за згодою депутата) підприємстві, установі, організації по закінченню строку 

депутатських повноважень (ч. 2 ст. 33 Закону);  

2) зарахування часу роботи депутата у місцевій раді на постійній основі до 

загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи 
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(служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в 

раді (ч. 4 ст. 33 Закону).35 

V. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді питання про його 

відкликання: 

1) повідомлення про дату, час і місце проведення зборів виборців, зборів 

(конференції) місцевої організації політичної партії, на яких буде розглядатися питання 

про внесення пропозиції щодо відкликання (ч. 1 ст. 48 Закону); 

2) право на присутність та гарантований виступ до моменту прийняття відповідного 

рішення для пояснення своєї позиції (проте неприбуття на збори виборців не 

перешкоджає розгляду питання по суті) (ч. 1, 2 ст. 48 Закону); 

3) використання для роз'яснення своєї позиції засобів масової інформації (ч. 2 ст. 48 

Закону); 

4) звернення до місцевої ради з усною або письмовою заявою з приводу обставин, 

що стали підставою для порушення питання про відкликання (ч. 3 ст. 48 Закону). 
 

Зачасту виникають питання щодо обрання депутата місцевої ради на виборну 

посаду у раді, на якій він працює на постійній основі. У такому випадку трудовий договір 

з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний 

на виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, депутат 

місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних 

органах держави, прикомандировується до місцевої ради із залишенням на цій службі. 

При цьому з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) 

депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір 

розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через 

три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради (ст. 33 Закону). Таким 

чином, депутату місцевої ради гарантується збереження попереднього місця роботи. 

Ці гарантії регламентовані також у  ст. 118 Кодексу законів про працю 

України: “Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в 

державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, 

кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх 

повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - 

інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому 

підприємстві, в установі, організації.”36 

Отже, депутатам, обраним на виборну посаду, після закінчення терміну 

повноважень гарантується працевлаштування (попередня робота (посада); 

інша рівноцінна робота (посада) в тій же організації; інша рівноцінна робота (посада) на 

іншому підприємстві, в установі, організації (за згодою) (ч. 2 ст. 33 Закону).37 

 
35 http://kizman-tehn.com.ua/wp-

content/uploads/2017/09/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D1%83%D0%B42011.pdf 
36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 
37 http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100021972-mistsevi-vibori-derzhpratsi-pro-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva 
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Проте норми щодо гарантій діяльності депутатів місцевих рад є нечіткими в 

частині встановлення відповідальності за: невиконання вимог закону щодо 

забезпечення гарантій; невиконання законних вимог депутата місцевої ради; за 

публічну образу (чи наклеп) депутата місцевої ради. 

 

 

VII. ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Відповідно до пп. “б” п.1 ч. 1 ст. 3 Закону України “Про запобігання корупції” 

суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, серед іншого, є депутати 

місцевих рад. При цьому ст. 36 цього Закону (запобігання конфлікту інтересів у 

зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав) не поширюється 

на депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у 

відповідній раді на постійній основі). 

Особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом 

місцевої ради, подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за минулий рік впродовж п’ятнадцяти календарних днів 

з дня набуття повноважень депутата (абз. 1 ч. 3 ст. 45 цього Закону).  При цьому 

спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад 

з підвищеним корупційним ризиком, передбачена ст. 56 цього Закону, стосовно 

кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 

не проводиться. 

 Окрім того, відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” до національних публічних 

діячів (фізичних осіб, які виконують або виконували в Україні визначні публічні 

функції) депутатів місцевих рад не віднесено. 

Депутат місцевої ради має дотримуватись обмежень, пов`язаних з потенційним 

(наявністю у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи 

представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи 

неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання зазначених повноважень) або реальним конфліктом інтересів 

(суперечністю між приватним інтересом особи та її службовими чи 

представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання зазначених повноважень) (Закон України “Про запобігання корупції”). 

Відповідно до ст. 591 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

депутат місцевої ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час 
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участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), 

відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті 

рішень відповідним колегіальним органом (ч. 1 ст. 591 цього Закону). Умови участі таких 

осіб у роботі відповідних органів визначаються ч. 2, 3 ст. 591 цього Закону.  

 Варто наголосити на висновках Великої палати Верховного Суду України від 20 

березня 2019 року (Постанова №442/730/17), що “порушенням процедури є сам факт 

участі депутата в голосуванні за наявності конфлікту інтересів, а не вплив такого 

голосування на прийняте рішення”. 

