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Враховано редакційно

Назву законопроекту викласти в такій
редакції: «Про внесення змін до Закону
України
«Про
військово-цивільні
адміністрації» щодо утворення військовоцивільних адміністрацій населених пунктів»
-6- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
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Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
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військово-цивільних адміністрацій».
-7- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Назву законопроекту викласти в такій
редакції:

Про внесення змін до Закону України «Про
військово-цивільні
адміністрації»
щодо
впорядкування окремих питань організації та
діяльності військово-цивільних адміністрацій

Відхилено

Відхилено
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№

26

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
України
щодо
функціонування
військово-цивільних
адміністрацій».
-8- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Назву законопроекту викласти в такій
редакції: «Про внесення змін до Закону
України
«Про
військово-цивільні
адміністрації» щодо впорядкування окремих
питань організації та діяльності військовоцивільних адміністрацій»
-9- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266),
Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
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Враховано
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встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-10- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції: «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-11- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-12- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-13- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-14- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-15- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-16- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-17- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

11

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-18- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

13

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-19- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-20- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-21- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

16

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-22- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

17

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-23- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

18

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-24- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

19

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-25- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

20

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-26- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

21

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-27- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

22

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-28- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

23

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-29- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-30- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-31- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-32- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-33- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-34- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться по
всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-35- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

31

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-36- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

32

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-37- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

33

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-38- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №

35

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-39- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-40- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-41- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-42- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

39

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-43- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

40

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-44- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

41

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-45- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

42

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-46- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

43

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-47- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

44

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-48- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

45

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №

46

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-49- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

47

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-50- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

48

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-51- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-52- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-53- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-54- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-55- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-56- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

54

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна
адміністрація
утворюється на строк до одного року та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-57- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

55

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"

56

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-58- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

57

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-59- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

58

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-60- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

59

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-61- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

60

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-62- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

61

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-63- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

62

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-64- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

63

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-65- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

64

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-66- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

65

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-67- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

66

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-68- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

67

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-69- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

68

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та

69

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-70- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

70

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-71- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

71

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-72- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

72

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-73- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

73

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-74- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

74

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-75- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

75

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-76- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

76

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-77- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

77

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-78- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

78

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"

79

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-79- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

80

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-80- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

81

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-81- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо утворення
та
діяльності
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

82

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-82- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
підстав створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

83

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-83- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
підстав створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

84

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-84- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
підстав створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

85

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-85- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
підстав створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій»"
Частина 2 поправки:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

86

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться по
всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-86- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

87

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підстав створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться по
всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-87- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву законопроекту викласти в такій
редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

88

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
підстав створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Офісом
генерального
прокурора
та
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"

89

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-88- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
підстав створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

90

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-89- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
підстав створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією, Офісом
генерального прокурора, правоохоронними
органами в місячний строк розробити та
подати до Верховної Ради України
законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

91

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-90- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
функціонування
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

92

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
територій Донецької та Луганської областей
визначених відповідно до Указу Президента
України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, в
яких запроваджується особливий порядок
місцевого самоврядування.»"
-91- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
функціонування
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради
України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

93

№
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Пропозиції та поправки до проекту

посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих районів, міст, селищ і сел Донецької
та Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-92- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
функціонування
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори призначаються та проводяться
по всій території України за виключенням
окремих територій визначених Указом
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»"
-93- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частина 1 поправки:
"Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо уточнення
функціонування
військово-цивільних
адміністрацій»"
Частина 2 поправки:
"Абзац 3 частини 2 статті 1 розділу І
викласти в такій редакції:
«Військово-цивільна адміністрація може
бути утворена на строк до двох років та
рішенням Ради національної безпеки і
оборони України може бути продовжена її
діяльність на строк до одного року.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 3 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України разом з
Центральною виборчою комісією в місячний
строк розробити та подати до Верховної Ради

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

України законопроект щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення відповідальності посадової особи,
яка своїми діями або бездіяльністю протидіє
призначенню
та/або
проведенню,
встановленню результатів виборів, в тому
числі шляхом подачі завідомо неправдивої
інформації.»"
Частина 3 поправки:
"Додати новим пунктом 4 частини 2
розділу ІІ такого змісту:
«Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сел Донецької та
Луганської областей, які знаходяться на
територіях, визначених відповідно до Указу
Президента України від 7 лютого 2019 року №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок місцевого самоврядування.»".
27
28
29

____________________________________
__
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-94- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці першому розділу I слова
«законодавчих актів» замінити словами
«законів».
-95- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

I. Внести до Закону України “Про
військово-цивільні адміністрації” (Відомості
Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 87
із наступними змінами) такі зміни:

Абзац перший розділу І викласти в такій
редакції:
«I. Внести до Закону України “Про
військово-цивільні адміністрації” (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87 зі
змінами) такі зміни:».
30

1. У Законі України “Про військовоцивільні адміністрації” (Відомості Верховної

-96- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)

Враховано

1. Абзац четвертий частини першої статті 1
викласти в такій редакції:

96

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87 зі змінами):

31
32

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 1 законопроекту викласти в такій
редакції:
"1. Абзац четвертий частини першої статті
1 викласти в такій редакції:
"Військово-цивільні
адміністрації
населених пунктів – це тимчасові державні
органи, що здійснюють на територіях
відповідних
територіальних
громад,
затверджених Кабінетом Міністрів України,
повноваження сільських, селищних, міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад,
виконавчих органів сільських, селищних,
міських, районних у містах (у разі їх
створення) рад, сільських, селищних, міських
голів та інші повноваження, визначені цим
Законом.".

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"Військово-цивільні
адміністрації
населених пунктів – це тимчасові державні
органи, що здійснюють на територіях
відповідних
територіальних
громад,
затверджених Кабінетом Міністрів України,
повноваження сільських, селищних, міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад,
виконавчих органів сільських, селищних,
міських, районних у містах (у разі їх
створення) рад, сільських, селищних, міських
голів та інші повноваження, визначені цим
Законом".

1) у статті 1:
-97- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У абзаці першому частині першій статті 1
слова «у випадках, встановлених цим
Законом,» замінити словами «у разі потреби з
підстав, визначених цим Законом»;
-98- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У абзаці першому частині першій статті 1
після слів та знаку «встановлених цим
Законом» додати слова «на окремих
територіях
Донецької
та
Луганської
областей»;
-99- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В статті 1 в частині 1 в абзаці 1 слова «в
районі
проведення
антитерористичної

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

33

34

в абзаці другому частини першої після
слова та знаку “містах,” доповнити словами та
знаком
“об’єднаних
територіальних
громадах,”;

Пропозиції та поправки до проекту

операції» замінити словами «в районі
проведення операції Об’єднаних сил».
-100- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У абзаці першому частини першої слова
«можуть утворюватися військово-цивільні
адміністрації» замінити словами «обласні та
районні державні адміністрації можуть
набувати
статусу
військово-цивільних
адміністрацій та утворюватися військовоцивільні адміністрації населених пунктів.»
-101- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац перший частини першої статті 1
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-102- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

виключити ;
-103- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

В абзаці другому підпункту 1 пункту 1
розділу I слова «в абзаці другому» замінити
словами «абзац другий».
-104- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

виключити
-105- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано

виключити
-106- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

абзац другий підпункту 1 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-107- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Абзац другий підпункту першого пункту 1
Розділу І виключити;
-108- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Виключити
-109- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
У абзаці другому підпункту першого
пункту 1 Розділу I після слова та знаку
“містах,” доповнити словами та знаком
«старостинських округах та/або…
-110- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

35

Абзац другий підпункту 1 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
-111- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У абзаці другому частини першої слова та
кому «об’єднаних територіальних громадах,»
виключити;
-112- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В статті 1 в частині 1 в абзаці 2 після слова
«тимчасові» доповнити словом «місцеві».
-113- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В статті 1 в частині 1 в абзаці 2 слова «в
районі
проведення
антитерористичної
операції» замінити
словами «в районі
проведення операції Об’єднаних сил».
-114- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Відхилено

Враховано

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У статті 1 в частині 1 в абзаці 2 слова
«актом Президента України» замінити
словами «Указом Президента України».
-115- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий частини першої статті 1
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-116- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В статті 1 в частині 1 в абзаці 3 після слова
«тимчасові» доповнити словом «місцеві».
-117- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці третьому частини першої статті 1
після слів «на відповідній території» додати
слова «Донецької та Луганської областей».
-118- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац третій частини першої статті 1
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

38

Редакція, прийнята в першому читанні

в абзаці четвертому частини першої після
слів “населених пунктів” доповнити словами
та знаками ”(об’єднаних територіальних
громад)”;

Пропозиції та поправки до проекту

чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-119- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити;
-120- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу
I викласти у такій редакції: «абзац четвертий
частини першої після слів «населених
пунктів» доповнити знаком та словами «,
об’єднаних територіальних громад»;».
-121- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

виключити
-122- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано

виключити
-123- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано частково

Абзац третій підпункту першого пункту 1
Розділу І викласти в такій редакції:
"абзац четвертий частини першої викласти
в такій редакції:
"Військово-цивільні
адміністрації
населених пунктів - це тимчасові державні
органи, що здійснюють на територіях
відповідних
територіальних
громад
повноваження сільських, селищних, міських
рад, районних у містах рад, виконавчих
органів сільських, селищних, міських,
районних у містах рад та голів та інші
повноваження, визначені цим Законом.""
-124- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу I
законопроекту виключити;
-125- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
-126- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
У абзаці третьому підпункту першого
пункту 1 Розділу I після слів «населених

Відхилено

101

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

пунктів» доповнити словами та знаками
«(старостинських округах та/або …)»;
-127- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

39

Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
-128- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У абзаці четвертому частини першої слова
та знаки ”(об’єднаних територіальних
громад)” виключити.
-129- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В статті 1 в частині 1 в абзаці 4 після слова
«тимчасові» доповнити словом «місцеві».
-130- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У
терміні
«Військово-цивільні
адміністрації населених пунктів» слова
«тимчасові державні органи» замінити
словами «тимчасові місцеві органи державної
влади».
-131- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В абзаці четвертому частини першої статті
1 після слів «на відповідній території» додати
слова «Донецької та Луганської областей».
-132- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац четвертий частини першої статті 1
Закону України «Про військово-цивільні

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-133- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину першу статті 1 доповнити новим
абзацом такого змісту
«Військово-цивільні
адміністрації
в
межах
та
у
спосіб
передбачений
Конституцією України, цим та іншими
Законами України зобов’язані забезпечувати
правопорядок та безпеку громадян під час
організації та проведенні виборів до органів
державної влади та місцевого самоврядування
на відповідній території».
-134- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У статті 1 в частині 1 слова «за рішенням»
замінити словом «указом».
-135- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац перший частини другої статті 1
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-136- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий частини другої статті 1
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-137- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац третій частини другої статті 1
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-138- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

43

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Виключити підпункт 1 пункту 1 Розділу І.
44

45

2) у статті 3:

-139- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У статті 2 після слів «та іншими» слова
«виданими відповідно до них» виключити.
-140- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац перший частини першої статті 3
викласти у такій редакції:
«Військово-цивільні
адміністрації
утворюються з підстав визначених цим
Законом за рішенням Президента України».

Відхилено

Відхилено

2. У статті 3:
абзац п’ятий частини першої викласти в
такій редакції:
«У разі утворення військово-цивільної
адміністрації
населених
пунктів
повноваження
відповідних
сільських,
селищних, міських, районних у містах (у разі
їх створення) рад, сільських, селищних,
міських
голів
припиняються
з
дня
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-141- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац перший частини першої статті 3
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-142- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий частини першої статті 3
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-143- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац третій частини першої статті 3
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-144- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

призначення керівника такої військовоцивільної
адміністрації.
Повноваження
виконавчих органів зазначених рад, апаратів
цих рад та їх виконавчих комітетів, посадових
та службових осіб місцевого самоврядування,
які працюють у таких органах та апаратах,
припиняються з дня, наступного за днем
прийняття рішення зазначеним керівником
військово-цивільної адміністрації населених
пунктів про можливість цієї військовоцивільної
адміністрації
здійснювати
повноваження, віднесені законом до відання
виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2.
Військово-цивільні
адміністрації
населених пунктів утворюються на території
територіальних громад, сільські, селищні,
міські ради яких та/або їх виконавчі органи не
здійснюють покладені на них Конституцією
та законами України повноваження, у тому
числі внаслідок фактичного саморозпуску або
самоусунення
від
виконання
своїх
повноважень, або їх фактичного невиконання,
а також у разі прийняття Центральною
виборчою
комісією
рішення
про
неможливість
проведення
виборів
до
відповідних
органів
місцевого
самоврядування. Найменування військовоцивільних адміністрацій населених пунктів,
як правило, є похідними від найменувань
населених
пунктів,
визначених
адміністративними центрами відповідних
територіальних
громад,
у
формі
прикметника»;
частину четверту доповнити абзацом
другим такого змісту:
«Працівники
військово-цивільних
адміністрацій населених пунктів (крім
військовослужбовців військових формувань,
утворених відповідно до законів України, осіб
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац четвертий частини першої статті 3
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-145- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац п’ятий частини першої статті 3
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-146- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту вважати пунктом 2 Розділу І та
викласти його в такій редакції:
"2. У статті 3:
абзац п’ятий частини першої викласти в
такій редакції:
«У разі утворення військово-цивільної
адміністрації
населених
пунктів,
повноваження
відповідних
сільських,
селищних, міських, районних у містах (у разі
їх створення) рад, сільських, селищних,
міських
голів
припиняються
з
дня
призначення керівника такої військовоцивільної
адміністрації.
Повноваження
виконавчих органів зазначених рад, апаратів
цих рад та їх виконавчих комітетів, посадових

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

рядового
і
начальницького
складу
правоохоронних органів, які відряджаються
до них у встановленому законодавством
порядку для виконання завдань в інтересах
оборони держави та її безпеки із залишенням
на
військовій
службі,
службі
в
правоохоронних органах без виключення зі
списків особового складу), які здійснюють
посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з
виконанням цими військово-цивільними
адміністраціями
повноважень
органів
місцевого самоврядування, є посадовими
особами місцевого самоврядування, на яких
поширюється дія Закону України «Про
службу
в
органах
місцевого
самоврядування»»;
в абзацах першому-третьому частини
одинадцятої слова «новообраної відповідної
ради» замінити словами «новообраної ради».

