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Чинна редакція 

 

 

Редакція із запропонованими змінами 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 2129. Порушення порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і 

проведення референдуму з використанням засобів масової 

інформації та порядку участі в інформаційному 

забезпеченні виборів 

 

 

Порушення передбаченого законом порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення 

референдуму з використанням друкованих, електронних 

(аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в 

інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової 

інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому 

кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам 

власниками, посадовими чи службовими особами, творчими 

працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств - 

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Порушення заборони протягом визначеного законом часу у 

будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної 

Стаття 2129. Порушення порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і 

проведення референдуму, агітації при здійсненні права 

відкликати депутата з використанням засобів масової 

інформації та порядку участі в інформаційному 

забезпеченні виборів 

 

Порушення передбаченого законом порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення 

референдуму, агітації при здійсненні права відкликати депутата 

з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів 

масової інформації або надання переваги в інформаційних 

телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації, в 

продукції інформаційного агентства будь-якому кандидату, 

політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, 

посадовими чи службовими особами, творчими працівниками 

засобів масової інформації, інформаційних агентств - 

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення заборони протягом визначеного законом часу у 

будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної 
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агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної 

партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, 

цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи 

службовими особами, творчими працівниками засобів масової 

інформації, інформаційних агентств - 

тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого 

процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також 

відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, 

селищних, міських голів – 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної 

партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, 

цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи 

службовими особами, творчими працівниками засобів масової 

інформації, інформаційних агентств - 

тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого 

процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також 

відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, 

селищних, міських голів - 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення 

передвиборної агітації, агітація в день проведення 

референдуму 

 

 

Здійснення передвиборної агітації особою, участь 

якої у передвиборній агітації заборонена законом, 

проведення передвиборної агітації поза строками, 

встановленими законом чи в місцях, що заборонені 

законом, здійснення передвиборної агітації у формах і 

засобами, що суперечать Конституції або законам України, 

або інше порушення встановлених законом обмежень щодо 

ведення передвиборної агітації, крім випадків, 

передбачених статтями 2129, 21213 та 21214 цього Кодексу, а 

так само агітація в день проведення референдуму – 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян 

від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

Стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення 

передвиборної агітації, агітації при здійсненні права 

відкликати депутата, агітація в день проведення 

референдуму 

 

Здійснення передвиборної агітації, агітації при здійсненні 

права відкликати депутата особою, участь якої у передвиборній 

агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза 

строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені 

законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що 

суперечать Конституції або законам України, або інше порушення 

встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної 

агітації, крім випадків, передбачених статтями 2129, 21213 та 21214 

цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 

тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти 
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доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до 

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Кримініальний кодекс України 

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права 

або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або 

комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 

 

 

1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого 

виборчого права або права брати участь у референдумі, 

перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, 

ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена 

виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена 

комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні 

ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а 

також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без 

поважних причин - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, 

знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування 

насильства або знищення чи пошкодження майна, - 

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років 

або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом 

виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням 

свого службового становища, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи 

років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права 

або права брати участь у референдумі, здійсненню права 

відкликати депутата, роботі виборчої комісії або комісії з 

референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 

 

1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого 

виборчого права або права брати участь у референдумі, здійсненню 

права відкликати депутата, перешкоджання діяльності іншого 

суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, 

комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної 

групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного 

спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з 

обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої 

комісії у роботі комісії без поважних причин - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, 

знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування 

насильства або знищення чи пошкодження майна, - 

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років 

або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом 

виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням 

свого службового становища, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи 

років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 
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4. Втручання службової особи з використанням службового 

становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з 

референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене 

шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на 

рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, - 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 

років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 

4. Втручання службової особи з використанням службового 

становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з 

референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене 

шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на 

рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, - 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 

років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 

Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування політичної 

партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму 

 

 

1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів 

виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на 

виборах - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії 

особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка 

не має на те права, умисне здійснення внеску на користь політичної 

партії фізичною особою або від імені юридичної особи у великому 

розмірі, умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для 

здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму фізичною особою або від імені юридичної 

особи у великому розмірі чи особою, яка не має на те права, або від 

імені юридичної особи, яка не має на те права, а так само умисне 

Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування політичної 

партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму, агітації за підтримання (непідтримання) 

народної ініціативи про відкликання депутата 

 

1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів 

виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на 

виборах - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії 

особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка 

не має на те права, умисне здійснення внеску на користь політичної 

партії фізичною особою або від імені юридичної особи у великому 

розмірі, умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для 

здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму фізичною особою або від імені юридичної 

особи у великому розмірі чи особою, яка не має на те права, або від 

імені юридичної особи, яка не має на те права, а так само умисне 
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отримання внеску на користь партії від особи, яка не має права 

здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, умисне 

отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки 

у здійсненні передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму, умисне отримання такої фінансової 

