КРОКИ ПІДГОТОВЧОГО ПРОЦЕСУ ДО СКЛИКАННЯ ПЕРШОЇ
СЕСІЇ РАДИ ДЛЯ ТВК ТА МІСЦЕВОЇ РАДИ
5 КРОКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
КРОК 1. ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

ГОЛОСУВАННЯ

ТА

Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (далі - Закон № 280/97-ВР), перша сесія
новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною
територіальною виборчою комісією (далі - ТВК) не пізніш як через два тижні
після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує
повноважність складу ради (2/3 від загального складу ради, ч. 4 ст. 45 Закону №
280/97-ВР).
Виборчий кодекс України (далі - ВКУ) регулює процедури та строки
встановлення підсумків голосування та результатів виборів, які передують
процедурі реєстрації обраних депутатів місцевої ради.
Виборча
подія
Встановлення
результатів
виборів до
місцевих рад
(територіальн
их громад із
кількістю
виборців 10
тисяч і
більше)

Відповідальний
суб’єкт
Сільські, селищні,
міські ТВК

Строк
Обґрунт
виконання
ування
Не пізніше
ч. 1 ст.
06.11.2020 (не 256 ВКУ
пізніше як на
12-й день
після
голосування)

Коментар

Встановлення
результатів
виборів до
місцевих рад
(територіальн
их громад із
кількістю
виборців
менше 10
тисяч)
Офіційне
оприлюдненн
я результатів
місцевих
виборів

Сільські, селищні,
міські ТВК

Не пізніше
ч. 2 ст.
06.11.2020 (не 268 ВКУ
пізніше як на
12-й день
після
голосування)

Зміст рішення про
визнання обраними
депутатами унормовано
у ст. 269 ВКУ

Сільські, селищні,
міські ТВК

Не пізніше
ч. 1 ст.
11.11.2020 (не 282 ВКУ
пізніш як на 5й день з дня
встановлення
результатів
виборів)

Оприлюднює шляхом
опублікування у
відповідних місцевих
друкованих засобах
масової інформації, а
також розміщує їх на
офіційному веб-сайті

Порядок визначення
обраних депутатів
унормовано у ст. ст.
259, 260 ВКУ

ч. 3 ст.
282 ВКУ

Подача
документів
для реєстрації
обраним
депутатом,
сільським,
селищним,
міським
головою
Реєстрація
обраних
депутатів,
сільського,
селищного,
міського
голови
Скликання
першої сесії

комісії чи відповідної
ради (за наявності)
Офіційне
оприлюднення ТВК
результатів виборів
сільського, селищного,
міського голови є
підставою для
звільнення з роботи
(посади), припинення
діяльності, несумісної
з посадою
сільського,
селищного, міського
голови та/або
прийняття рішення
про припинення дії
іншого
представницького
мандата особи,
обраної депутатом,
сільським, селищним,
міським головою
20 днів – законодавча
гарантія, яка має бути
дотримана ТВК.

Кандидати в
депутати
місцевих рад, на
посаду
сільського,
селищного,
міського голови,
що визнані
обраними
Сільські, селищні,
міські ТВК

До 01.12.2020
(протягом 20
днів з дня
офіційного
оприлюдненн
я результатів
виборів)

ч. 1 ст.
283 ВКУ

Не пізніше
06.12.2020 (у
п'ятиденний
строк з дня
отримання
документів)

ч. 3 ст.
283 ВКУ

Приймається рішення
про реєстрацію
депутата, сільського,
селищного, міського
голови.