 

 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” є архаїчним та потребує 

оновлення з огляду на реформу місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою, суттєві зміни суміжного законодавства та суспільний запит на 

ефективний представницький мандат. 

2. Реформа виборчого законодавства та “партизація” місцевого самоврядування 

порушили принцип “вільного мандата” депутата місцевої ради та зробили 

представницьку демократію на місцевому рівні залежною від політичної волі місцевих 

організацій партії, а подекуди навіть керівних органів партії.  

3. Застосування нових положень виборчого законодавства не забезпечило 

представництва територіальних громад у районних та обласних радах, що не 

узгоджується із нормами статті 140 Конституції України. 

4. Відсутня процедура відновлення порушеного активного виборчого права при 

виявленні помилок у розподілі мандатів після проведення першої сесії та набуття 

повноважень депутатами місцевих рад. 

5. Не визначеним є механізм, за яким депутат-“списочник” “зобов'язаний 

виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - 

виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, 

наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування”, як це 

передбачено Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. 

6. Особливості процедур дострокового припинення повноважень (ненабуття 

повноважень) у разі обрання депутатом іншої місцевої ради недостатньо врегульовані: 

строки, підстави, процедури потребують дискусії. 

7. Питання практики застосування норм щодо дострокового припинення 

повноважень за народною ініціативою потребує додаткового дослідження та системного 

моніторингу. 
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8. Законодавчі положення щодо запровадження партійного імперативного мандата 

зазнали жорсткої критики з боку Венеціанської комісії як такі, що не відповідають 

традиційній і загальноприйнятій доктрині представницької демократії.  

9. Питання суміщення представницького мандата потребує дискусії, зокрема в 

частині забезпечення моніторингу дотримання обмежень та санкцій за порушення 

законодавства. 

10. Чинне законодавство має певну невизначеність щодо строків набуття 

повноважень депутатами місцевих рад. Зокрема, не є точними строки набуття 

правоздатності та дієздатності депутата місцевої ради. 

11.  Норми щодо гарантій  діяльності депутатів місцевих рад є нечіткими в частині 

встановлення відповідальності за: невиконання вимог закону щодо забезпечення 

гарантій; невиконання законних вимог депутата місцевої ради; за публічну образу (чи 

наклеп) депутата місцевої ради. 

12. Питання відповідальності самих депутатів місцевих рад потребує додаткового 

дослідження та уточнення у законодавстві.   

 

 

 

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Відкрити дискусію щодо оновлення законодавства, що регулює питання статусу 

депутатів місцевих рад. 

2. Оновлення законодавства про статус депутатів місцевих рад доцільно розглядати 

в контексті реформи місцевого самоврядування та оновлення суміжного законодавства. 

3. Відмовитись від ідеології “партизації” місцевого самоврядування, як такої, що не 

відповідає принципам та засадам розбудови місцевої демократії та цілям децентралізації 

влади.  

4. Ініціювати реформу виборчого законодавства в частині належного забезпечення 

представництва територіальних громад у районних та обласних радах. 

5. У разі ініціювання реформи статусу депутатів місцевих рад звернути увагу на 

доцільність вдосконалення: 

✓ процедури відновлення порушеного активного виборчого права при виявленні 

помилок у розподілі мандатів після проведення першої сесії та набуття повноважень 

депутатами місцевих рад; 

✓ механізму, за яким депутат-“списочник” виконуватиме обов`язки “виражати і 

захищати інтереси відповідної територіальної громади”; 

✓ процедур дострокового припинення повноважень (ненабуття повноважень) у разі 

обрання депутатом іншої місцевої ради: строки, підстави тощо; 

✓ відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою; 
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✓ положень щодо суміщення представницького мандата, зокрема в частині 

забезпечення моніторингу дотримання обмежень та санкцій за порушення 

законодавства; 

✓ положень щодо строків набуття повноважень депутатами місцевих рад; 

✓ гарантій діяльності депутатів місцевих рад в частині встановлення відповідальності 

за: невиконання вимог закону щодо забезпечення гарантій; невиконання законних 

вимог депутата місцевої ради; за публічну образу (чи наклеп) депутата місцевої ради; 

✓ відповідальності самих депутатів місцевих рад, зокрема механізму та умов 

притягнення до відповідальності; 

✓ норм щодо запобіганню  конфлікту інтересів в діяльності депутатів місцевих рад.  