Враховано редакційно
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та службових осіб місцевого самоврядування,
які працюють у таких органах та апаратах
припиняються з дня, наступного за днем
прийняття рішення керівниками військовоцивільних
адміністрацій
відповідних
населених пунктів про можливість цих
військово-цивільних
адміністрацій
здійснювати
повноваження,
віднесені
законами до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад.";
частину другу викласти в такій редакції:
"2.
Військово-цивільні
адміністрації
населених пунктів утворюються на території
територіальних громад, сільські, селищні,
міські ради яких та/або їх виконавчі органи не
здійснюють покладені на них Конституцією
та законами України повноваження, у тому
числі внаслідок фактичного саморозпуску або
самоусунення
від
виконання
своїх
повноважень, або їх фактичного невиконання,
а також у разі прийняття Центральною
виборчою
комісією
рішення
про
неможливість
проведення
виборів
до
відповідних
органів
місцевого
самоврядування. Найменування військовоцивільної адміністрації населених пунктів, як
правило, є похідним від найменування
населеного
пункту,
визначеного
адміністративним
центром
відповідної
територіальної
громади,
у
формі
прикметника.";
частину четверту доповнити абзацом
такого змісту:
«Працівники
військово-цивільних
адміністрацій населених пунктів (крім
військовослужбовців військових формувань,
утворених відповідно до законів України, осіб
рядового
і
начальницького
складу
правоохоронних органів, які відряджаються
до них у встановленому законодавством
порядку для виконання завдань в інтересах
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

оборони держави та її безпеки із залишенням
на
військовій
службі,
службі
в
правоохоронних органах без виключення зі
списків особового складу), які здійснюють
посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з
виконанням цими військово-цивільними
адміністраціями
повноважень
органів
місцевого самоврядування, є посадовими
особами місцевого самоврядування, на яких
поширюється дія Закону України «Про
службу
в
органах
місцевого
самоврядування»»;
в абзацах першому, другому частини
одинадцятої
слово
«відповідної»
виключити.".
-147- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту вважати пунктом 2 Розділу І та
викласти його в такій редакції:
«2. У статті 3:
абзац п’ятий частини першої викласти в
такій редакції:
«У разі утворення військово-цивільної
адміністрації
населених
пунктів
повноваження
відповідних
сільських,
селищних, міських, районних у містах (у разі
їх створення) рад, сільських, селищних,
міських
голів
припиняються
з
дня
призначення керівника такої військовоцивільної
адміністрації.
Повноваження
виконавчих органів зазначених рад, апаратів
цих рад та їх виконавчих комітетів, посадових
та службових осіб місцевого самоврядування,
які працюють у таких органах та апаратах,
припиняються з дня, наступного за днем
прийняття рішення зазначеним керівником
військово-цивільної адміністрації населених
пунктів про можливість цієї військовоцивільної
адміністрації
здійснювати

Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

повноваження, віднесені законом до відання
виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Військово-цивільні адміністрації
населених пунктів утворюються на території
територіальних громад, сільські, селищні,
міські ради яких та/або їх виконавчі органи не
здійснюють покладені на них Конституцією
та законами України повноваження, у тому
числі внаслідок фактичного саморозпуску або
самоусунення
від
виконання
своїх
повноважень, або їх фактичного невиконання,
а також у разі прийняття Центральною
виборчою
комісією
рішення
про
неможливість
проведення
виборів
до
відповідних
органів
місцевого
самоврядування. Найменування військовоцивільних адміністрацій населених пунктів,
як правило, є похідними від найменувань
населених
пунктів,
визначених
адміністративними центрами відповідних
територіальних
громад,
у
формі
прикметника»;
частину четверту доповнити абзацом
другим такого змісту:
«Працівники
військово-цивільних
адміністрацій населених пунктів (крім
військовослужбовців військових формувань,
утворених відповідно до законів України, осіб
рядового
і
начальницького
складу
правоохоронних органів, які відряджаються
до них у встановленому законодавством
порядку для виконання завдань в інтересах
оборони держави та її безпеки із залишенням
на
військовій
службі,
службі
в
правоохоронних органах без виключення зі
списків особового складу), які здійснюють
посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з
виконанням цими військово-цивільними
адміністраціями
повноважень
органів
місцевого самоврядування, є посадовими
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

особами місцевого самоврядування, на яких
поширюється дія Закону України «Про
службу
в
органах
місцевого
самоврядування»»;
в абзацах першому-третьому частини
одинадцятої слова «новообраної відповідної
ради» замінити словами «новообраної ради».
-148- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину першу статті 3 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Військово-цивільні адміністрації можуть
бути утворені строком не більше одного року.
У разі потреби діяльність військовоцивільних адміністрацій на відповідній
території може бути подовжена за рішенням
Президента України на той самий строк.».
-149- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину першу статті 3 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Частина перша цієї статті втрачає свою
дію у день відкриття першої сесії відповідної
ради обраної шляхом проведення перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-150- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано частково

Підпункт другий пункту 1 Розділу І
викласти в такій редакції:
"2) частину другу статті 3 викласти в такій
редакції:
"2.
Військово-цивільні
адміністрації
населених пунктів утворюються на території
територіальних громад, сільські, селищні,
міські ради яких та/або їх виконавчі органи не
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48

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині другій після слова “містах”
доповнити
словами
“об’єднаних
територіальних громадах”;

Пропозиції та поправки до проекту

здійснюють покладені на них Конституцією
та законами України повноваження, у тому
числі внаслідок фактичного саморозпуску або
самоусунення
від
виконання
своїх
повноважень, або їх фактичного невиконання,
а також у разі прийняття Центральною
виборчою
комісією
рішення
про
неможливість проведення виборів депутатів
відповідних рад. Назва військово-цивільної
адміністрації населених пунктів як правило є
похідною від назви населеного пункту, що є
адміністративним
центром
відповідної
територіальної громади. ""
-151- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити;
-152- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
I викласти у такій редакції: «частину другу
після слів та знаків «(селах, селищах, містах),»
доповнити
словами
«об’єднаних
територіальних громадах».
-153- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

виключити
-154- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано

виключити
-155- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
-156- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
-157- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
У абзаці другому підпункту другого
пункту 1 Розділу I після слова «містах»,
доповнити
словами
та
знаком
«(старостинських округах)»;
-158- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Враховано

111

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
-159- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити
49

-160- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Статтю 3 частину 2 після слів «населених
пунктів» доповнити словами «в районі
проведення операції Об’єднаних сил».
-161- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині другій статті 3 слова «не
здійснюють покладені на них Конституцією
та законами України повноваження» замінити
словами «у разі неможливості виконувати
повноваження покладені на них Конституцією
та законами України».
-162- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині другій статті 3 після слів «у тому
числі внаслідок» слово «фактичного»
виключити»;
-163- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У першому реченні частини другої слова
«або їх фактичного виконання» виключити.
-164- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині другій статті 3 після слів та знаку
«або самоусунення від виконання своїх

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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доповнити частину другу новим реченням
такого змісту:

“Військово-цивільні
адміністрації
об’єднаних територіальних громад згідно із
затвердженими Кабінетом Міністрів України
територіями територіальних громад можуть
бути
утворені
у
разі
встановлення
Центральною
виборчою
комісією
неможливості забезпечити підготовку та
проведення місцевих виборів на окремих
територіях”;

Пропозиції та поправки до проекту

повноважень,» слова «або їх фактичного
невиконання» виключити».
-165- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

виключити;
-166- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

Абзаци третій підпункту 2 пункту 1
розділу I виключити.
-167- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

Абзаци четвертий підпункту 2 пункту 1
розділу I виключити.
-168- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано редакційно

Військово-цивільні адміністрації можуть
бути утворені у разі прийняття Центральною
виборчою
комісією
рішення
про
неможливість
проведення
виборів
до
відповідних
органів
місцевого
самоврядування.
-169- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано редакційно

Військово-цивільні адміністрації можуть
бути утворені у разі прийняття Центральною
виборчою
комісією
рішення
про
неможливість
проведення
виборів
до
відповідних
органів
місцевого
самоврядування.
-170- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано редакційно

абзац четвертий підпункту 2 пункту 1
розділу I законопроекту викласти у такій
редакції:
«Військово-цивільні адміністрації можуть
бути утворені у разі прийняття Центральною
виборчою
комісією
рішення
про
неможливість
проведення
виборів
до
відповідних
органів
місцевого
самоврядування.» ;
-171- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно

Слова "у разі встановлення Центральною
виборчою
комісією
неможливості
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забезпечити підготовку та проведення
місцевих виборів на окремих територіях"
замінити словами "у разі прийняття
Центральною виборчою комісією рішення про
неможливість проведення місцевих виборів на
окремих територіях".
-172- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 1
Розділу І законопроекту (щодо доповнення
частини другої статті 3 Закону України «Про
військово-цивільні адміністрації» новим
реченням) слова «встановлення Центральною
виборчою комісією неможливості» замінити
словами
«встановлення
Центральною
виборчою комісією, за вмотивованим
поданням Кабінету Міністрів України на
основі висновків Служби безпеки України,
Командувача об’єднаних сил та районних,
обласних військово-цивільних адміністрацій,
неможливості».
-173- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Із частини другої статті 3 виключити
речення такого змісту:
«Військово-цивільні
адміністрації
об’єднаних територіальних громад згідно із
затвердженими Кабінетом Міністрів України
територіями територіальних громад можуть
бути
утворені
у
разі
встановлення
Центральною
виборчою
комісією
неможливості забезпечити підготовку та
проведення місцевих виборів на окремих
територіях».
-174- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині другій речення «Військовоцивільні
адміністрації
об’єднаних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

Враховано частково
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територіальних
громад
згідно
із
затвердженими Кабінетом Міністрів України
територіями територіальних громад можуть
бути
утворені
у
разі
встановлення
Центральною
виборчою
комісією
неможливості забезпечити підготовку та
проведення місцевих виборів на окремих
територіях.» виключити.
-175- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Виключити частину другу статті 3 Закону
України
«Про
військово-цивільні
адміністрації» такого змісту: «Військовоцивільні
адміністрації
об’єднаних
територіальних
громад
згідно
із
затвердженими Кабінетом Міністрів України
територіями територіальних громад можуть
бути
утворені
у
разі
встановлення
Центральною
виборчою
комісією
неможливості забезпечити підготовку та
проведення місцевих виборів на окремих
територіях.».
-176- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
У підпункті 2 пункту 1 розділу 1 абзац
другий викласти в такій редакції:
«Військово-цивільні
адміністрації
об’єднаних територіальних громад згідно із
затвердженими Кабінетом Міністрів України
територіями територіальних громад можуть
бути
утворені
у
разі
встановлення
Центральною
виборчою
комісією
неможливості забезпечити підготовку та
проведення місцевих виборів на окремих
територіях, виключно у випадках, якщо є
відповідні застереження та встановлені факти
щодо загрози життю або безпеки громадян,
подані Генеральним штабом Збройних сил
України».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково
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-177- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
Абзац четвертий підпункту другого пункту
1 Розділу I викласти в наступній редакції:
“Військово-цивільні
адміністрації
об’єднаних старостинських округів та/або
територіальних
громад,
згідно
із
затвердженими Кабінетом Міністрів України
територіями територіальних громад можуть
бути
утворені
у
разі
встановлення
Центральною
виборчою
комісією
неможливості забезпечити підготовку та
проведення місцевих виборів на окремих
територіях, якщо чисельність виборців на цих
територіях становить більше ніж 50% від
загальної кількості виборців відповідних
старостинських округів та/або територіальних
громад”;
-178- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1
розділу I законопроекту викласти у такій
редакції:
«Військово-цивільні
адміністрації
можуть бути утворені у разі прийняття
Центральною виборчою комісією рішення про
неможливість
проведення
виборів
до
відповідних
органів
місцевого
самоврядування.»
-179- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Статтю 3 частину 2 доповнити реченням
наступного змісту :
«Військово-цивільні
адміністрації, які згідно із затвердженими
Кабінетом Міністрів України територіями
територіальних громад можуть бути утворені
Указом Президента України».
-180- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено
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56

57

у частинах четвертій, шостій, сьомій,
восьмій, дев’ятій, одинадцятій, тринадцятій
після слів “населених пунктів” доповнити
словами
та
знаками
“(об’єднаних
територіальних громад)”;

Пропозиції та поправки до проекту

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину другу статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-181- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині третій статті 3 після слів «у
встановлені Законом України «Про місцеве
самоврядування
в
Україні»
строки»
доповнити знаком та словами «, у тому числі
внаслідок саморозпуску або самоусунення від
виконання
своїх
повноважень
або
неможливості їх виконання».
-182- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину третю статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-183- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

