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1_ Центральна виборна комісія

З метою прискорення процесу формування спроможних територіальних громад 
та децентралізації влади, звертаюся з пропозицією прискорити процес призначення 
перших місцевих виборів в об ’єднаних територіальних громадах, щодо яких звернення 
обласних державних адміністрацій зареєстровані у Центральній виборчій комісії.

Беручи до уваги темпи утворення об’єднаних територіальних громад, які 
спостерігаються з початку 2017 р., склалася ситуація, за якої знаходиться під загрозою 
реалізація права перейти на прямі міжбюджеткі стосунки з державним бюджетом, 
передусім цих 146 новоутворених об’єднаних територіальних громад, оскільки в них не 
проведені перші місцеві вибори.

Як вам відомо, відповідно до частини п’ятої ст.15 Закону України «Про місцеві 
вибори» перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня їх 
проведення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих 
виборів.

Частиною четвертою ст. 67 Бюджетного кодексу України бюджети об’єднаних 
територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом 
формування територій громад до 15 жовтня року, який передує плановому, формуються 
відповідно до цього кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням особливостей, 
аналогічних з містами обласного значення.

Призначення перш их виборів на більш пізній період року, як показала практика
2016 р., негативно вплинуло на процес складання проекту державного бюджету 
на відповідний рік, зокрема, в частині призначення медичної та  освітньої субвекцій 
об’єднаним територіальним громадам, а також на процес реєстрації новоутворених громад 
та формування виконавчих органів відповідних рад.

З огляду на практику надання відмови ЦВК об’єднаним територіальним громадам 
у призначенні перших виборів, у зв’язку з необхідністю змінювати межі районів, а також 
останні зміни до законодавства, що усувають цю проблематику, відтермінування 
прийняття рішення ЦВК також матиме негативний вплив на процес формування інших 
територіальних громад з різних районів.

Враховуючи, щ о 11 липня 2017 р. набрав чинності Закон України від 6 червня
2017 р. №  2079-УПІ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік» щодо фінансового забезпечення місцевих виборів, просимо 
невідкладно вирішити питання про оголошення та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів новоутворених об’єднаних територіальних 
громадах на жовтень 2017 року.
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