6. Врахувати рекомендації Висновку щодо Закону України “Про статус депутатів 

місцевих рад”, підготовленого Департаментом демократичних інститутів та врядування 

Генерального директорату - II з питань демократії 24 жовтня 2017 року  

(CELGR/LEX(2017), в якому пропонувалось “розробити дорожню карту з чітко 

визначеними питаннями на розгляд, заходами та строками виконання, починаючи з 

проблем, виявлених за результатами аналізу цього закону. Зокрема, серед іншого:  

1. Перегляд і можливе усунення можливості для депутатів місцевих рад, обраних до 

якоїсь однієї ради, брати участь із правом дорадчого голосу у засіданнях іншої ради;  

2. Уточнення тих функцій груп, фракцій, органів (постійних комісій) депутатів 

місцевих рад, що дублюють одна одну;  

3. Перегляд і можливе вилучення положень, спрямованих на врегулювання відносин 

між виборцями та депутатами місцевих рад;  

4. Оцінювання та уточнення повноважень/влади місцевих рад щодо місцевої 

адміністрації, покликаної реалізовувати політичні рішення;  

5. Визначення прав та актів, що ухвалюють місцеві виборні ради, а також їхнього 

положення в ієрархії;  

6. Вирішення питань відповідальності, конфліктів інтересів і санкцій;  

7. Підвищення обізнаності та визначення взаємозв’язку між демократично 

обраними представниками органів місцевого самоврядування та посадовими 

особами місцевого самоврядування, прийнятих на роботу за критеріями наявності 

диплома про спеціальну/вищу освіту та проходження спеціального конкурсного 

відбору”38. 
  

 
38 http://komsamovr.rada.gov.ua/uploads/documents/40681.pdf30.03.2018. 
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ДОДАТОК № 1 

 

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

“ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД” 

 
№ № зп Дата 

реєстрації 

Назва Короткий зміст Результат 

розгляду 

1.  2184 20.09.2002 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад"  

щодо гарантій діяльності Проголосовано 

як поправку 

2.  2176-

1 

27.09.2002 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих Рад" 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Включено до 

порядку денного 

3.  2475 28.11.2002 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" 

щодо гарантій діяльності Прийнято 

4.  3712 04.07.2003 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо законодавчого врегулювання статусу 

депутатів місцевих рад) 

щодо гарантій діяльності За основу не 

прийнято 

5.  2176 04.08.2003 Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад" 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Прийнято 

6.  4153 12.09.2003 Проект Закону про внесення доповнень до статті 33 Закону України 

"Про статус депутатів місцевих рад" (щодо стажу роботи за 

спеціальністю) 

щодо гарантій діяльності За основу не 

прийнято 

7.  4201 29.09.2003 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо положення про недоторканість) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

Прийнято 

8.  3477 22.04.2004 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

помічників-консультантів депутата місцевої ради 

щодо гарантій діяльності Прийнято 

9.  7732 29.06.2005 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо депутатської недоторканності) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

Відкликано 

10.  8224 03.10.2005 Проект Закону про особливості правового статусу депутатів місцевих 

рад, обраних в багатомандатних округах 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

На 

доопрацювання 

11.  7732-

1 

12.10.2005 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо положення про недоторканість) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

В порядок 

денний не 

включено 

12.  7732-

2 

13.10.2005 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо скасування положення про 

недоторканість) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

 

В порядок 

денний не 

включено 

13.  7732-

3 

17.10.2005 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо скасування недоторканості депутатів 

місцевих рад) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

 

В порядок 

денний не 

включено 

14.  8279 17.10.2005 Проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ (прикінцеві положення) 

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо тимчасового зупинення дії положення 

про недоторканість) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

 

В порядок 

денний не 

включено 

15.  7732-

4 

19.10.2005 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо питання про притягнення до 

кримінальної відповідальності) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

 

В порядок 

денний не 

включено 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13048
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13191
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13191
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13662
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15485
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13037
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15818
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15920
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=14950
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25028
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25596
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25731
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25731
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25739
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25739
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25752
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25752
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25760
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25799
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25799
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16.  7732-

4 

19.10.2005 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо питання про притягнення до 

кримінальної відповідальності) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

 

В порядок 

денний не 

включено 

17.  7732-

5 

15.11.2005 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо притягнення до кримінальної 