виключити;
-184- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу
I викласти у такій редакції: «частини четверту,
шосту, сьому, восьму, дев’яту, одинадцяту,
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тринадцяту після слів «населених пунктів»
доповнити знаком та словами «, об’єднаних
територіальних громад»;».
-185- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити
-186- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано

виключити
-187- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
-188- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
-189- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

58

59

Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
-190- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
У абзаці п’ятому підпункту другого пункту
1 Розділу I після слів “населених пунктів”
доповнити
словами
та
знаками
«(старостинських округів та/або…)»;
-191- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Враховано

Відхилено

Відхилено

Виключити підпункт 2 пункту 1 Розділу І.
60

-192- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині четвертій після слів “населених
пунктів” слова та знаки “(об’єднаних
територіальних громад)” виключити.
-193- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В статті 3 в частині 4 слова «в районі
проведення антитерористичної операції»

Враховано редакційно

Відхилено
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замінити словами «в районі проведення
операції Об’єднаних сил».
-194- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину четверту статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-195- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину четверту статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-196- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину п’яту статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-197- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано редакційно
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У частині шостій після слів “населених
пунктів” слова та знаки “(об’єднаних
територіальних громад)” виключити.
-198- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину шосту статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-199- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині сьомій після слів “населених
пунктів” слова та знаки “(об’єднаних
територіальних громад)” виключити.
-200- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину сьому статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-201- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину сьому статті 3 доповнити новим
абзацом такого змісту: «Частина сьома цієї
статті втрачає свою дію у день відкриття
першої сесії відповідної ради обраної шляхом

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено
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проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-202- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині восьмій після слів “населених
пунктів” слова та знаки “(об’єднаних
територіальних громад)” виключити.
-203- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину восьму статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-204- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині дев’ятій після слів “населених
пунктів” слова та знаки “(об’єднаних
територіальних громад)” виключити.
-205- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину дев’яту статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Відхилено

Враховано редакційно

Відхилено
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-206- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину дев’яту статті 3 доповнити новим
абзацом такого змісту: «Частина дев’ята цієї
статті втрачає свою дію у день відкриття
першої сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-207- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину десяту статті 3 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-208- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину десяту статті 3 доповнити новим
абзацом такого змісту: «Частина десята цієї
статті втрачає свою дію у день відкриття
першої сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-209- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині одинадцятій абзац перший
викласти у такій редакції: «Військово-

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано частково
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цивільні адміністрації здійснюють свої
повноваження з дня набрання чинності актом
Президента України про їх утворення і
припиняють у день відкриття першої сесії
новообраної ради.».
-210- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац перший частини одинадцятої статті
3 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» після слів «новообраної
відповідної ради» доповнити словами та
знаком «, яка обрана на чергових та (або)
перших місцевих виборах».
-211- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац перший частини одинадцятої статті
3 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-212- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині одинадцятій після слів
“населених пунктів” слова та знаки
“(об’єднаних
територіальних
громад)”
виключити.
-213- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
«Абзац другий частини одинадцятої статті
3 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» після слів «новообраної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано редакційно

Відхилено
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відповідної ради» доповнити словами та
знаком «яка обрана на чергових та (або)
перших місцевих виборах».
-214- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий частини одинадцятої статті 3
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-215- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац третій частини одинадцятої статті 3
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-216- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині одинадцятій доповнити абзацом
четвертим такого змісту: «Військово-цивільні
адміністрації населених пунктів втрачають
свої права та обов’язки з дня внесення запису
про проведення реєстрації припинення їх як
юридичних осіб шляхом ліквідації до Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.» У зв’язку з цим частини чотири –
п’ять вважати відповідно частинами п’ятьшість.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-217- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац четвертий частини одинадцятої
статті 3 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» доповнити наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-218- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац п’ятий частини одинадцятої статті 3
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-219- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину одинадцяту статті 3 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Частина
одинадцята цієї статті втрачає свою дію у день
відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-220- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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У частині дванадцятій статті 3 після слова
«визначеному» додати слова та знак
«Конституцією України,».
-221- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину дванадцяту статті 3 Закону
України
«Про
військово-цивільні
адміністрації» після слів та знаку «,
встановлених цим Законом» доповнити
словами «до дня відкриття першої сесії
новообраної відповідної ради, яка обрана на
чергових та (або) перших місцевих виборах».
-222- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину дванадцяту статті 3 Закону
України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-223- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину дванадцяту статті 3 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Частина
дванадцята цієї статті втрачає свою дію у день
відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-224- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано редакційно
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В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині тринадцятій після слів
“населених пунктів” слова та знаки
“(об’єднаних
територіальних
громад)”
виключити.
-225- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину тринадцяту статті 3 Закону
України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-226- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині п’ятнадцятій статті 3 слово
«парламентський» виключити.
-227- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину п’ятнадцяту статті 3 Закону
України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-228- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)
Підпункт третій пункту 1 Розділу І
виключити;
-229- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

3. У статті 4:
у частині першій:
пункти 12 і 27 викласти в такій редакції:

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Виключити підпункт 3 пункту 1 Розділу І.
-230- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І
законопроекту вважати пунктом 3 Розділу І та
викласти його в такій редакції:
"3.У статті 4:
у частині першій:
підпункти 12, 27 викласти в такій редакції:
"12) здійснення управління майном, яке
перебуває
у
комунальній
власності
відповідної територіальної громади (крім
вирішення питань відчуження, у тому числі
шляхом приватизації комунального майна та
надання комунального майна в оренду на
строк понад п’ять років). Обмеження щодо
відчуження комунального майна, встановлені
цим пунктом, не поширюються на випадки
розподілу такого майна між територіальними
громадами, території яких затверджені
Кабінетом Міністрів України";
"27) вирішення відповідно до закону
питань регулювання земельних відносин
(крім вирішення питань відчуження з
комунальної власності земельних ділянок та
надання таких земельних ділянок в оренду на
строк понад п’ять років). Обмеження щодо
відчуження земельних ділянок комунальної
власності, встановлені цим пунктом, не
поширюються на випадки надання земельної
ділянки комунальної власності у приватну
власність замість викупленої для суспільних
потреб чи примусово відчуженої з мотивів
суспільної необхідності та повернення такої
земельної ділянки колишньому власнику чи
його спадкоємцю (правонаступнику), у разі
якщо така потреба відпала;»;
доповнити пунктом 49 такого змісту:
"49)
утворення
центрів
надання
адміністративних послуг та укладення
договорів
про
співробітництво

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«12) здійснення управління майном, яке
перебуває
у
комунальній
власності
відповідної територіальної громади (крім
вирішення питань відчуження, у тому числі
шляхом приватизації комунального майна та
надання комунального майна в оренду на
строк понад п’ять років). Обмеження щодо
відчуження комунального майна, встановлені
цим пунктом, не поширюються на випадки
розподілу такого майна між територіальними
громадами, території яких затверджені
Кабінетом Міністрів України (далі –
сформовані територіальні громади)»;
«27) вирішення відповідно до закону
питань регулювання земельних відносин
(крім вирішення питань відчуження з
комунальної власності земельних ділянок та
надання таких земельних ділянок в оренду на
строк понад п’ять років). Обмеження щодо
відчуження земельних ділянок комунальної
власності, встановлені цим пунктом, не
поширюються на випадки надання земельної
ділянки комунальної власності у приватну
власність замість викупленої для суспільних
потреб чи примусово відчуженої з мотивів
суспільної необхідності та повернення такої
земельної ділянки колишньому власнику чи
його спадкоємцю (правонаступнику), у разі
якщо така потреба відпала»;
доповнити пунктом 49 такого змісту:
«49)
утворення
центрів
надання
адміністративних послуг та укладення
договорів
про
співробітництво
територіальних громад з метою підвищення
якості надання послуг населенню на основі
спільних інтересів та цілей»;
пункт 5 частини третьої викласти в такій
редакції:
«5) здійснення управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, що перебувають
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територіальних громад з метою підвищення
якості надання послуг населенню на основі
спільних інтересів та цілей»;
пункт 5 частини третьої викласти в такій
редакції:
"5) здійснення управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, що перебувають
в управлінні районних і обласних рад (крім
вирішення питань відчуження, у тому числі
шляхом приватизації, таких об’єктів);
призначення і звільнення їх керівників.
Обмеження щодо відчуження зазначених
об’єктів спільної власності територіальних
громад, встановлені цим пунктом, не
поширюються на випадки розподілу такого
майна між районами, утвореними Верховною
Радою України, та передачею відповідного
майна у власність територіальних громад,
території яких затверджені Кабінетом
Міністрів України."".
-231- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І
законопроекту вважати пунктом 3 Розділу І та
викласти його в такій редакції:
«3. У статті 4:
у частині першій:
пункти 12 і 27 викласти в такій редакції:
12) здійснення управління майном, яке
перебуває
у
комунальній
власності
відповідної територіальної громади (крім
вирішення питань відчуження, у тому числі
шляхом приватизації комунального майна та
надання комунального майна в оренду на
строк понад п’ять років). Обмеження щодо
відчуження комунального майна, встановлені
цим пунктом, не поширюються на випадки
розподілу такого майна між територіальними
громадами, території яких затверджені
Кабінетом Міністрів України (далі –
сформовані територіальні громади)»;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

в управлінні районних і обласних рад (крім
вирішення питань відчуження, у тому числі
шляхом приватизації, таких об’єктів);
призначення і звільнення їх керівників.
Обмеження щодо відчуження зазначених
об’єктів спільної власності територіальних
громад, встановлені цим пунктом, не
поширюються на випадки розподілу такого
майна між територіальними громадами
районів, утворених Верховною Радою
України, та передачі відповідного майна у
власність
сформованих
територіальних
громад».

Враховано
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«27) вирішення відповідно до закону
питань регулювання земельних відносин
(крім вирішення питань відчуження з
комунальної власності земельних ділянок та
надання таких земельних ділянок в оренду на
строк понад п’ять років). Обмеження щодо
відчуження земельних ділянок комунальної
власності, встановлені цим пунктом, не
поширюються на випадки надання земельної
ділянки комунальної власності у приватну
власність замість викупленої для суспільних
потреб чи примусово відчуженої з мотивів
суспільної необхідності та повернення такої
земельної ділянки колишньому власнику чи
його спадкоємцю (правонаступнику), у разі
якщо така потреба відпала»;
доповнити пунктом 49 такого змісту:
«49)
утворення
центрів
надання
адміністративних послуг та укладення
договорів
про
співробітництво
територіальних громад з метою підвищення
якості надання послуг населенню на основі
спільних інтересів та цілей»;
пункт 5 частини третьої викласти в такій
редакції:
«5) здійснення управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, що перебувають
в управлінні районних і обласних рад (крім
вирішення питань відчуження, у тому числі
шляхом приватизації, таких об’єктів);
призначення і звільнення їх керівників.
Обмеження щодо відчуження зазначених
об’єктів спільної власності територіальних
громад, встановлені цим пунктом, не
поширюються на випадки розподілу такого
майна між територіальними громадами
районів, утворених Верховною Радою
України, та передачі відповідного майна у
власність
сформованих
територіальних
громад».
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у частинах першій, другій після слів
“населених пунктів” доповнити словами та
знаками
“(об’єднаних
територіальних
громад)”;

Пропозиції та поправки до проекту

-232- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити;
-233- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзаці другий підпункту 3 пункту 1
розділу I викласти у такій редакції: «частини
першу, другу після слів «населених пунктів»
доповнити знаком та словами «, об’єднаних
територіальних громад»;».
-234- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

виключити
-235- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано

виключи
-236- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
-237- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
-238- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
У абзаці другому підпункту третього
пункту 1 Розділу I після слів “населених
пунктів” доповнити словами та знаками
«(старостинських округів та/або …)»;
-239- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

66

Абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу
I законопроекту виключити;
-240- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частинах першій, другій статті 4 після
слів “населених пунктів” слова та знаки
“(об’єднаних
територіальних
громад)”
виключити.
-241- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт перший частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-242- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 1 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 1
частини першої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-243- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт другий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-244- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 2 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 2
частини першої цієї статті втрачає свою дію у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№
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Пропозиції та поправки до проекту

день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-245- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт третій частини першої статті 4 «Про
військово-цивільні адміністрації» доповнити
наступним реченням: «Дія цієї частини
втрачає чинність з дня відкриття першої сесії
новообраної відповідної ради, вибори до якої
відбулися на чергових та (або) перших
місцевих виборах у встановленому законом
порядку.».
-246- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 3 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 3
частини першої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-247- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт четвертий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-248- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 4 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 4
частини першої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-249- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт п’ятий частини першої статті 4 «Про
військово-цивільні адміністрації» доповнити
наступним реченням: «Дія цієї частини
втрачає чинність з дня відкриття першої сесії
новообраної відповідної ради, вибори до якої
відбулися на чергових та (або) перших
місцевих виборах у встановленому законом
порядку.».
-250- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 5 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 5
частини першої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-251- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт шостий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-252- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 6 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 6
частини першої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-253- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сьомий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-254- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 7 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 7
частини першої цієї статті втрачає свою дію у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-255- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт восьмий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-256- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 8 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 8
частини першої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-257- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт дев’ятий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-258- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 9 частини першої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 9
частини першої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-259- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт десятий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-260- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 10 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 10 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-261- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні
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В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт одинадцятий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-262- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 11 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 11 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-263- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт дванадцятий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-264- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 12 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 12 частини першої цієї статті втрачає