(матеріальної) підтримки від особи, яка не має права надавати таку 

фінансову (матеріальну) підтримку, - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені повторно, - 

караються штрафом від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий 

строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за 

попередньою змовою групою осіб, організованою групою або 

поєднані з вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) 

підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з 

всеукраїнського або місцевого референдуму, - 

отримання внеску на користь партії від особи, яка не має права 

здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, умисне надання 

фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення агітації за 

підтримання (непідтримання) народної ініціативи про 

відкликання депутата особою, яка не має права надавати таку 

фінансову (матеріальну) підтримку, умисне отримання у 

великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні 

передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого 

референдуму, умисне отримання такої фінансової (матеріальної) 

підтримки від особи, яка не має права надавати таку фінансову 

(матеріальну) підтримку, умисне отримання фінансової 

(матеріальної) підтримки для здійснення агітації за 

підтримання (непідтримання) народної ініціативи про 

відкликання депутата від особи, яка не має права надавати таку 

фінансову (матеріальну) підтримку, -  

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені повторно, - 

караються штрафом від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий 

строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за 

попередньою змовою групою осіб, організованою групою або 

поєднані з вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) 

підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з 

всеукраїнського або місцевого референдуму, - 
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караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір 

суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, 

переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод 

нематеріального чи негрошового характеру, що у два чи більше 

разів перевищує встановлений законом максимальний розмір внеску 

на підтримку політичної партії чи максимальний розмір фінансової 

(матеріальної) підтримки на здійснення передвиборної агітації або 

агітації з референдуму. 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір 

суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, 

переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод 

нематеріального чи негрошового характеру, що у два чи більше 

разів перевищує встановлений законом максимальний розмір внеску 

на підтримку політичної партії чи максимальний розмір фінансової 

(матеріальної) підтримки на здійснення передвиборної агітації або 

агітації з референдуму. 

Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму 

 

 

 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, 

учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомірної 

вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з 

безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права 

голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій 

дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування 

за окремого кандидата на виборах або відмова від такого 

голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для 

голосування на референдумі) іншій особі), незалежно від 

фактичного волевиявлення особи та результатів голосування - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк. 

 

 

 

Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму, 

громадян під час проведення агітації за підтримання 

(непідтримання) народної ініціативи про відкликання депутата 
 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, 

учасником референдуму, громадянином під час проведення 

агітації за підтримання (непідтримання) народної ініціативи 

про відкликання депутата для себе чи третьої особи 

неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, 

пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого 

права або права голосу (відмова від участі в голосуванні, 

голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше 

одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або 

відмова від такого голосування, передання виборчого бюлетеня 

(бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі), права 

підтримати народну ініціативу про відкликання депутата 

(передача свого електронного підпису для підтримки народної 

ініціативи про відкликання депутата іншій особі), незалежно від 

фактичного волевиявлення особи та результатів голосування - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 
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2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику 

референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення 

будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого 

виборчого права чи права на участь у референдумі (відмова від 

участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці 

референдуму) більше одного разу, голосування за окремого 

кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої 

організації політичної партії або відмова від такого голосування, 

передача виборчого бюлетеня іншій особі), - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 

від одного до трьох років. 

 

 

 

 

 

3. Здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) 

шляхом надання підприємствам, установам, організаціям 

неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім товарів, 

що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора 

політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, 

встановленого законодавством), робіт, послуг - 

карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох 

років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк від одного до трьох років. 

 

 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк. 

2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику 

референдуму, громадянину під час проведення агітації за 

підтримання (непідтримання) народної ініціативи про 

відкликання депутата неправомірної вигоди за вчинення або 

невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією 

ним свого виборчого права чи права на участь у референдумі 

(відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці 

(дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за 

окремого кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, 

місцевої організації політичної партії або відмова від такого 

голосування, передача виборчого бюлетеня іншій особі), права 

підтримати народну ініціативу про відкликання депутата 

(передача свого електронного підпису для підтримки народної 

законодавчої ініціативи іншій особі), - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 

від одного до трьох років. 

3. Здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму), 

агітації за підтримання (непідтримання) народної ініціативи 

про відкликання депутата шляхом надання підприємствам, 

установам, організаціям неправомірної вигоди або надання 

безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення 

найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких 

не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, 

послуг - 

карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох 

років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк від одного до трьох років. 
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4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, 

вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або 

членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, членом 

ініціативної групи референдуму, кандидатом або його довіреною 

особою на виборах, представником політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з 

референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії, офіційним спостерігачем на виборах 

або референдумі, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи 

років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 

Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід 

розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або 

нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, 

обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав. 

 

4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, 

вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або 

членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, членом 

ініціативної групи референдуму, кандидатом або його довіреною 

особою на виборах, представником політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з 

референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії, офіційним спостерігачем на виборах 

або референдумі, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи 

років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 

Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід 

розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або 

нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, 

обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав. 