відповідальності) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

 

В порядок 

денний не 

включено 

18.  7732-

6 

12.12.2005 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо особливостей порушення кримінальної 

справи) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

 

В порядок 

денний не 

включено 

19.  7732-

7 

23.02.2006 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо скасування недоторканості депутатів 

місцевих рад) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

 

Прийнято 

20.  7732-

8 

02.03.2006 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо депутатської недоторканності) 

питання недоторканності 

депутата місцевої ради 

Питання 

заслухано 

21.  9275 05.04.2006 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо дострокового припинення повноважень) 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Направлено на 

розгляд 

Комітету 

22.  0911 25.05.2006 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

статусу депутатів місцевих рад) 

щодо гарантій діяльності Знято з розгляду 

23.  2077 07.09.2006 Проект Закону про внесення зміни до статті 33 Закону України "Про 

статус депутатів місцевих рад" (щодо охорони трудових прав) 

щодо гарантій діяльності Прийнято 

24.  1131 04.10.2006 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо виконання обов'язків депутатами) 

щодо гарантій діяльності Відкликано 

25.  2881 11.01.2007 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

місцевих рад 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Прийнято 

26.  3303 13.03.2007 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

місцевих рад 

щодо гарантій діяльності Відкликано 

27.  3306 14.03.2007 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо несумісності статусу депутата місцевої 

ради з деякими посадами та видами діяльності) 

щодо несумісності статусу 

депутата місцевої ради з 

деякими посадами та 

видами діяльності 

Відкликано 

28.  3364 21.03.2007 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

місцевих рад (щодо вилучення положень про імперативний мандат) 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Відкликано 

29.  3663 12.06.2007 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

місцевих рад (щодо скасування імперативного мандата) 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Відкликано 

30.  0901 23.11.2007 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" (щодо строків повноважень місцевої ради, 

сільського, селищного, міського голови, голови обласної, районної, 

районної у місті ради, заступників голови обласної, районної, районної у 

місті ради) 

щодо строків повноважень   Прийнято 

31.  2310 18.04.2008 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

місцевих рад 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Відкликано 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25799
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25799
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=26127
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=26127
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=26393
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=26393
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=27024
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=27024
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=27065
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=27065
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=27220
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=27347
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=27912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=27539
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=29233
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=29687
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=29700
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=29812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=30361
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=30809
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=32173
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32.  3148 15.09.2008 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо дострокового припинення повноважень 

депутатів) 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Відкликано 

33.  3196 19.09.2008 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо декларації про доходи депутатів) 

антикорупційна політика Не прийнято 

34.  6601 29.06.2010 Проект Закону про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

технічні зміни Прийнято 

35.  6583-

1 

07.07.2010 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо вдосконалення процедури відкликання 

депутатів місцевих рад) 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

В порядок 

денний не 

включено 

36.  9473 17.11.2011 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і 

протидії корупції" 

антикорупційна політика Прийнято 

37.  10182 13.03.2012 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" щодо врегулювання процедури формування 

депутатських груп і фракцій у місцевих радах усіх рівнів 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Відкликано 

38.  9700-

2 

13.04.2012 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України 

антикорупційна політика Прийнято 

39.  2296 14.02.2013 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" та Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо особистого голосування депутата на 

пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших 

органів ради 

щодо особистого 

голосування депутата   

В порядок 

денний не 

включено 

40.  2365 21.02.2013 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" щодо врегулювання процедури формування 

депутатських груп і фракцій у місцевих радах усіх рівнів 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

Відкликано 

41.  2419 28.02.2013 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

місцевих рад 

щодо дострокового 

припинення повноважень 

В порядок 

денний не 

включено 

42.  2837 17.04.2013 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реалізації державної антикорупційної політики 

антикорупційна політика Прийнято 

43.  2209а 04.06.2013 Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про 

статус депутатів місцевих рад" (щодо дострокового припинення 

повноважень у зв'язку із набранням законної сили рішенням суду про 

притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення) 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

В порядок 

денний не 

включено 

44.  3541 05.11.2013 Проект Закону про прокуратуру технічні зміни Прийнято 

45.  5113 30.09.2014 Проект Закону про запобігання корупції щодо дострокового 

припинення повноважень   

Прийнято 

46.  2123 12.02.2015 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо спрощення процедури відкликання 