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

138

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-265- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тринадцятий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-266- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 13 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 13 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-267- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт чотирнадцятий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-268- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт чотирнадцятий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-269- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 14 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 14 частини першої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-270- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт п’ятнадцятий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-271- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 15 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 15 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-272- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт шістнадцятий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-273- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 16 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 16 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-274- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сімнадцятий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

141

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-275- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 17 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 17 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-276- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт вісімнадцятий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-277- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 18 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 18 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-278- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт дев’ятнадцятий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-279- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 19 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 19 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-280- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт двадцятий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-281- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

70

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 20 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 20 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-282- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт двадцять перший частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-283- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 21 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 21 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-284- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт двадцять другий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

144

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-285- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 22 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 22 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-286- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт двадцять третій частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-287- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 23 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 23 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

145

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-288- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт двадцять четвертий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-289- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 24 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 24 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-290- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт двадцять п’ятий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

146

№

71

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-291- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 25 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 25 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-292- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт двадцять шостий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-293- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 26 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 26 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-294- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

147

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт двадцять сьомий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-295- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 27 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 27 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-296- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт двадцять восьмий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-297- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 28 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 28 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

148

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-298- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 29 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 29 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-299- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт тридцятий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-300- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 30 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 30 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

149

№

72

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-301- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тридцять перший частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-302- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 31 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 31 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-303- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тридцять другий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-304- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

150

№

73

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт 32 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 32 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-305- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тридцять третій частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-306- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 33 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 33 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-307- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тридцять четвертий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-308- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У частині першій статті 4 пункт 34
виключити».
-309- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
В Статті 4 в частині 1 пункт 34 викласти у
наступній редакції
«34) забезпечує
організацію проведення в межах відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці
виборів органів державної влади, місцевого
самоврядування та сільського, селищного,
міського голови».
-310- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тридцять п’ятий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-311- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 35 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 35 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-312- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тридцять шостий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-313- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 36 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 36 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-314- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тридцять сьомий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-315- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 37 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 37 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-316- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тридцять восьмий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-317- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 38 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 38 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-318- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт тридцять дев’ятий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-319- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 39 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 39 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-320- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сороковий частини першої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-321- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 40 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 40 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-322- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сорок перший частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-323- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 41 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 41 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-324- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сорок другий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-325- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 42 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 42 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-326- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сорок третій частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-327- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 43 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 43 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-328- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

76

Редакція, прийнята в першому читанні
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Пункт сорок четвертий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-329- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 44 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 44 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-330- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сорок п’ятий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-331- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 45 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 45 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-332- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сорок шостий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-333- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 46 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 46 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-334- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сорок сьомий частини першої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

77

Редакція, прийнята в першому читанні
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-335- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 47 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 47 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-336- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сорок восьмий частини першої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням: «Дія цієї частини втрачає чинність
з дня відкриття першої сесії новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-337- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 48 частини першої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 48 частини першої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-338- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№
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79

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частину першу статті 4 доповнити
пунктом такого змісту: «Забезпечення
правопорядку та безпеки громадян під час
організації та проведення виборів до органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування».
-339- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину другу статті 4 «Про військовоцивільні адміністрації» доповнити наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-340- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину другу статті 4 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
виключити.
-341- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт перший частини третьої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-342- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні
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У пункті 1 частині третій після слів «щодо
організації» доповнити знаком та словами «,
забезпечення правопорядку та безпеки».
-343- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У пункті 1 частині третій після слів і знаку
«місцевого самоврядування;» виключити
слова та знаки «надання висновків
Центральній
виборчій
комісії
щодо
можливості
організації
та
підготовки
відповідно до закону проведення відповідних
виборів на окремих територіях».
-344- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У пункті першому частини третьої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» виключити слова «надання
висновків Центральній виборчій комісії щодо
можливості
організації
та
підготовки
відповідно до закону проведення відповідних
виборів на окремих територіях».
-345- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт перший частини третьої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«1) здійснення відповідно до закону
повноважень щодо організації проведення в
межах
відповідної
адміністративнотериторіальної
одиниці
всеукраїнських
референдумів та виборів органів державної
влади і місцевого самоврядування;».
-346- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В Статті 4 в частині 3 пункт 1 викласти у
наступній редакції:
«1) здійснення відповідно до закону
повноважень щодо організації проведення в
межах
відповідної
адміністративнотериторіальної
одиниці
всеукраїнських
референдумів та виборів органів державної
влади і місцевого самоврядування».
-347- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт перший частини третьої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«1) здійснення відповідно до закону
повноважень щодо організації проведення в
межах
відповідної
адміністративнотериторіальної
одиниці
всеукраїнських
референдумів та виборів органів державної
влади і місцевого самоврядування;».
-348- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пункт перший частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» таким абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-349- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 1 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№
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«Пункт 1 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-350- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт другий частини третьої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«2) підготовки та затвердження програм
соціально-економічного
і
культурного
розвитку відповідно району, області, цільових
програм з інших питань»;
Доповнити пункт другий частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» таким абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-351- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт другий частини третьої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-352- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 2 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Пункт 2 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-353- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт третій частини третьої статті 4 «Про
військово-цивільні адміністрації» доповнити
наступним реченням: «Дія цієї частини
втрачає чинність з дня відкриття першої сесії
новообраної відповідної ради, вибори до якої
відбулися на чергових та (або) перших
місцевих виборах у встановленому законом
порядку.».
-354- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 3 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Пункт 3 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-355- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт третій частини третьої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«3) складання та затвердження відповідно
районних, обласних бюджетів, внесення змін
до них, заслуховування звітів про їх
виконання; розподілу переданих з державного
бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій
відповідно між районними бюджетами,
місцевими бюджетами міст обласного
значення, сіл, селищ, міст районного
значення;»
Доповнити пункт третій частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» таким абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-356- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт четвертий частини третьої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-357- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 4 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Пункт 4 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-358- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пункт четвертий частини
третьої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільні
адміністрації»
таким
абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-359- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт четвертий частини третьої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«4) вирішення за дорученням відповідних
рад питань про передачу в оренду, концесію
або під заставу об’єктів комунальної
власності, які забезпечують спільні потреби
територіальних громад і перебувають в
управлінні районних, обласних рад, а також
придбання таких об’єктів у встановленому
законом порядку;
Доповнити пункт четвертий частини
третьої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільні
адміністрації»
таким
абзацом:
«Дія
даного
пункту
поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-360- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт п’ятий частини третьої статті 4 «Про
військово-цивільні адміністрації» доповнити
наступним реченням: «Дія цієї частини
втрачає чинність з дня відкриття першої сесії
новообраної відповідної ради, вибори до якої
відбулися на чергових та (або) перших
місцевих виборах у встановленому законом
порядку.».
-361- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 5 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Пункт 5 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-362- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пункт п’ятий частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» таким абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-363- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт шостий частини третьої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-364- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 6 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 6
частини третьої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-365- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пункт шостий частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» таким абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-366- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
Пункт 5 частини 3 статті 4 Закону України
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
викласти у такій редакції:
«5) здійснення управління об’єктами
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, що перебувають в управлінні
районних і обласних рад (у тому числі
вирішення питань відчуження таких об’єктів,
крім приватизації); призначення і звільнення
їх керівників;».
-367- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сьомий частини третьої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-368- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 7 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту: «Пункт 7
частини третьої цієї статті втрачає свою дію у
день відкриття першої сесії відповідної ради
обраної
шляхом
проведення
перших,
чергових, позачергових виборів до органів
місцевого
самоврядування
призначених
відповідно до вимог Конституції та законів
України.».
-369- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт сьомий частини третьої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«7) вирішення згідно із законом питань
про надання дозволу на спеціальне
використання природних ресурсів місцевого
значення, а також про скасування такого
дозволу;»
Доповнити пункт сьомий частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» таким абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-370- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт восьмий частини третьої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-371- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 8 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Пункт 8 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-372- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пункт восьмий частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» таким абзацом:
«Дія
даного
пункту
поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-373- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт дев’ятий частини третьої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».
-374- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 9 частини третьої статті 4 доповнити
новим абзацом такого змісту:
«Пункт 9 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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-375- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт дев’ятий частини третьої статті 4
Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«9) прийняття рішень про організацію
територій і об’єктів природно-заповідного
фонду відповідного обласного, районного
значення та інших територій, що підлягають
особливій охороні; внесення пропозицій до
відповідних
державних
органів
про
оголошення природних та інших об’єктів, що
мають екологічну, історичну, культурну або
наукову цінність, пам’ятками історії або
культури, які охороняються законом;»
Доповнити пункт дев’ятий частини
третьої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільні
адміністрації»
таким
абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-376- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт десятий частини третьої статті 4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-377- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

173

№

89

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 10 частини третьої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 10 частини третьої цієї статті втрачає
свою дію у день відкриття першої сесії
відповідної ради обраної шляхом проведення
перших, чергових, позачергових виборів до
органів
місцевого
самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-378- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пункт десятий частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» таким абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-379- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт одинадцятий частини третьої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-380- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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Пункт 11 частини третьої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 11 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-381- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт одинадцятий частини третьої статті
4 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«11) забезпечення охорони важливих
об’єктів національної економіки України, які
забезпечують життєдіяльність населення;»
Доповнити пункт одинадцятий частини
третьої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільні
адміністрації»
таким
абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-382- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт дванадцятий частини третьої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням: «Дія цієї
частини втрачає чинність з дня відкриття
першої сесії новообраної відповідної ради,
вибори до якої відбулися на чергових та (або)
перших місцевих виборах у встановленому
законом порядку.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

175

№

91

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-383- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 12 частини третьої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 12 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-384- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пункт дванадцятий частини
третьої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільні
адміністрації»
таким
абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-385- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тринадцятий частини третьої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-386- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 13 частини третьої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 13 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-387- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт тринадцятий частини третьої статті
4 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«13) надання згоди на передачу об'єктів з
державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст та
прийняття рішень про передачу об'єктів права
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, що перебувають в управлінні
районних, обласних рад, у державну
власність, а також щодо придбання об'єктів
державної власності;» Доповнити пункт
тринадцятий частини третьої статті 4 Закону
України
«Про
військово-цивільні
адміністрації» таким абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-388- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Пункт чотирнадцятий частини третьої
статті
4
«Про
військово-цивільні
адміністрації»
доповнити
наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-389- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 14 частини третьої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 14 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-390- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт чотирнадцятий частини третьої
статті 4 Закону України «Про військовоцивільні адміністрації» викласти в такій
редакції:
«14)
заслуховування
інформації
прокурорів
та
керівників
органів
Національної поліції про стан законності,
боротьби
зі
злочинністю,
охорони
громадського
порядку
та
результати
діяльності на відповідній території області,
району;» Доповнити пункт чотирнадцятий
частини третьої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільні
адміністрації»
таким
абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

178

№

94

95

96

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-391- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт п’ятнадцятий частини третьої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-392- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 15 частини третьої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 15 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-393- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт п’ятнадцятий частини третьої статті
4 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» викласти в такій редакції:
«15) встановлення тарифів на житловокомунальні
послуги,
які
надаються
підприємствами, що перебувають у спільній
власності
територіальних
громад,
представництво інтересів яких здійснює

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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відповідна районна чи обласна рада, а також
суб'єктами господарювання, що здійснюють
управління
(експлуатацію)
цілісними
майновими комплексами таких підприємств.»
Доповнити пункт п’ятнадцятий частини
третьої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільні
адміністрації»
таким
абзацом:
«Дія даного пункту поширюється
виключно на окремі райони, міст, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».
-394- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Виключити

98

-395- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 16 частини третьої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 16 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-396- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сімнадцятий частини третьої статті
4 «Про військово-цивільні адміністрації»
доповнити наступним реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на

Відхилено

Відхилено
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чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».
-397- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 17 частини третьої статті 4
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пункт 17 частини третьої цієї статті
втрачає свою дію у день відкриття першої
сесії відповідної ради обраної шляхом
проведення перших, чергових, позачергових
виборів до органів місцевого самоврядування
призначених відповідно до вимог Конституції
та законів України.».
-398- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сімнадцятий частини третьої статті
4 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» виключити».
-399- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сімнадцятий частини третьої статті
4 Закону України «Про військово-цивільні
адміністрації» виключити».
-400- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину четверту статті 4 «Про військовоцивільні адміністрації» доповнити наступним
реченням:
«Дія цієї частини втрачає чинність з дня
відкриття
першої
сесії
новообраної
відповідної ради, вибори до якої відбулися на
чергових та (або) перших місцевих виборах у
встановленому законом порядку.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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4) у статті 6 після слів “(населених
пунктів)” доповнити словами “(об’єднаної
територіальної громади)”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-401- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Враховано

виключити;
-402- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт 4 пункту 1 розділу I викласти у
такій редакції: «частину другу статті 6 після
слів та знаків «(населених пунктів)»
доповнити знаком та словами «, об’єднаної
територіальної громади».
-403- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Опрацьовується

виключити
-404- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано

виключити
-405- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Підпункт четвертий пункту 1 Розділу І
виключити;
-406- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано

підпункт 4 пункту 1 розділу
законопроекту виключити;
-407- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

I

Виключити
-408- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
У абзаці першому підпункту четвертого
пункту 1 Розділу I слів “(населених пунктів)”
доповнити
словами
та
знаками
«(старостинського округа, …)»;
-409- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Підпункт 4 пункту 1 розділу I
законопроекту виключити;
-410- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Підпункт 4 пункту 1 Розділу І
законопроекту вважати пунктом 4 Розділу І та
викласти його в такій редакції:
"4. У статті 6:

Відхилено

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. У статті 6:
у частині другій слова «та звільняється з
посади» виключити;
доповнити частиною четвертою такого
змісту:
«4.
Керівник
військово-цивільної
адміністрації населених пунктів звільняється з
посади керівником відповідної обласної
військово-цивільної адміністрації. Підставами
для звільнення є:
1) порушення ним Конституції України і
законів України;
2) втрата ним громадянства, виявлення
факту подвійного громадянства;
3) визнання його недієздатним або
обмеження його дієздатності судом;
4) виїзд на проживання в іншу країну;
5) набрання щодо нього законної сили
обвинувальним вироком суду;
6)
порушення
ним
вимог
щодо
несумісності;
7) подання ним заяви про звільнення з
посади за власним бажанням;
8) припинення повноважень відповідної
військово-цивільної адміністрації населених
пунктів;
9) інші підстави, передбачені законом, - за
ініціативою керівника обласної військовоцивільної адміністрації, погодженою з
відповідною особою, зазначеною в частині
другій цієї статті.
Якщо відповідна обласна військовоцивільна адміністрація не утворена, керівник
військово-цивільної адміністрації населених
пунктів з підстав, передбачених цією
частиною, звільняється з посади керівником
Антитерористичного центру при Службі
безпеки України, а в разі утворення військовоцивільної адміністрації населених пунктів для
виконання повноважень відповідних органів у
районі здійснення заходів із забезпечення
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у частині другій слова «та звільняється з
посади» виключити;
доповнити частиною четвертою такого
змісту:
"4.
Керівник
військово-цивільної
адміністрації населених пунктів звільняється з
посади керівником відповідної обласної
військово-цивільної адміністрації у разі:
1) порушення ним Конституції і законів
України;
2) втрати громадянства, виявлення факту
подвійного громадянства;
3) визнання судом недієздатним;
4) виїзд на постійне проживання за межі
України;
5) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду;
6) порушення вимог несумісності;
7) подання заяви про звільнення з посади
за власним бажанням;
8) припинення повноважень військовоцивільної адміністрації населених пунктів;
9) з ініціативи керівника обласної
військово-цивільної адміністрації та з інших
підстав, передбачених іншими законами
України – за погодженням з відповідними
особами, зазначеними у частині другій цієї
статті.
Якщо відповідна обласна військовоцивільна адміністрація не утворена, керівник
військово-цивільної адміністрації населених
пунктів з підстав, передбачених цією
частиною, звільняється з посади керівником
Антитерористичного центру при Службі
безпеки України, а в разі утворення військовоцивільної адміністрації населених пунктів для
виконання повноважень відповідних органів у
районі здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях
- Командувачем об’єднаних сил.".

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях
- Командувачем об’єднаних сил».
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-411- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Підпункт 4 пункту 1 Розділу І
законопроекту вважати пунктом 4 Розділу І та
викласти його в такій редакції:
«4. У статті 6:
у частині другій слова «та звільняється з
посади» виключити;
доповнити частиною четвертою такого
змісту:
«4.
Керівник
військово-цивільної
адміністрації населених пунктів звільняється з
посади керівником відповідної
обласної
військово-цивільної адміністрації. Підставами
для звільнення є:
1) порушення ним Конституції України і
законів України;
2) втрати ним громадянства, виявлення
факту подвійного громадянства;
3) визнання його недієздатним або
обмеження його дієздатності судом;
4) виїзд на проживання в іншу країну;
5) набрання щодо нього законної сили
обвинувальним вироком суду;
6) порушення ним вимог щодо
несумісності;
7) подання ним заяви про звільнення з
посади за власним бажанням;
8) припинення повноважень відповідної
військово-цивільної адміністрації населених
пунктів;
9) інші підстави, передбачені законом, за ініціативою керівника обласної військовоцивільної адміністрації,
погодженою з
відповідною особою, зазначеною в частині
другій цієї статті.
Якщо відповідна обласна
військовоцивільна адміністрація не утворена, керівник
військово-цивільної адміністрації населених
пунктів з підстав, передбачених цією
частиною, звільняється з посади керівником
Антитерористичного центру при Службі

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
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безпеки
України, а в разі утворення
військово-цивільної адміністрації населених
пунктів
для
виконання
повноважень
відповідних органів у районі здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях Командувачем
об’єднаних сил».
-412- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У статті 6 після слів “(населених пунктів)”
слова “(об’єднаної територіальної громади)”
виключити.
-413- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Виключити підпункт 4 пункту 1 Розділу І.
103

-414- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Частину третю статті 6 доповнити новим
пунктом такого змісту:
«Під час організації та проведення виборів
до органів державної влади та місцевого
самоврядування
у
разі
необхідності
звертається до Служби безпеки України щодо
посилення безпеки громадян та забезпечення
правопорядку на відповідній території».
-415- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити статтю 6 частиною четвертою
такого змісту:
«Керівник
військово-цивільної
адміністрації
несе
кримінальну
відповідальність
в
частині
надання
недостовірної інформації щодо безпекового
режиму на відповідній території під час

Відхилено

Відхилено
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1. У статтях 79, 791 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24,
ст.170 зі змінами) після слів та знаку
“(населених пунктів” доповнити словами та
знаком “(об’єднаної територіальної громади”.

Пропозиції та поправки до проекту

організації та проведенні виборів до органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування, та є підставою для його
звільнення.».
-416- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Враховано

виключити;
-417- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт другий розділу I викласти у такій
редакції: «Статті 79, 79-1 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1997, № 24, ст.170 зі змінами) після слів та
знаків “(населених пунктів)” доповнити
знаком
та
словами
«,
об’єднаної
територіальної громади».».
-418- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

виключити
-419- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано

виключити
-420- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Враховано

Пункт 2 Розділу І виключити;
-421- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
пункт 2
виключити.

розділу

I

Враховано

законопроекту

-422- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Виключити
-423- Н.д. Марусяк О. Р. (р.к. №51), Н.д.
Торохтій Б. Г. (р.к. №101)
У абзаці першому частини другої пункту 2
Розділу I після слів та знаку “(населених
пунктів” доповнити словами та знаком
“(старостинського округа та/або…)».
-424- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. У статті 7:
включити пункт 2 такого змісту:
«2. У разі утворення військово-цивільних
адміністрацій
населених
пунктів
на
територіях
територіальних
громад,
затверджених Кабінетом Міністрів України
(далі – новоутворені військово-цивільні
адміністрації), де за рішенням Центральної
виборчої комісії перші вибори депутатів
сільських, селищних, міських рад та
відповідних сільських, селищних, міських
голів не проводилися, набуття повноважень
зазначеними
військово-цивільними
адміністраціями та припинення повноважень
сільських, селищних, міських рад, сільських,
селищних,
міських
голів,
обраних
територіальними громадами, території яких
увійшли до складу територій відповідних
сформованих територіальних громад (далі –
розформовані територіальні громади), їхніх
виконавчих органів, реорганізація таких
сільських, селищних, міських рад, їхніх
виконавчих органів як юридичних осіб, а
також припинення повноважень військовоцивільних адміністрацій населених пунктів,
території яких увійшли до складу територій
відповідних сформованих територіальних
громад
(далі
–
військово-цивільні
адміністрації,
що
припиняються),
реорганізація таких військово-цивільних
адміністрацій
як
юридичних
осіб
здійснюються з урахуванням таких положень:
1)
з
дня
призначення
керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації припиняються повноваження
сільських, селищних, міських рад, сільських,
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Висновки, обґрунтування

Виключити пункт 2 Розділу І.
-425- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Пункт 2 розділу I законопроекту
виключити.
-426- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Пункт 2 Розділу І законопроекту вважати
пунктом 5 Розділу І та викласти в такій
редакції:
«У статті 7 «Прикінцеві та перехідні
положення»:
включити частину другу такого змісту:
«2. У разі утворення військово-цивільних
адміністрацій
населених
пунктів
на
територіях
територіальних
громад,
затверджених Кабінетом Міністрів України
(далі – новоутворені військово-цивільні
адміністрації,
сформовані
територіальні
громади), де за рішенням Центральної
виборчої комісії перші вибори депутатів
сільських, селищних, міських рад та
відповідних сільських, селищних, міських
голів не проводилися, набуття повноважень
зазначеними
військово-цивільними
адміністраціями та припинення повноважень
сільських, селищних, міських рад, сільських,
селищних,
міських
голів,
обраних
територіальними громадами, території яких
увійшли до складу територій відповідних
сформованих територіальних громад (далі –
розформовані територіальні громади), їхніх
виконавчих органів, реорганізація таких
сільських, селищних, міських рад, їхніх
виконавчих органів як юридичних осіб, а
також припинення повноважень військовоцивільних адміністрацій населених пунктів,
території яких увійшли до складу територій
відповідних сформованих територіальних
громад
(далі
–
військово-цивільні
адміністрації,
що
припиняються),
реорганізація таких військово-цивільних

Враховано

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

селищних,
міських
голів,
обраних
розформованими
територіальними
громадами, адміністративні центри яких
включені
до
території
відповідної
сформованої територіальної громади;
2)
після
припинення
повноважень
сільських, селищних, міських рад, зазначених
у підпункті 1 цього пункту (далі – ради, що
припиняються), їхні виконавчі комітети
продовжують здійснювати свої повноваження
до дня, наступного за днем прийняття рішення
керівниками
військово-цивільних
адміністрацій відповідних населених пунктів
про можливість цих військово-цивільних
адміністрацій здійснювати повноваження,
віднесені законом до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад.
Протягом зазначеного строку керівники
новоутворених
військово-цивільних
адміністрацій очолюють такі виконавчі
комітети та входять до їх персонального
складу;
3)
після
припинення
повноважень
сільського
голови,
який
одноособово
виконував функції виконавчого органу ради,
що
припиняється,
відповідні
функції
одноособово виконує керівник новоутвореної
військово-цивільної адміністрації до дня,
наступного за днем прийняття ним рішення
про можливість цієї військово-цивільної
адміністрації здійснювати повноваження,
віднесені законом до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад;
4)
з
дня
призначення
керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації припиняються повноваження
керівника військово-цивільної адміністрації,
що
припиняється.
Військово-цивільна
адміністрація, що припиняється, здійснює
свої повноваження до дня, наступного за днем
прийняття
керівником
новоутвореної
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адміністрацій
як
юридичних
осіб
здійснюється з урахуванням таких положень:
1)
з
дня
призначення
керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації припиняються повноваження
сільських, селищних, міських рад, сільських,
селищних,
міських
голів
обраних
розформованими
територіальними
громадами;
2) після припинення повноважень
сільських, селищних, міських рад, обраних
розформованими територіальними громадами
(далі – ради, що припиняються), їхні
виконавчі
комітети
продовжують
здійснювати свої повноваження до дня,
наступного за днем прийняття рішення
керівниками
військово-цивільних
адміністрацій відповідних населених пунктів
про можливість цих військово-цивільних
адміністрацій здійснювати повноваження,
віднесені законом до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад.
Протягом зазначеного строку керівники
новоутворених
військово-цивільних
адміністрацій очолюють такі виконавчі
комітети та входять до їх персонального
складу;
3)
після
припинення
повноважень
сільського
голови,
який
одноособово
виконував функції виконавчого органу ради,
що
припиняється,
відповідні
функції
одноособово виконує керівник новоутвореної
військово-цивільної адміністрації до дня,
наступного за днем прийняття ним рішення
про можливість цієї військово-цивільної
адміністрацій здійснювати повноваження,
віднесені законом до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад;
4) з дня призначення керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації припиняються повноваження
керівника військово-цивільної адміністрації,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