 

 

Кодекс адміністративного судочинства України 

Стаття 273. Особливості провадження у справах щодо 

оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій 

з референдуму, членів цих комісій 

 

1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих 

комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій мають суб’єкти 

відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а також 

ініціативна група референдуму, інші суб’єкти ініціювання 

референдуму. 

 

 

2. Виборець, учасник всеукраїнського референдуму 

Стаття 273. Особливості провадження у справах щодо 

оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій 

з референдуму, членів цих комісій 

 

1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих 

комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій мають суб’єкти 

відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а також 

ініціативна група референдуму, інші суб’єкти ініціювання 

референдуму, суб'єкти процесу відкликання депутата Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради. 

2. Виборець, учасник всеукраїнського референдуму 

(громадянин України, який має право голосу у відповідних виборах 
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(громадянин України, який має право голосу у відповідних виборах 

або референдумі) може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність 

виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, якщо 

такі рішення, дія чи бездіяльність безпосередньо порушують його 

виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи 

процесі референдуму. 

 

 

 

 

 

3. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії 

щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського 

референдуму оскаржуються до Верховного Суду. Усі інші рішення, 

дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї 

комісії, прийняті у межах виборчого процесу, оскаржуються до 

апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що 

включає місто Київ. 

4. Рішення, дії чи бездіяльність територіальних (окружних) 

виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів, 

виборів Президента України, народних депутатів України; обласних 

комісій з референдуму і комісії Автономної Республіки Крим з 

всеукраїнського референдуму, а також членів зазначених комісій 

оскаржуються до окружного адміністративного суду за 

місцезнаходженням відповідної комісії. 

 

 

 

5. Рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, 

дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій 

оскаржуються до місцевого загального суду як адміністративного 

суду за місцезнаходженням відповідної комісії. 

або референдумі), учасник процесу відкликання депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої 

ради може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої 

комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, якщо такі 

рішення, дія чи бездіяльність безпосередньо порушують його 

виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі, 

процесі референдуму, процесі відкликання депутата Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради. 
3. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії 

щодо встановлення нею результатів виборів, всеукраїнського 

референдуму оскаржуються до Верховного Суду. Усі інші рішення, 

дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї 

комісії, прийняті у межах виборчого процесу, оскаржуються до 

апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що 

включає місто Київ. 

4. Рішення, дії чи бездіяльність територіальних (окружних) 

виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів,  

виборів Президента України, народних депутатів України, щодо 

відкликання депутата місцевої ради; виборчої комісії 

Автономної Республіки Крим щодо відкликання депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим; обласних комісій з 

референдуму і комісії Автономної Республіки Крим з 

всеукраїнського референдуму, а також членів зазначених комісій 

оскаржуються до окружного адміністративного суду за 

місцезнаходженням відповідної комісії. 

5. Рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, 

дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій 

оскаржуються до місцевого загального суду як адміністративного 

суду за місцезнаходженням відповідної комісії. 

6. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій може бути подано 

до адміністративного суду у п’ятиденний строк із дня прийняття 
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6. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій може бути подано 

до адміністративного суду у п’ятиденний строк із дня прийняття 

рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності. 

7. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце до 

дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у 

строк, встановлений частиною шостою цієї статті, але не пізніше 

двадцять другої години дня, що передує дню голосування. 

8. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної 

виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, членів цих 

комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку 

голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може 

бути подано до адміністративного суду у дводенний строк із дня 

прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності. 

9. Суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи 

бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена 

відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового 

збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи 

суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору 

відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим 

Кодексом. 

10. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію 

або комісію з референдуму та комісію вищого рівня про відкриття 

провадження у справі та про ухвалене судом рішення. 

11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією 

статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви. 

Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня 

голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше 

ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи 

за позовними заявами, що надійшли у день голосування, 

вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні 

рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності. 

7. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої 

комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце до 

дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у 

строк, встановлений частиною шостою цієї статті, але не пізніше 

двадцять другої години дня, що передує дню голосування. 

8. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної 

виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, членів цих 

комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку 

голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може 

бути подано до адміністративного суду у дводенний строк із дня 

прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності. 

9. Суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи 

бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена 

відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового 

збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи 

суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору 

відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим 

Кодексом. 

10. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію 

або комісію з референдуму та комісію вищого рівня про відкриття 

провадження у справі та про ухвалене судом рішення. 

11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією 

статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви. 

Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня 

голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше 

ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи 

за позовними заявами, що надійшли у день голосування, 

вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні 

справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але 

після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний 

строк після надходження позовної заяви. 
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справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але 

після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний 

строк після надходження позовної заяви. 

 

 

Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» 

Стаття 6. Здійснення повноважень депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим 

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим має всю 

повноту прав, які забезпечують його активну участь в діяльності 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, виконує 

їх доручення. 