депутатів) 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

В порядок 

денний не 

включено 

47.  2831-

3 

28.05.2015 Проект Закону про місцеві вибори технічні зміни Прийнято 

48.  2146а 23.06.2015 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо здійснення викладацької, наукової та 

творчої діяльності) 

гарантії трудових прав Відкликано 

49.  2154а 23.06.2015 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо особливостей відкликання депутата 

місцевої ради за рішенням місцевої організації партії) 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

на 

доопрацювання 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33303
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33392
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38133
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38249
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38249
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=41806
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42782
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43241
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43241
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45764
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45839
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45918
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46638
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47243
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48935
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52247
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54024
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55377
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55377
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55690
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55713
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50.  3464 12.11.2015 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо гарантій трудових прав осіб, які займали виборні посади в органах 

місцевого самоврядування, у зв'язку із проходженням ними військової 

служби 

гарантії трудових прав Прийнято 

51.  3693 22.12.2015 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо відкликання депутатів місцевих рад) 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

Прийнято в 

першому читанні 

52.  5180 23.09.2016 Проект Закону про Вищу раду правосуддя технічні зміни Прийнято 

53.  5355 03.11.2016 Проект Закону про внесення змін до законів України "Про статус 

народного депутата України" та "Про статус депутатів місцевих рад" 

щодо умов проходження служби особами рядового і начальницького 

складу під час виконання депутатських повноважень 

гарантії трудових прав Відкликано 

54.  6133 24.02.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" щодо підтвердження фактичної наявності 

підстави для відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

На 

доопрацювання 

55.  6741 17.07.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо вдосконалення форм депутатської 

діяльності та механізму контролю) 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

На 

доопрацювання 

56.  8296 19.04.2018 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення економічних передумов для посилення захисту права 

дитини на належне утримання 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

Прийнято 

57.  1032 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури 

технічні зміни Прийнято 

58.  0867 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус 

депутатів місцевих рад" (щодо відкликання депутатів місцевих рад) 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

Прийнято у 

першому 

читанні, знято з 

розгляду 

59.  1031 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття 

таких активів 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

Прийнято 

60.  2500 27.11.2019 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" 

антикорупційна політика Прийнято 

61.  3485 18.05.2020 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства 

щодо дострокового 

припинення повноважень   

Прийнято 

62.  3553 28.05.2020 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку 

та ведення військового обліку 

гарантії трудових прав Прийнято 

63.  4208 12.10.2020 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення порядку відкликання депутатів місцевих рад, а 

також сільських, селищних та міських голів за народною ініціативою 

щодо імперативного 

мандата 

На ознайомленні 

  

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57057
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57517
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60102
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60417
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61223
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62316
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63899
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66322
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66264
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67481
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68847
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68960
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ДОДАТОК № 2 

 

КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД  

(дані станом на 01.11.2021 року) 
 

 
Обласні 

ради 
Районні Міські ради 

Районні у 
містах 

Селищні Сільські Разом 

Область 
к- 

сть 
% 

к- 

сть 
% 

к- 

сть 
% 

к-

сть 
% 

к- 

сть 
% 

к- 

сть 
% 

к- 

сть 
% 

Вінницька 84  5,1 274  5,1 559  5,0     545  5,4 475  3,5 1937 4,6 

Волинська  64  3,9 176  3,3 329  2,9     418  4,1 543  4,0 1530 3,6 

Дніпропетровська  120  7,2 350  6,5 656  5,9 258  45,9 597  5,9 898  6,6 2879 6,8 