військово-цивільної адміністрації рішення
про можливість новоутвореної військовоцивільної
адміністрації
здійснювати
повноваження, віднесені законом до відання
виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад. Протягом зазначеного строку
керівники
новоутворених
військовоцивільних
адміністрацій
здійснюють
керівництво
військово-цивільними
адміністраціями, що припиняються;
5) сформована територіальна громада є
правонаступником усього майна, прав та
обов’язків розформованої територіальної
громади з урахуванням особливостей,
визначених підпунктами 6 і 7 цього пункту;
6)
якщо
територія
розформованої
територіальної
громади
включена
до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад, кожна з цих громад
стає
правонаступником
належних
розформованій територіальній громаді:
нерухомого майна, у тому числі земельних
ділянок,
розташованих
на
території
сформованої територіальної громади;
речей, призначених для обслуговування
відповідних об’єктів нерухомого майна і
пов’язаних з цим майном спільним
призначенням (у тому числі у зв’язку із
здійсненням відповідних повноважень або
наданням
послуг).
Належність
речей,
призначених для обслуговування кожного
об’єкта нерухомого майна і пов’язаних з цим
майном спільним призначенням, визначається
на підставі останньої суцільної інвентаризації;
прав засновника (учасника) юридичної
особи,
заснованої
розформованою
територіальною громадою (у тому числі в
особі відповідної ради та/або військовоцивільної адміністрації, що припиняються),
якщо місцезнаходженням такої юридичної
особи є населений пункт, включений до
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що
припиняється.
Військово-цивільна
адміністрація, що припиняється, здійснює
свої повноваження до дня, наступного за днем
прийняття
керівником
новоутвореної
військово-цивільної адміністрації рішення
про можливість новоутвореної військовоцивільної
адміністрацій
здійснювати
повноваження, віднесені законом до відання
виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад. Протягом зазначеного строку
керівники
новоутворених
військовоцивільних
адміністрацій
здійснюють
керівництво
військово-цивільними
адміністраціями, що припиняються;
5) сформована територіальна громада є
правонаступником усього майна, прав та
обов’язків розформованої територіальної
громади з урахуванням особливостей,
визначених пунктами 6 і 7 цієї частини;
6)
якщо
територія
розформованої
територіальної
громади
включена
до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад, кожна з цих громад
стає
правонаступником
належних
розформованій територіальній громаді:
нерухомого майна, у тому числі земельних
ділянок,
розташованих
на
території
сформованої територіальної громади;
речей, призначених для обслуговування
відповідних об’єктів нерухомого майна і
пов’язаних з цим майном спільним
призначенням (у тому числі у зв’язку із
здійсненням відповідних повноважень або
наданням
послуг).
Належність
речей,
призначених для обслуговування кожного
об’єкта нерухомого майна і пов’язаних з цим
майном спільним призначенням, визначається
на підставі останньої суцільної інвентаризації;
прав засновника (учасника) юридичної
особи,
заснованої
розформованою
територіальною громадою (у тому числі в
особі відповідної ради та/або військово-
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території
відповідної
сформованої
територіальної громади;
7) майнові зобов’язання, майнові та
немайнові права юридичних осіб – органів
місцевого самоврядування розформованої
територіальної громади та/або військовоцивільних адміністрацій, що припиняються,
розподіляються між правонаступниками
таких юридичних осіб відповідно до
передавальних актів пропорційно обсягу
розподілу майна, майнових прав та залишків
бюджетних коштів між сформованими
територіальними громадами;
8)
новостворені
військово-цивільні
адміністрації та/або новообрані ради можуть
прийняти рішення про розподіл майна,
майнових прав та зобов’язань розформованої
територіальної громади, територія якої
включена до територій кількох сформованих
територіальних
громад,
за
іншими
критеріями, ніж визначені підпунктами 6 і 7
цього пункту. Такі рішення приймаються
згідно
з
приписами
бюджетного
законодавства та враховуються при здійсненні
реорганізації
відповідних
військовоцивільних адміністрацій населених пунктів
та/або органів місцевого самоврядування і
складанні передавальних актів (розподільчих
балансів) за результатами реорганізації;
9) з дня внесення запису про державну
реєстрацію
новоутвореної
військовоцивільної адміністрації як юридичної особи до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань з урахуванням особливостей,
визначених цим пунктом, починається
реорганізація відповідних юридичних осіб –
сільських,
селищних,
міських
рад
розформованих
територіальних
громад
шляхом їх приєднання до юридичної особи –
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації як юридичної особи, яка
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цивільної адміністрації, що припиняються),
якщо місцезнаходженням такої юридичної
особи є населений пункт, включений до
території
відповідної
сформованої
територіальної громади;
7) майнові зобов’язання, майнові та
немайнові права юридичних осіб – органів
місцевого самоврядування розформованої
територіальної громади та/або військовоцивільних адміністрацій, що припиняються,
розподіляються між правонаступниками
таких юридичних осіб відповідно до
передавальних актів пропорційно обсягу
розподілу майна, майнових прав та залишків
бюджетних коштів між сформованими
територіальними громадами;
8)
новостворені
військово-цивільні
адміністрації та/або новообрані ради можуть
прийняти рішення про розподіл майна,
майнових прав та зобов’язань розформованої
територіальної громади, територія якої
включена до територій кількох сформованих
територіальних
громад,
за
іншими
критеріями, ніж визначені пунктами 6 і 7 цієї
частини. Такі рішення приймаються згідно з
приписами бюджетного законодавства та
враховуються при здійсненні реорганізації
відповідних
органів
місцевого
самоврядування та/або військово-цивільних
адміністрацій населеного пункту (населених
пунктів) і складанні передавальних актів
(розподільчих балансів) за результатами
реорганізації;
9) з дня внесення запису про державну
реєстрацію
новоутвореної
військовоцивільної адміністрації як юридичної особи до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань у порядку, визначеному цією
частиною,
починається
реорганізація
відповідних юридичних осіб – сільських,
селищних, міських рад розформованих
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тимчасово
здійснює
повноваження
відповідних
органів
місцевого
самоврядування на затвердженій Кабінетом
Міністрів України території територіальної
громади. Після завершення реорганізації
відповідні сільські, селищні, міські ради
припиняються як юридичні особи з
урахуванням особливостей, визначених цим
пунктом;
10) з дня, наступного за днем прийняття
керівником
новоутвореної
військовоцивільної адміністрації рішення про її
можливість
здійснювати
повноваження,
віднесені законами до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад,
починається
реорганізація
відповідних
юридичних осіб – виконавчих комітетів рад,
що припиняються, та/або військово-цивільних
адміністрацій, що припиняються, шляхом їх
приєднання
до
юридичної
особи
–
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації. Після завершення реорганізації
відповідні юридичні особи – виконавчі
комітети сільських, селищних, міських рад,
що припиняються, та/або військово-цивільні
адміністрації,
що
припиняються,
припиняються з урахуванням особливостей,
визначених цим пунктом;
11) юридична особа – новоутворена
військово-цивільна
адміністрація
є
юридичною особою, що тимчасово здійснює
повноваження правонаступника прав та
обов’язків юридичних осіб:
рад, що припиняються, – з дня внесення
запису про державну реєстрацію такої
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації як юридичної особи до Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань;
виконавчих
комітетів
рад,
що
припиняються, та/або військово-цивільних
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територіальних громад шляхом їх приєднання
до юридичної особи – новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації
як
юридичної особи, яка тимчасово здійснює
повноваження відповідних органів місцевого
самоврядування на затвердженій Кабінетом
Міністрів України території територіальної
громади. Після завершення реорганізації
відповідні сільські, селищні, міські ради
припиняються як юридичні особи з
урахуванням особливостей, визначених цією
частиною;
10) з дня, наступного за днем прийняття
керівником
новоутвореної
військовоцивільної адміністрації рішення про її
можливість
здійснювати
повноваження,
віднесені законами до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад
починається
реорганізація
відповідних
юридичних осіб – виконавчих комітетів рад,
що припиняються та/або військово-цивільних
адміністрацій, що припиняються, шляхом їх
приєднання
до
юридичної
особи
–
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації. Після завершення реорганізації
відповідні юридичні особи – виконавчі
комітети сільських, селищних, міських рад,
що припиняються та/або військово-цивільні
адміністрації,
що
припиняються,
припиняються в порядку, визначеному цією
частиною;
11) юридична особа – новоутворена
військово-цивільна
адміністрація
є
юридичною особою, що тимчасово здійснює
повноваження правонаступника прав та
обов’язків юридичних осіб):
- рад, що припиняються, з дня внесення
запису про державну реєстрацію такої
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації як юридичної особи до Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
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адміністрацій, що припиняються, – з дня,
наступного за днем прийняття керівником
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації рішення про її можливість
здійснювати повноваження, віднесені законом
до відання виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад;
12) під час реорганізації юридичних осіб –
органів
місцевого
самоврядування
та
військово-цивільних адміністрацій населених
пунктів у випадках, визначених цим пунктом,
не застосовуються положення законодавства
щодо:
необхідності одержання згоди кредиторів
стосовно заміни боржника у зобов’язанні
(переведення боргу);
права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового
припинення або виконання та відшкодування
збитків;
неможливості завершення реорганізації до
задоволення вимог, заявлених кредиторами.
Під
час
проведення
реорганізації
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад, що припиняються, їхніх
виконавчих комітетів та військово-цивільних
адміністрацій,
що
припиняються,
повноваження з управління справами таких
юридичних
осіб
здійснює
керівник
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації, який може утворювати комісії
для
забезпечення
здійснення
ним
повноважень
з
управління
справами
юридичних осіб, що реорганізуються;
13) після закінчення повноважень рад, що
припиняються, їхніх виконавчих комітетів,
відповідних сільських, селищних, міських
голів, військово-цивільних адміністрацій, що
припиняються, видані ними нормативноправові акти, невиконані акти індивідуальної
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фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань;
виконавчих
комітетів
рад,
що
припиняються та/або військово-цивільних
адміністрацій, що припиняються, з дня,
наступного за днем прийняття керівником
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації рішення про її можливість
здійснювати
повноваження,
віднесені
законами до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад;
12) під час реорганізації юридичних осіб –
органів
місцевого
самоврядування
та
військово-цивільних адміністрацій населених
пунктів у випадках, визначених цією
частиною, не застосовуються положення
законодавства щодо:
необхідності одержання згоди кредиторів
стосовно заміни боржника у зобов’язанні
(переведення боргу);
права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового
припинення або виконання та відшкодування
збитків;
неможливості завершення реорганізації до
задоволення вимог, заявлених кредиторами.
Під
час
проведення
реорганізації
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад, що припиняються, їхніх
виконавчих комітетів та військово-цивільних
адміністрацій,
що
припиняються,
повноваження з управління справами таких
юридичних
осіб
здійснює
керівник
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації, який може утворювати комісії
для
забезпечення
здійснення
ним
повноважень
з
управління
справами
юридичних осіб, що реорганізуються;
13) після закінчення повноважень рад, що
припиняються, їхніх виконавчих комітетів,
відповідних сільських, селищних, міських
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дії зберігають чинність на відповідних
територіях та для відповідних осіб;
14) новоутворена військово-цивільна
адміністрація з урахуванням особливостей,
встановлених цим Законом, може вносити
зміни, визнавати такими, що втратили
чинність, або скасовувати акти відповідних
органів
місцевого
самоврядування
та
військово-цивільних адміністрацій населених
пунктів, правонаступником яких вона є, та їх
посадових осіб;
15)
бюджети
розформованих
територіальних громад виконуються окремо
до закінчення бюджетного періоду з
урахуванням особливостей, встановлених
підпунктами 16 і 17 цього пункту;
16) новоутворена військово-цивільна
адміністрація може вносити зміни до рішень
про місцеві бюджети, прийняті радами та
військово-цивільними адміністраціями, що
припиняються
У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних
громад
новоутворена
військово-цивільна адміністрація на території
сформованої територіальної громади, де
розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, може
вносити зміни до рішень про місцеві бюджети,
прийнятих радою, що припиняється;
17) до закінчення періоду окремого
виконання бюджетів функції головних
розпорядників, розпорядників бюджетних
коштів
розформованих
територіальних
громад продовжують здійснювати відповідні
бюджетні установи в особі керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації (у разі включення території
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад – в особі керівника
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голів, військово-цивільних адміністрацій, що
припиняються, видані ними нормативноправові акти, невиконані акти індивідуальної
дії зберігають чинність на відповідних
територіях та для відповідних осіб;
14) новоутворена військово-цивільна
адміністрація з урахуванням особливостей,
встановлених цим Законом, може вносити
зміни, визнавати такими, що втратили
чинність, або скасовувати акти відповідних
органів
місцевого
самоврядування
та
військово-цивільних адміністрацій населених
пунктів, правонаступником яких вона є, та їх
посадових осіб;
15)
бюджети
розформованих
територіальних громад виконуються окремо
до закінчення бюджетного періоду з
урахуванням особливостей, встановлених
пунктами 16 і 17 цієї частини;
16) новоутворена військово-цивільна
адміністрація може вносити зміни до рішень
про місцеві бюджети, прийняті радами та
військово-цивільними адміністраціями, що
припиняються.
У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних
громад
новоутворена
військово-цивільна адміністрація на території
сформованої територіальної громади, де
розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, може
вносити зміни до рішень про місцеві бюджети,
прийнятих радою, що припиняється;
17) до закінчення періоду окремого
виконання бюджетів функції головних
розпорядників, розпорядників бюджетних
коштів
розформованих
територіальних
громад продовжують здійснювати відповідні
бюджетні установи в особі керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації (у разі включення території
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новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації на території сформованої
територіальної громади, де розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади), інших керівників
бюджетних установ.
До закінчення періоду окремого виконання
бюджетів функції місцевих фінансових
органів здійснюють:
відповідні місцеві фінансові органи,
утворені
до
затвердження
Кабінетом
Міністрів України територій територіальних
громад;
керівник
новоутвореної
військовоцивільної
адміністрації,
якщо
в
розформованих територіальних громадах
місцеві фінансові органи не були утворені
згідно із законом (у разі включення території
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних
громад
–
керівник
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації на території сформованої
територіальної громади, де розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади).
Залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання), які утворилися на кінець
бюджетного періоду на рахунках бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
перераховуються одночасно до бюджету
сформованої територіальної громади на
підставі платіжних доручень за підписом
керівника новоутвореної військово-цивільної
адміністрації або керівника відповідного
місцевого фінансового органу, утвореного до
затвердження Кабінетом Міністрів України
територій територіальних громад.
Дія абзацу п’ятого цього підпункту не
поширюється на випадки включення території
однієї розформованої територіальної громади
до
територій
кількох
сформованих