Відповідна ТВК

Не пізніше
20.12.2020 (не
пізніше як
через два
тижні після
реєстрації
новообраних
депутатів
ради в
кількості, яка
забезпечує
повноважність
складу ради)

Ч. 2, 3 ст.
46 ЗУ
«Про
місцеве
самовря
дування
в
Україні»

Повноважний склад
ради – не менше 2/3 від
загального складу ради
(ч. 4 ст. 45 ЗУ «Про
місцеве
самоврядування в
Україні»)

КРОК 2. ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ
Територіальна виборча комісія оприлюднює результати виборів шляхом
опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації, а
також розміщує їх на офіційному веб-сайті комісії чи відповідної ради (за
наявності).
Результати виборів до місцевих рад публікуються у вигляді списку осіб,
обраних депутатами відповідної ради, із зазначенням в алфавітному порядку
прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа,
місяця, року народження, відомостей про освіту, партійність, посаду, місце
роботи (заняття), місце проживання, виборчого округу, у якому обраний депутат,
кількості голосів виборців, поданих на його підтримку, та назви місцевої
організації політичної партії, від якої обрано депутата (або позначки "Висунутий
шляхом самовисування") (ч. 2 ст. 282 ВКУ).
У повідомленні про результати виборів та обраного сільського, селищного,
міського голову зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по
батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, відомості про освіту,
партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, кількість голосів
виборців, поданих на його підтримку, та назва місцевої організації політичної
партії, від якої обрано сільського, селищного, міського голову (або позначка
"Висунутий шляхом самовисування") (ч. 2 ст. 282 ВКУ).
Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів
виборів є підставою для звільнення з роботи (посади), припинення діяльності,
несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови та/або прийняття
рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної
депутатом, сільським, селищним, міським головою.

КРОК 3. ОПРАЦЮВАННЯ ЗАЯВИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДЕПУТАТОМ
Територіальна виборча комісія отримує від кандидатів, що визнані
обраними, заяву про реєстрацію їх депутатом відповідної ради, а у випадку
наявності у такої особи іншого представницького мандату – копію зареєстрованої
заяви про припинення дії такого мандату, поданої до відповідної ради. ТВК не має
права вимагати від кандидата рішення відповідної ради про припинення його
повноважень. У разі відсутності іншого представницького мандата - про це
зазначається у заяві про реєстрацію депутатом (ч. 1 ст. 283 ВКУ). Також у цій
заяві треба вказати про одночасне балотування/небалотування кандидатом у
депутати до двох рівнів місцевих рад, кандидатом на посаду сільського,
селищного, міського голови (п. 3.1. постанови ЦВК №433 від 28.10.2020р.)
Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, також подає документ
про звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з посадою
сільського, селищного, міського голови. У разі якщо така особа не займає посаду,
не здійснює діяльність, яка несумісна з посадою сільського, селищного, міського
голови, та/або у разі відсутності у неї іншого представницького мандата, про це
зазначається в заяві про реєстрацію (ч. 1 ст. 283 ВКУ).
Постанова ЦВК №433 від 28.10.2020р. «Роз’яснення щодо порядку реєстрації
обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських,
селищних, міських голів» містить наступний перелік додатків до заяви про
реєстрацію депутатом чи сільським, селищним, міським головою;

Особа, обрана депутатом
•

у разі наявності іншого
представницького мандата –
копію зареєстрованої заяви про
припинення дії такого
представницького мандата,
поданої відповідно до Верховної
Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим,
обласної, районної, міської,
районної у місті, сільської,
селищної ради

Якщо депутатом обрано особу, яка є
депутатом ради, повноваження якої
спливають у зв’язку з обранням нового
складу ради на цих же виборах, така
заява не подається.
•

у разі одночасного балотування
особи до двох рівнів рад та
обрання до двох місцевих рад копію заяви про відмову від
іншого депутатського мандата,
поданої відповідно до виборчої
комісії Автономної Республіки
Крим, обласної, районної,
міської, районної в місті виборчої
комісії та зареєстрованої в
установленому порядку

•

У разі одночасного балотування
особи кандидатом на посаду
сільського, селищного, міського
голови та необрання її
сільським, селищним, міським
головою - про це зазначається у
заяві