Донецька      238  4,4 615  5,5     185  1,8 191  1,4 1229 2,9 

Житомирська  64  3,9 180  3,4 368  3,3     515  5,1 694  5,1 1821 4,3 

Закарпатська 64  3,9 248  4,6 334  3,0     440  4,3 786  5,8 1872 4,4 

Запорізька  84  5,1 232  4,3 440  3,9     394  3,9 776  5,7 1926 4,5 

Івано-Франківська  84  5,1 240  4,5 462  4,1     547  5,4 524  3,9 1857 4,4 

Київська 84  5,1 318  5,9 689  6,2     569  5,6 492  3,6 2152 5,1 

Кіровоградська 64  3,9 176  3,3 339  3,0 80  14,2 376  3,7 455  3,3 1490 3,5 

Луганська      172  3,2 112  1,0     265  2,6 64  0,5 613 1,4 

Львівська  84  5,1 316  5,9 1127  10,1     377  3,7 421  3,1 2325 5,5 

Миколаївська  64  3,9 180  3,4 290  2,6     343  3,4 618  4,5 1495 3,5 

Одеська  84  5,1 308  5,8 568  5,1     588  5,8 1053  7,7 2601 6,1 

Полтавська  84  5,1 192  3,6 471  4,2 110  19,6 461  4,5 523  3,8 1841 4,3 

Рівненська  63  3,8 176  3,3 342  3,1     305  3,0 859  6,3 1745 4,1 

Сумська  64  3,9 214  4,0 441  3,9     334  3,3 449  3,3 1502 3,5 

Тернопільська  64  3,9 150  2,8 492  4,4     386  3,8 452  3,3 1544 3,6 

Харківська  120  7,2 332  6,2 568  5,1     649  6,4 279  2,1 1948 4,6 

Херсонська  64  3,9 205  3,8 286  2,6 114  20,3 401  4,0 506  3,7 1576 3,7 

Хмельницька  64  3,9 148  2,8 382  3,4     508  5,0 544  4,0 1646 3,9 

Черкаська  64  3,9 180  3,4 452  4,0     236  2,3 872  6,4 1804 4,2 

Чернівецька  64  3,9 134  2,5 298  2,7     165  1,6 756  5,6 1417 3,3 

Чернігівська  64  3,9 214  4,0 441  3,9     538  5,3 366  2,7 1623 3,8 

м.Київ         120  1,1             120 0,3 

Разом 1659   5353   11181   562   10142   13596   42493   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=5rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=5rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=5rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=5rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=5rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=7rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=7rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=7rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=7rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=7rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=12rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=12rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=12rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=41pid100=12rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=12rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=12rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=14rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=14rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=14rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=14rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=18rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=18rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=18rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=18rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=18rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=21rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=21rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=21rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=21rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=21rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=23rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=23rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=23rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=23rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=23rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=26rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=26rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=26rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=26rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=26rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=32rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=32rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=32rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=32rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=32rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=35rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=35rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=35rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=41pid100=35rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=35rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=35rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=44rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=44rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=44rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=44rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=46rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=46rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=46rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=46rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=46rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=48rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=48rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=48rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=48rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=48rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=51rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=51rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=51rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=51rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=51rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=53rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=53rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=53rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=41pid100=53rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=53rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=53rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=56rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=56rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=56rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=56rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=56rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=59rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=59rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=59rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=59rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=59rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=61rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=61rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=61rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=61rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=61rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=63rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=63rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=63rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=63rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=63rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=65rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=65rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=65rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=41pid100=65rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=65rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=65rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=68rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=68rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=68rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=68rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=68rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=71rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=71rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=71rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=71rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=71rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=73rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=73rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=73rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=73rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=73rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=12pid100=74rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=21pid100=74rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=74rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=51pid100=74rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=61pid100=74rej=0.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm037pt001f01=695pt00_t001f01=695pid112=30pid100=80rej=0.html
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ДОДАТОК № 3 

 

Аналіз порушень представництва у складі обласних рад  

за результатами місцевих виборів 2015 року  

 

Область 

К-сть округів 

(всього) 