193

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад – в особі керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації на території сформованої
територіальної громади, де розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади), інших керівників
бюджетних установ.
До закінчення періоду окремого виконання
бюджетів функції місцевих фінансових
органів здійснюють:
відповідні місцеві фінансові органи,
утворені
до
затвердження
Кабінетом
Міністрів України територій територіальних
громад;
керівник
новоутвореної
військовоцивільної
адміністрації,
якщо
в
розформованих територіальних громадах
місцеві фінансові органи не були утворені
згідно із законом (у разі включення території
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних
громад
–
керівник
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації на території сформованої
територіальної громади, де розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади).
Залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання), які утворилися на кінець
бюджетного періоду на рахунках бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
перераховуються одночасно до бюджету
сформованої територіальної громади на
підставі платіжних доручень за підписом
керівника новоутвореної військово-цивільної
адміністрації або керівника відповідного
місцевого фінансового органу, утвореного до
затвердження Кабінетом Міністрів України
територій територіальних громад.
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територіальних громад. У такому разі
залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання)
між
відповідними
сформованими територіальними громадами
розподіляються на підставі укладеного між
ними договору з урахуванням цільового
призначення коштів, особливостей розподілу
майна та майнових прав розформованої
територіальної громади, територія якої
включена до територій кількох сформованих
територіальних громад, чисельності наявного
населення, яке станом на 1 січня 2020 року
проживало на території, що була включена до
території
відповідної
сформованої
територіальної громади.
Залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання) перераховуються одночасно до
бюджетів
сформованих
територіальних
громад на підставі платіжних доручень за
підписом керівника новоутвореної військовоцивільної
адміністрації
на
території
сформованої територіальної громади, де
розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, або
керівника
відповідного
місцевого
фінансового
органу,
утвореного
до
затвердження Кабінетом Міністрів України
територій територіальних громад. Розподіл
залишків коштів має бути пропорційним
розподілу фінансових (боргових) та/або
майнових зобов’язань, що здійснюється у
порядку правонаступництва, що обов’язково
відображається
у
відповідному
передавальному акті;
18) державна реєстрація припинення
юридичних осіб – рад, що припиняються,
їхніх виконавчих комітетів, військовоцивільних адміністрацій, що припиняються,
здійснюється на підставі заяви, поданої
суб’єкту державної реєстрації керівником
новоутвореної
військово-цивільної
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Дія абзацу п’ятого цього пункту не
поширюється на випадки включення території
однієї розформованої територіальної громади
до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад. У такому разі
залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання)
між
відповідними
сформованими територіальними громадами
розподіляються на підставі укладеного між
ними договору з урахуванням цільового
призначення коштів, особливостей розподілу
майна та майнових прав розформованої
територіальної громади, територія якої
включена до території кількох сформованих
територіальних громад, чисельності наявного
населення, яке станом на 1 січня 2020 року
проживало на території, що була включена до
території
відповідної
сформованої
територіальної громади.
Залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання) перераховуються одночасно до
бюджетів
сформованих
територіальних
громад на підставі платіжних доручень за
підписом керівника новоутвореної військовоцивільної
адміністрації
на
території
сформованої територіальної громади, де
розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, або
керівника
відповідного
місцевого
фінансового
органу,
утвореного
до
затвердження Кабінетом Міністрів України
територій територіальних громад. Розподіл
залишків коштів має бути пропорційним
розподілу фінансових (боргових) та/або
майнових зобов’язань, що здійснюється у
порядку правонаступництва, що обов’язково
відображається
у
відповідному
передавальному акті;
18) державна реєстрація припинення
юридичних осіб – рад, що припиняються,
їхніх виконавчих комітетів, військовоцивільних адміністрацій, що припиняються

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

адміністрації або уповноваженою ним
особою.
У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад державна реєстрація
припинення юридичної особи – ради, що
припиняється,
її
виконавчих
органів,
військово-цивільної
адміністрації,
що
припиняється, здійснюється на підставі заяви,
поданої суб’єкту державної реєстрації
керівником
новоутвореної
військовоцивільної
адміністрації
на
території
сформованої територіальної громади, де
розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, або
уповноваженою ним особою.
Державна
реєстрація
припинення
юридичних осіб – виконавчих комітетів рад,
що припиняються, та військово-цивільних
адміністрацій,
що
припиняються,
які
забезпечують окреме виконання бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
здійснюється не раніше затвердження
бюджету
сформованої
територіальної
громади.
Ради, що припиняються, їхні виконавчі
органи, військово-цивільні адміністрації, що
припиняються, припиняються як юридичні
особи з дня внесення запису про їх
припинення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань;
19) державна реєстрація змін до
відомостей
про
юридичну
особу
–
новоутворену
військово-цивільну
адміністрацію, що містяться в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, здійснюється на підставі заяви,
поданої керівником такої новоутвореної
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здійснюється на підставі заяви, поданої
суб’єкту державної реєстрації керівником
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації або уповноваженою ним
особою.
У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад державна реєстрація
припинення юридичної особи – ради, що
припиняється,
її
виконавчих
органів,
військово-цивільної
адміністрації,
що
припиняється здійснюється на підставі заяви,
поданої суб’єкту державної реєстрації
керівником
новоутвореної
військовоцивільної
адміністрації
на
території
сформованої територіальної громади, де
розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, або
уповноваженою ним особою.
Державна
реєстрація
припинення
юридичних осіб – виконавчих комітетів рад,
що припиняються, та військово-цивільних
адміністрацій,
що
припиняються,
які
забезпечують окреме виконання бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
здійснюється не раніше затвердження
бюджету
сформованої
територіальної
громади.
Ради, що припиняються, їхні виконавчі
органи, військово-цивільні адміністрації, що
припиняються, припиняються як юридичні
особи з дня внесення запису про їх
припинення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань;
19) державна реєстрація змін до
відомостей
про
юридичну
особу
–
новоутворену
військово-цивільну
адміністрацію, що містяться в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
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військово-цивільної
адміністрації
або
уповноваженою ним особою»;
доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21. Юридична особа – районна рада
новоутвореного району, на території якого
діяли
районні
військово-цивільні
адміністрації
ліквідованих
районів,
є
правонаступником майна та зобов’язань таких
військово-цивільних адміністрацій у частині,
що стосується здійснення повноважень
місцевого
самоврядування.
Передача
відповідного майна спільної власності
територіальних громад зазначеним районним
радам здійснюється з урахуванням приписів
щодо критерію розподілу майна, зобов’язань
та залишків бюджетних коштів, передбачених
пунктом 62 розділом V «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Районна рада новоутвореного району, на
території якого діяли районні військовоцивільні адміністрації ліквідованих районів,
може вносити зміни, визнавати такими, що
втратили чинність, або скасовувати акти таких
військово-цивільних адміністрацій у частині,
що стосується здійснення повноважень
місцевого самоврядування».
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формувань, здійснюється на підставі заяви,
поданої керівником такої новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації
або
уповноваженою ним особою";
доповнити новою частиною третьою
такого змісту:
«3. Юридична особа – районна рада
новоутвореного району, на території якого
діяли
районні
військово-цивільні
адміністрації
ліквідованих
районів,
є
правонаступником майна та зобов’язань таких
військово-цивільних адміністрацій у частині,
що стосується здійснення повноважень
місцевого
самоврядування.
Передача
відповідного майна спільної власності
територіальних громад зазначеним районним
радам здійснюється з урахуванням приписів
щодо критерію розподілу майна, зобов’язань
та залишків бюджетних коштів, передбачених
Розділом V «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Районна рада новоутвореного району на
території якого діяли районні військовоцивільні адміністрації ліквідованих районів,
може вносити зміни, визнавати такими, що
втратили чинність, або скасовувати акти таких
військово-цивільних адміністрацій у частині,
що стосується здійснення повноважень
місцевого самоврядування".
У зв’язку з цим частину третю вважати
частиною четвертою.
-427- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д.
Клочко А. А. (р.к. №80)
Пункт 2 Розділу І законопроекту вважати
пунктом 5 Розділу І та викласти в такій
редакції:
«5. У статті 7:
включити пункт 2 такого змісту:
«2. У разі утворення військово-цивільних
адміністрацій
населених
пунктів
на
територіях
територіальних
громад,

Висновки, обґрунтування
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Враховано
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затверджених Кабінетом Міністрів України
(далі – новоутворені військово-цивільні
адміністрації), де за рішенням Центральної
виборчої комісії перші вибори депутатів
сільських, селищних, міських рад та
відповідних сільських, селищних, міських
голів не проводилися, набуття повноважень
зазначеними
військово-цивільними
адміністраціями та припинення повноважень
сільських, селищних, міських рад, сільських,
селищних,
міських
голів,
обраних
територіальними громадами, території яких
увійшли до складу територій відповідних
сформованих територіальних громад (далі –
розформовані територіальні громади), їхніх
виконавчих органів, реорганізація таких
сільських, селищних, міських рад, їхніх
виконавчих органів як юридичних осіб, а
також припинення повноважень військовоцивільних адміністрацій населених пунктів,
території яких увійшли до складу територій
відповідних сформованих територіальних
громад
(далі
–
військово-цивільні
адміністрації,
що
припиняються),
реорганізація таких військово-цивільних
адміністрацій
як
юридичних
осіб
здійснюється з урахуванням таких положень:
1)
з
дня
призначення
керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації припиняються повноваження
сільських, селищних, міських рад, сільських,
селищних,
міських
голів,
обраних
розформованими
територіальними
громадами, адміністративні центри яких
включені
до
території
відповідної
сформованої територіальної громади;
2) після припинення повноважень
сільських, селищних, міських рад, зазначених
у підпункті 1 цього пункту (далі – ради, що
припиняються), їхні виконавчі комітети
продовжують здійснювати свої повноваження
до дня, наступного за днем прийняття рішення
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керівниками
військово-цивільних
адміністрацій відповідних населених пунктів
про можливість цих військово-цивільних
адміністрацій здійснювати повноваження,
віднесені законами до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад.
Протягом зазначеного строку керівники
новоутворених
військово-цивільних
адміністрацій очолюють такі виконавчі
комітети та входять до їх персонального
складу;
3)
після
припинення
повноважень
сільського
голови,
який
одноособово
виконував функції виконавчого органу ради,
що
припиняється,
відповідні
функції
одноособово виконує керівник новоутвореної
військово-цивільної адміністрації до дня,
наступного за днем прийняття ним рішення
про можливість цієї військово-цивільної
адміністрації здійснювати повноваження,
віднесені законами до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад;
4)
з
дня
призначення
керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації припиняються повноваження
керівника військово-цивільної адміністрації,
що
припиняється.
Військово-цивільна
адміністрація, що припиняється, здійснює
свої повноваження до дня, наступного за днем
прийняття
керівником
новоутвореної
військово-цивільної адміністрації рішення
про можливість новоутвореної військовоцивільної
адміністрації
здійснювати
повноваження, віднесені законами до відання
виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад. Протягом зазначеного строку
керівники
новоутворених
військовоцивільних
адміністрацій
здійснюють
керівництво
військово-цивільними
адміністраціями, що припиняються;
5) сформована територіальна громада є
правонаступником усього майна, прав та
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обов’язків розформованої територіальної
громади з урахуванням особливостей,
визначених підпунктами 6 і 7 цього пункту;
6)
якщо
територія
розформованої
територіальної
громади
включена
до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад, кожна з цих громад
стає
правонаступником
належних
розформованій територіальній громаді:
нерухомого майна, у тому числі
земельних ділянок, розташованих на території
сформованої територіальної громади;
речей, призначених для обслуговування
відповідних об’єктів нерухомого майна і
пов’язаних з цим майном спільним
призначенням (у тому числі у зв’язку із
здійсненням відповідних повноважень або
наданням
послуг).
Належність
речей,
призначених для обслуговування кожного
об’єкта нерухомого майна і пов’язаних з цим
майном спільним призначенням, визначається
на підставі останньої суцільної інвентаризації;
прав засновника (учасника) юридичної
особи,
заснованої
розформованою
територіальною громадою (у тому числі в
особі відповідної ради та/або військовоцивільної адміністрації, що припиняються),
якщо місцезнаходженням такої юридичної
особи є населений пункт, включений до
території
відповідної
сформованої
територіальної громади;
7) майнові зобов’язання, майнові та
немайнові права юридичних осіб – органів
місцевого самоврядування розформованої
територіальної громади та/або військовоцивільних адміністрацій, що припиняються,
розподіляються між правонаступниками
таких юридичних осіб відповідно до
передавальних актів пропорційно обсягу
розподілу майна, майнових прав та залишків
бюджетних коштів між сформованими
територіальними громадами;
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8)
новостворені
військово-цивільні
адміністрації та/або новообрані ради можуть
прийняти рішення про розподіл майна,
майнових прав та зобов’язань розформованої
територіальної громади, територія якої
включена до територій кількох сформованих
територіальних
громад,
за
іншими
критеріями, ніж визначені підпунктами 6 і 7
цього пункту. Такі рішення приймаються
згідно
з
приписами
бюджетного
законодавства та враховуються при здійсненні
реорганізації
відповідних
військовоцивільних адміністрацій населених пунктів
та/або органів місцевого самоврядування і
складанні передавальних актів (розподільчих
балансів) за результатами реорганізації;
9) з дня внесення запису про державну
реєстрацію
новоутвореної
військовоцивільної адміністрації як юридичної особи до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань з урахуванням особливостей,
визначених цим пунктом, починається
реорганізація відповідних юридичних осіб –
сільських,
селищних,
міських
рад
розформованих
територіальних
громад
шляхом їх приєднання до юридичної особи –
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації як юридичної особи, яка
тимчасово
здійснює
повноваження
відповідних
органів
місцевого
самоврядування на затвердженій Кабінетом
Міністрів України території територіальної
громади. Після завершення реорганізації
відповідні сільські, селищні, міські ради
припиняються як юридичні особи з
урахуванням особливостей, визначених цим
пунктом;
10) з дня, наступного за днем прийняття
керівником
новоутвореної
військовоцивільної адміністрації рішення про її
можливість
здійснювати
повноваження,
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віднесені законами до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад,
починається
реорганізація
відповідних
юридичних осіб – виконавчих комітетів рад,
що припиняються, та/або військово-цивільних
адміністрацій, що припиняються, шляхом їх
приєднання
до
юридичної
особи
–
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації. Після завершення реорганізації
відповідні юридичні особи – виконавчі
комітети сільських, селищних, міських рад,
що припиняються, та/або військово-цивільні
адміністрації,
що
припиняються,
припиняються з урахуванням особливостей,
визначених цим пунктом;
11) юридична особа – новоутворена
військово-цивільна
адміністрація
є
юридичною особою, що тимчасово здійснює
повноваження правонаступника прав та
обов’язків юридичних осіб:
рад, що припиняються, – з дня внесення
запису про державну реєстрацію такої
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації як юридичної особи до Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань;
виконавчих
комітетів
рад,
що
припиняються, та/або військово-цивільних
адміністрацій, що припиняються, – з дня,
наступного за днем прийняття керівником
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації рішення про її можливість
здійснювати повноваження, віднесені законом
до відання виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад;
12) під час реорганізації юридичних осіб –
органів
місцевого
самоврядування
та
військово-цивільних адміністрацій населених
пунктів у випадках, визначених цим пунктом,
не застосовуються положення законодавства
щодо:
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необхідності одержання згоди кредиторів
стосовно заміни боржника у зобов’язанні
(переведення боргу);
права кредиторів вимагати у зв’язку з
проведенням реорганізації забезпечення
виконання зобов’язань, їх дострокового
припинення або виконання та відшкодування
збитків;
неможливості завершення реорганізації до
задоволення вимог, заявлених кредиторами.
Під
час
проведення
реорганізації
юридичних осіб – сільських, селищних,
міських рад, що припиняються, їхніх
виконавчих комітетів та військово-цивільних
адміністрацій,
що
припиняються,
повноваження з управління справами таких
юридичних
осіб
здійснює
керівник
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації, який може утворювати комісії
для
забезпечення
здійснення
ним
повноважень
з
управління
справами
юридичних осіб, що реорганізуються;
13) після закінчення повноважень рад, що
припиняються, їхніх виконавчих комітетів,
відповідних сільських, селищних, міських
голів, військово-цивільних адміністрацій, що
припиняються, видані ними нормативноправові акти, невиконані акти індивідуальної
дії зберігають чинність на відповідних
територіях та для відповідних осіб;
14) новоутворена військово-цивільна
адміністрація з урахуванням особливостей,
встановлених цим Законом, може вносити
зміни, визнавати такими, що втратили
чинність, або скасовувати акти відповідних
органів
місцевого
самоврядування
та
військово-цивільних адміністрацій населених
пунктів, правонаступником яких вона є, та їх
посадових осіб;
15)
бюджети
розформованих
територіальних громад виконуються окремо
до закінчення бюджетного періоду з
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урахуванням особливостей, встановлених
підпунктами 16 і 17 цього пункту;
16) новоутворена військово-цивільна
адміністрація може вносити зміни до рішень
про місцеві бюджети, прийняті радами та
військово-цивільними адміністраціями, що
припиняються.
У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних
громад
новоутворена
військово-цивільна адміністрація на території
сформованої територіальної громади, де
розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, може
вносити зміни до рішень про місцеві бюджети,
прийнятих радою, що припиняється;
17) до закінчення періоду окремого
виконання бюджетів функції головних
розпорядників, розпорядників бюджетних
коштів
розформованих
територіальних
громад продовжують здійснювати відповідні
бюджетні установи в особі керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації (у разі включення території
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад – в особі керівника
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації на території сформованої
територіальної громади, де розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади), інших керівників
бюджетних установ.
До
закінчення
періоду
окремого
виконання бюджетів функції місцевих
фінансових органів здійснюють:
відповідні місцеві фінансові органи,
утворені
до
затвердження
Кабінетом
Міністрів України територій територіальних
громад;
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керівник
новоутвореної
військовоцивільної
адміністрації,
якщо
в
розформованих територіальних громадах
місцеві фінансові органи не були утворені
згідно із законом (у разі включення території
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних
громад
–
керівник
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації на території сформованої
територіальної громади, де розміщений
адміністративний
центр
розформованої
територіальної громади).
Залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання), які утворилися на кінець
бюджетного періоду на рахунках бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
перераховуються одночасно до бюджету
сформованої територіальної громади на
підставі платіжних доручень за підписом
керівника новоутвореної військово-цивільної
адміністрації або керівника відповідного
місцевого фінансового органу, утвореного до
затвердження Кабінетом Міністрів України
територій територіальних громад.
Дія абзацу п’ятого цього підпункту не
поширюється на випадки включення території
однієї розформованої територіальної громади
до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад. У такому разі
залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання)
між
відповідними
сформованими територіальними громадами
розподіляються на підставі укладеного між
ними договору з урахуванням цільового
призначення коштів, особливостей розподілу
майна та майнових прав розформованої
територіальної громади, територія якої
включена до територій кількох сформованих
територіальних громад, чисельності наявного
населення, яке станом на 1 січня 2020 року
проживало на території, що була включена до