•

копію документа, який посвідчує
особу та підтверджує
громадянство України (копії
першої та другої сторінок
паспорта громадянина України у
вигляді паспортної книжечки або
копії лицьового та зворотного
боків паспорта громадянина
України у вигляді картки)

Особа, обрана сільським,
селищним, міським головою
• у разі наявності іншого
представницького мандата –
копію зареєстрованої заяви про
припинення дії такого
представницького мандата,
поданої відповідно до Верховної
Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим,
обласної, районної, міської,
районної у місті, сільської,
селищної ради
Якщо сільським, селищним, міським
головою
обрано
особу,
яка
є
депутатом ради, повноваження якої
спливають у зв’язку з обранням нового
складу ради на цих же виборах, така
заява не подається.
•

у разі одночасного балотування
та обрання особи депутатом
місцевої ради та сільським,
селищним, міським головою копію заяви про відмову від
депутатського мандата, поданої
цією особою до відповідної
територіальної виборчої комісії
та
зареєстрованої
в
установленому порядку

•

копію трудової книжки із записом
про звільнення з роботи
(посади), несумісної з посадою
сільського, селищного, міського
голови, старости, селища (крім
сільського, селищного,
міського голови, обраного на
цю ж посаду, та непрацюючих
пенсіонерів), засвідченої у
порядку, встановленому
Законом України "Про нотаріат".

Сільський, селищний, міський голова,
обраний на цю ж посаду, подає довідку
сільської, селищної, міської ради про
те, що він є сільським, селищним,
міським головою і його трудова книжка
знаходиться у відповідній раді

•

•

•
•

копія чи витяг із наказу
(розпорядження, рішення,
протоколу засідання тощо) про
звільнення з роботи (посади), на
підставі якого вчинено
відповідний запис у трудовій
книжці, засвідчені печаткою
підприємства, установи,
організації
копію заяви про зупинення
адвокатської діяльності, поданої
до ради адвокатів регіону за
адресою робочого місця
адвоката, – для осіб, які
здійснюють адвокатську
діяльність
копію пенсійного посвідчення –
для непрацюючих пенсіонерів
копію документа, який посвідчує
особу та підтверджує
громадянство України (копії
першої та другої сторінок
паспорта громадянина України у
вигляді паспортної книжечки або
копії лицьового та зворотного
боків паспорта громадянина
України у вигляді картки)

Заяву про реєстрацію депутатом чи сільським, селищним, міським головою
особа повинна подати протягом 20-ти днів з моменту офіційного оприлюднення
результатів виборів. Цей строк є законодавчою гарантією, а тому не може бути
зменшений рішенням відповідної ТВК.
Заява про реєстрацію депутатом чи сільськи, селищним, міським подається
у довільній формі, але ми радимо користуватись формами, рекомендованими
постановою ЦВК №433 від 28.10.2020 року.
У разі неподання у вищезазначений строк особою, обраною депутатом
місцевої ради чи сільським, селищним, міським головою заяви про реєстрацію, а
у відповідних випадках - неподання копії заяви про припинення іншого
представницького мандату (для осіб, обраних депутатами або відповідним
головою), документів про звільнення з роботи (посади), припинення діяльності,
несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови (для відповідного
голови), а також при поданні заяви про відмову від депутатського мандата,
посади сільського, селищного, міського голови, територіальна виборча комісія
приймає рішення про визнання особи такою, що відмовилася від
депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського голови (ч.
4, 5 ст. 283 ВКУ).
У цьому випадку територіальна виборча комісія повинна призначити
повторні вибори (для депутата, що обирався у раду територіальної громади до
10 тисяч виборців та/або сільського, селищного, міського голови).
У випадку відмови від депутатського мандата особи, що балотувалась у
раду територіальної громади 10 тисяч виборців і більше, територіальна виборча

комісія визнає обраним наступного за черговістю кандидата у депутати у
відповідному територіальному або єдиному багатомандатному виборчому списку
кандидатів від відповідної організації партії, за яким було обрано особу, яка не
набула мандата.