Округи, де 

депутата не 

обрано 

Округи, де обрано 

одночасно 2-3 

депутати 

Округи, де обраним 

визнано особу, яка є 

1-им номером 

списку партії 

к-сть % к-сть % к-сть % 

Вінницька 84 20 23,8 13 15,5 7 8,3 

Волинська 64 11 17,2 7 10,9 7 10,9 

Дніпропетровська 120 16 13,3 17 14,2 5 4,2 

Житомирська 64 20 31,3 14 21,9 6 9,4 

Закарпатська 64 11 17,2 7 10,9 6 9,4 

Запорізька 84 20 23,8 12 14,3 6 7,1 

Івано-

Франківська 
84 

22 
26,2 

12 
14,3 

6 
7,1 

Київська 84 26 31,0 16 19,0 8 9,5 

Кіровоградська 64 21 32,8 11 17,2 5 7,8 

Львівська 84 22 26,2 12 14,3 9 10,7 

Миколаївська 64 16 25,0 12 18,8 4 6,3 

Одеська 84 14 16,7 14 16,7 2 2,4 

Полтавська 84 27 32,1 16 19,0 9 10,7 

Рівненська 64 17 26,6 11 17,2 6 9,4 

Сумська 64 18 28,1 12 18,8 6 9,4 

Тернопільська 64 17 26,6 9 14,1 8 12,5 

Харківська 120 28 23,3 24 20,0 3 2,5 

Херсонська 64 20 31,3 12 18,8 6 9,4 

Хмельницька 84 23 27,4 14 16,7 7 8,3 

Черкаська 84 16 19,0 14 16,7 7 8,3 

Чернівецька 64 21 32,8 11 17,2 10 15,6 

Чернігівська 64 23 35,9 17 26,6 6 9,4 

всього 1700 429 25,2 287 16,9 139 8,2 
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ДОДАТОК № 4 

 

  ВИБІРКОВИЙ АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА У СКЛАДІ 

РАЙОННИХ РАД ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2015 РОКУ  

 
Область  Район К-сть рад 

у районі 

Територіальні громади, що 

не мають представника у 

районній раді 

Територіальні громади, що 

у районній раді частково 

представлені 

к-сть % к-сть % 

Вінницька  Барський  30 4 13,3 2 6,7 

Волинська  Горохівський 40 15 37,5     

Дніпропетровська  Криничанський  21 3 14,3 3 14,3 

Донецька   Олександрівський 16 1 6,3 2 12,5 

Житомирська Народицький  1         

Закарпатська Виноградівський  32 7 21,9   0,0 

Запорізька   Великобілозерський 5     4 80,0 

Івано-Франківська   Рогатинський  45 16 35,6   0,0 

Київська  Васильківський  43 12 27,9   0,0 

Кіровоградська  Новгородківський  11 4 36,4 3 27,3 

Луганська Сватівський 16 7 43,8   0,0 

Львівська Дрогобицький  47 11 23,4   0,0 

Миколаївська  Очаківський  11     5 45,5 

Одеська  Миколаївський  13 1 7,7 4 30,8 

Полтавська Чутівський  15 2 13,3 3 20,0 

Рівненська Острозький 20 9 45,0 1 5,0 

Сумська  Лебединський  23 6 26,1 1 4,3 

Тернопільська  Заліщицький  37 10 27,0   0,0 

Харківська  Вовчанський  27 5 18,5 1 3,7 

Херсонська  Високопільський  12 1 8,3 4 33,3 

Хмельницька Ярмолинецький 30 2 6,7 1 3,3 

Черкаська  Уманський  50 9 18,0   0,0 

Чернівецька  Кельменецький  25 1 4,0 1 4,0 

Чернігівська Козелецький  35 10 28,6   0,0 

всього: 605 136 22,5 35 5,8 
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ДОДАТОК № 5 
 

ОБРАНІ ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД  

НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2020 РОКУ,  

ЯКІ ДОСТРОКОВО ПРИПИНИЛИ ПОВНОВАЖЕННЯ АБО НЕ НАБУЛИ ЇХ 

(станом на 01.11.2021 р.) 

 

Назва регіону Обласні 

Міські (міст 
обласного 

значення, 
Києва) 

Районні 
Районні у 

містах 

Міські 
(міст 

районного 
значення) 

Селищні Сільські РАЗОМ 

Вінницька 11 84 26   2 17 140 

Волинська   15 29   4 8 56 

Дніпропетровська  9 96 57 21  4 10 197 

Донецька   80 72   3 11 166 

Житомирська   74 28   2 10 114 

Закарпатська 2 28 24    16 70 

Запорізька  4 34 49   2 20 109 

Івано-
Франківська  

 32 12   6 12 62 

Київська 1 57 8   1 14 81 

Кіровоградська 12 30 32   4 7 85 

Луганська   17 43   5 1 66 

Львівська  13 187 61   2 3 266 

Миколаївська   28 55    18 101 

Одеська  21 86 79   9 26 221 

Полтавська   62 12   11 8 93 

Рівненська  4 29 30   2 10 75 

Сумська  14 95 96   3 7 215 

Тернопільська  8 112 32   1 6 159 

Харківська  8 56 79   3 4 150 

Херсонська  22 19 33 2  7 8 91 

Хмельницька  2 38 41   7 12 100 

Черкаська  5 46 41   3 23 118 

Чернівецька  4 23    1 16 44 

Чернігівська   48 36   6 8 98 

м.Київ  8      8 

Разом 140 1384 975 23  88 275 2885 

 

 

 