205

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

території
відповідної
сформованої
територіальної громади.
Залишки коштів (у тому числі боргові
зобов’язання) перераховуються одночасно до
бюджетів
сформованих
територіальних
громад на підставі платіжних доручень за
підписом керівника новоутвореної військовоцивільної
адміністрації
на
території
сформованої територіальної громади, де
розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, або
керівника
відповідного
місцевого
фінансового
органу,
утвореного
до
затвердження Кабінетом Міністрів України
територій територіальних громад. Розподіл
залишків коштів має бути пропорційним
розподілу фінансових (боргових) та/або
майнових зобов’язань, що здійснюється у
порядку правонаступництва, що обов’язково
відображається
у
відповідному
передавальному акті;
18) державна реєстрація припинення
юридичних осіб – рад, що припиняються,
їхніх виконавчих комітетів, військовоцивільних адміністрацій, що припиняються,
здійснюється на підставі заяви, поданої
суб’єкту державної реєстрації керівником
новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації або уповноваженою ним
особою.
У разі включення території однієї
розформованої територіальної громади до
територій
кількох
сформованих
територіальних громад державна реєстрація
припинення юридичної особи – ради, що
припиняється,
її
виконавчих
органів,
військово-цивільної
адміністрації,
що
припиняється, здійснюється на підставі заяви,
поданої суб’єкту державної реєстрації
керівником
новоутвореної
військовоцивільної
адміністрації
на
території
сформованої територіальної громади, де
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розміщений
адміністративний
центр
розформованої територіальної громади, або
уповноваженою ним особою.
Державна
реєстрація
припинення
юридичних осіб – виконавчих комітетів рад,
що припиняються, та військово-цивільних
адміністрацій,
що
припиняються,
які
забезпечують окреме виконання бюджетів
розформованих
територіальних
громад,
здійснюється не раніше затвердження
бюджету
сформованої
територіальної
громади.
Ради, що припиняються, їхні виконавчі
органи, військово-цивільні адміністрації, що
припиняються, припиняються як юридичні
особи з дня внесення запису про їх
припинення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань;
19) державна реєстрація змін до
відомостей
про
юридичну
особу
–
новоутворену
військово-цивільну
адміністрацію, що містяться в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, здійснюється на підставі заяви,
поданої керівником такої новоутвореної
військово-цивільної
адміністрації
або
уповноваженою ним особою»;
доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21. Юридична особа – районна рада
новоутвореного району, на території якого
діяли
районні
військово-цивільні
адміністрації
ліквідованих
районів,
є
правонаступником майна та зобов’язань таких
військово-цивільних адміністрацій у частині,
що стосується здійснення повноважень
місцевого
самоврядування.
Передача
відповідного майна спільної власності
територіальних громад зазначеним районним
радам здійснюється з урахуванням приписів
щодо критерію розподілу майна, зобов’язань
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та залишків бюджетних коштів, передбачених
пунктом 62 розділом V «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Районна рада новоутвореного району, на
території якого діяли районні військовоцивільні адміністрації ліквідованих районів,
може вносити зміни, визнавати такими, що
втратили чинність, або скасовувати акти таких
військово-цивільних адміністрацій у частині,
що стосується здійснення повноважень
місцевого самоврядування».
-428- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У статті 79 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» після слів та знаку
«(населених пунктів» виключити слова та
знак «(об’єднаної територіальної громади)».
-429- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У статті 791 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» після слів та знаку
«(населених пунктів» виключити слова та
знак «(об’єднаної територіальної громади)».
-430- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
У статтях 79, 791 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” після слів
та знаку “(населених пунктів” слова та знак
“(об’єднаної
територіальної
громади”
виключити.
-431- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом 3 такого змісту:
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«3. У пункті 7 частини першої статті 205
Виборчого кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2020, № 7, № 8, № 9,
ст.48) слова «встановлення неможливості»
замінити
словами
«встановлення,
за
вмотивованим поданням Кабінету Міністрів
України на основі висновків Служби безпеки
України, Командувача об’єднаних сил та
районних, обласних військово-цивільних
адміністрацій, неможливості».
-432- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац другий статті 5 Виборчого кодексу
України після слів та знаку «неділю жовтня.»
доповнити наступним реченням:
«З урахуванням положень Кодексу та за
наявності відповідних бюджетних асигнувань
для організації підготовки та проведення
позачергових,
проміжних,
перших,
додаткових місцевих виборів, місцеві вибори
можуть бути проведенні у будь-яку неділю
грудня, крім останньої.».
-433- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Абзац четвертий частини першої статті 5
Виборчого кодексу України виключити.
-434- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт сьомий частини першої статті 205
Виборчого кодексу України виключити.
-435- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

ІІ. Прикінцеві положення

виключити
-436- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано
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Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення».
-437- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 1 розділу ІІ законопроєкту після слів
«за днем його опублікування» доповнити
словами «та вводиться в дію через місяць з дня
опублікування».
-438- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сіл Донецької та
Луганської областей, визначених Указом
Президента України від 07.02.2019р. №
32/2019, в яких запроваджується особливий
порядок самоврядування.».
У зв’язку з цим пункт 2 вважати
відповідно пунктом 3.
-439- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Вибори Президента України, народних
депутатів України, депутатів місцевих рад та
сільських,
селищних,
міських
голів
призначаються та проводяться по всій
території України за виключенням окремих
районів, міст, селищ і сіл Донецької та
Луганської областей, частин їх територій,
визначених Указом Президента України від
07.02.2019р.
№
32/2019,
в
яких
запроваджується
особливий
порядок
самоврядування.».

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Відхилено

Відхилено
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№

112

113
114
115

Редакція, прийнята в першому читанні

2. Кабінету Міністрів України протягом
одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом:

Пропозиції та поправки до проекту

У зв’язку з цим пункт 2 вважати
відповідно пунктом 3.
-440- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Дія цього Закону поширюється на
період
проведення
антитерористичної
операції.».
У зв’язку з цим пункт 2 вважати
відповідно пунктом 3.
-441- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано частково

У пункті 2 розділу ІІ законопроєкту слова
«протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом» замінити словами «у
місячний строк з дня опублікування цього
Закону:».

1)
забезпечити
прийняття
актів,
необхідних для реалізації цього Закону;
2) привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом.
-442- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України протягом
одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом:
1)
забезпечити
прийняття
актів,
необхідних для реалізації цього Закону, у
тому числі законопроекту щодо внесення змін
до Кримінального кодексу України стосовно
посилення кримінальної відповідальності
щодо перешкоджання вільному здійсненню
громадянами
свого
виборчого
права,
перешкоджання діяльності іншого суб’єкта
виборчого процесу.
2) привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом.».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:

забезпечити прийняття актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
2) включити інформацію про виконання
цього Закону до звіту про хід і результати
виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України за 2021 рік.
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№

116

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-443- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом: 1) забезпечити прийняття актів,
необхідних для реалізації цього Закону, у
тому числі законопроекту щодо внесення змін
до Кримінального кодексу України стосовно
посилення кримінальної відповідальності
щодо перешкоджання вільному здійсненню
громадянами
свого
виборчого
права,
перешкоджання діяльності іншого суб’єкта
виборчого процесу, а також щодо підробки
або незаконного виготовлення, використання
або зберігання незаконно виготовлених чи
підроблених виборчих документів.
2) привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом.».
-444- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Пункт 3 викласти в такій реакції:
«3. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
1)
забезпечити
прийняття
актів,
необхідних для реалізації цього Закону у тому
числі законопроекту щодо внесення змін до
Кримінального кодексу України стосовно
посилення кримінальної відповідальності
щодо фальсифікації виборчих документів та
підсумків голосування;
2) привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом.».
-445- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано редакційно
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Розділ II «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити новим пунктом такого
змісту:
«Кабінету Міністрів України включити
інформацію про виконання цього Закону до
звіту про хід і результати виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України за 2021
рік».
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими
рішеннями
пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України подавати звіт про стан виконання
цього Закону.
-446- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266), Н.д. Лукашев О. А. (р.к. №314)
Прикінцеві положення Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо
утворення
військово-цивільних
адміністрацій» доповнити частиною другою
такого змісту:
«Відповідно до пункту 30 частини першої
статті 85 Конституції України призначити
чергові вибори депутатів Донецької та
Луганської обласних рад».
Вибори депутатів Донецької та Луганської
обласних рад проводяться на всій території
Донецької та Луганської області відповідно,
за виключенням окремих районів, міст, селищ
і сіл Донецької та Луганської областей, які
знаходяться на територіях, визначених
відповідним Указом Президента, в яких
запроваджується
особливий
порядок
місцевого самоврядування.».

117

118
119

Голова Верховної Ради
України

Відхилено

Голова Верховної Ради
України
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