КРОК 4. РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ, СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО,
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Реєстрацію обраного депутата, сільського, селищного, міського голови ТВК
проводить протягом 5-ти днів з дати отримання від нього заяви про реєстрацію
депутатом, сільським, селищним, міським головою.
Реєстрацію обраних депутатів ТВК проводить по мірі надходження їх заяв.
З моменту реєстрації обраних депутатів у кількості 2/3 від загального складу
ради, визначеного на підставі ч. 5 ст. 197 ВКУ, у ТВК виникає право скликати
першу сесію ради в порядку ч. 2 ст. 46 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”.
Про реєстрацію кандидата депутатом, сільським, селищним, міським
головою ТВК приймає рішення (ч. 3 ст. 283 ВКУ).
Відповідне рішення оголошується головою ТВК на першій сесії місцевої
ради та є підставою для набуття ними повноважень (ч. 6 ст. 283 ВКУ).
Копії відповідних рішень додаються до протоколу першої сесії місцевої ради.

КРОК 5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПЕРШОЇ СЕСІЇ
МІСЦЕВОЇ РАДИ
Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» перша сесія місцевої ради скликається відповідною ТВК не пізніше як
через 2 тижні після реєстрації депутатів в кількості, що забезпечує повноважність
ради.
Також не забуваємо про норму ч. 4 ст. 45 ЗУ «Про місцеве самоврядування
в Україні» стосовно того, що місцева рада є повноважною за умови обрання не
менш як 2/3 депутатів від загального складу ради. Загальний склад ради
визначається відповідно до кількості виборців територіальної громади (ч. 3 ст.
197 Виборчого Кодексу України).
Форма рішення виборчої комісії з
Постановою ЦВК №173 від 10.08.2020 року.

місцевих

виборів

затверджена

Зразок постанови
Перші вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2020 року
Андріївська сільська територіальна виборча комісія
N-ського району N -ської області
ПОСТАНОВА
с. Андріївка N-ського району N-ської області
15 год. 00 хв.
16 листопада 2020 року

№50

Про скликання першої сесії Андріївської сільської ради
N-ського району N-ської області
На підставі рішень №15 від 06.11.2020 року “Про визнання обраними
депутатами в багатомандатному виборчому окрузі”, №№ 26-48 від 16.11.2020
року “Про реєстрацію депутатом Андріївської сільської ради” Андріївської
сільської територіальної виборчої комісії N-ського району N-ської області,
керуючись ч. 3 ст. 37, ч. 3 ст. 283 Виборчого кодексу України, ч. 4 ст. 45, ч. 2 ст.
46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Андріївська
сільська територіальна виборча комісія N-ського району N-ської області
постановляє:
1. Скликати першу сесію Андріївської сільської ради на 20 листопада 2020
року у приміщенні будинку культури (вул. Іванівська. 1, с. Андріївка) на
15:00.
2. Уповноважити голову Андріївської сільської територіальної виборчої
комісії Петренка П. П. проінформувати раду про підсумки виборів
депутатів Андріївської сільської ради та Андріївського сільського голови.
3. Надати Андріївській сільській раді копії постанов про результати виборів
та про реєстрацію депутатів та Андріївського сільського голови
(постанови №15 від 06.11.2020 року та №№26-48 від 16.11.2020 р.).
4. Оприлюднити дану постанову шляхом розміщення на дошці оголошень
Андріївської сільської територіальної виборчої комісії, на веб сайті
Андріївської сільської ради.
5. Зміст даної постанови довести до відома усіх зареєстрованих
новообраних депутатів Андріївської сільської ради та зареєстрованого
новообраного Андріївського сільського голови.
6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову
Андріївської сільської територіальної виборчої комісії Петренка П.П.
Головуючий на засіданні
(Петренко П.П.)

____________________________
(підпис)
М.П.