На час проведення засідань Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, постійних комісій Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, а також для здійснення депутатських 

повноважень в інших випадках, передбачених цим Законом, депутат 

звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з 

відшкодуванням йому середньої заробітної плати за основним 

місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською 

діяльністю, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки 

Крим. 

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та її органів. 

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим не може 

використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з 

депутатською діяльністю. 

Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим припиняються одночасно з припиненням повноважень 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим припиняються достроково за рішенням Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим у випадках: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 

Стаття 6. Здійснення повноважень депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим 

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим має всю 

повноту прав, які забезпечують його активну участь в діяльності 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, виконує 

їх доручення. 

На час проведення засідань Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, постійних комісій Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, а також для здійснення депутатських 

повноважень в інших випадках, передбачених цим Законом, депутат 

звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з 

відшкодуванням йому середньої заробітної плати за основним 

місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською 

діяльністю, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки 

Крим. 

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та її органів. 

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим не може 

використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з 

депутатською діяльністю. 

Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим припиняються одночасно з припиненням повноважень 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим припиняються достроково за рішенням Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим у випадках: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 
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2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

нього; 

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

4) припинення громадянства України або вибуття на постійне 

місце проживання за межі України; 

5) відкликання виборцями; 

6) смерті; 

7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

Зайняття депутатом посади, не сумісної з депутатським 

мандатом, тягне за собою припинення його повноважень з моменту 

зайняття такої посади. 

У разі дострокового припинення повноважень депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим заміщення депутата, 

який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно 

до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів» 

 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

нього; 

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

4) припинення громадянства України або вибуття на постійне 

місце проживання за межі України; 

5) виключити 

6) смерті; 

7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

Зайняття депутатом посади, не сумісної з депутатським 

мандатом, тягне за собою припинення його повноважень з моменту 

зайняття такої посади. 

У разі дострокового припинення повноважень депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим заміщення депутата, 

який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно 

до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів» 

 

Стаття 7. Підстави для відкликання депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим 

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата 

є: 

1) порушення депутатом Конституції і законів України, інших 

актів законодавства України,Конституції та нормативно-правових 

актів Автономної Республіки Крим; 

2) незадовільне виконання депутатських обов'язків, визначених 

цим Законом та іншими законами України; 

3) використання депутатського мандата в особистих та 

корисливих цілях, систематичне порушення норм етики і моралі. 

Порядок відкликання депутата Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим встановлюється законом. 

 

Стаття 7. Відкликання депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим громадянами України 

1. Право відкликати депутата Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим належить громадянам України, які 

проживають на території Автономної Республіки Крим у межах 

відповідного територіального  виборчого округу і мають право 

голосу на виборах та референдумах. 

2. Підставами відкликання депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, який не виправдав довіри 

виборців, можуть бути:  

порушення депутатом положень регламенту Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим; 

систематичне невиконання депутатом своїх обов’язків, у 

тому числі невиконання доручень відповідної ради та її органів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/rb239k002-98
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до складу яких його обрано; 

систематичне грубе порушення депутатом вимог трудової 

дисципліни або норм депутатської етики; 

використання депутатського мандата в особистих, 

зокрема корисливих, цілях; 

невідповідність практичної діяльності депутата основним 

принципам і положенням передвиборної програми 

республіканської в Автономній Республіці Крим організації 

політичної партії, за виборчим списком якої його обрано.  

3. Порядок відкликання депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим встановлюється законом. 

 

Закон України «Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим» 

Стаття 4. Дострокове припинення повноважень депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

1. Повноваження депутата припиняються достроково у разі: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

нього; 

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

4) припинення громадянства України або вибуття на постійне 

місце проживання за межі України; 

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які 

призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського 

мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

Відсутній 

6) його смерті. 

2. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата у 

випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини першої цієї статті, 

приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а у 

випадку, передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, - 

судом. 

Стаття 4. Дострокове припинення повноважень депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

1. Повноваження депутата припиняються достроково у разі: 

1) складення повноважень за його особистою заявою; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 

нього; 

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

4) припинення громадянства України або вибуття на постійне 

місце проживання за межі України; 

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які 

призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського 

мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 

5-1) відкликання громадянами України; 
6) його смерті. 

2. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата у 

випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини першої цієї статті, 

приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а у 

випадку, передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, - 

судом. 
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3. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата 

приймається більшістю голосів депутатів від загального складу 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим за поданням 

постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до 

компетенції якої належать питання депутатської діяльності і 

депутатських повноважень, та оформляється постановою. 

Повноваження депутата припиняються з дня, визначеного цією 

постановою. 

4. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата 

може бути оскаржено до суду. 

5. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

щодо депутата, визнання судом депутата недієздатним або безвісно 

відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання 

законної сили рішенням суду, а в разі його смерті - з дня смерті, 

засвідченої свідоцтвом про смерть. 

6. У разі дострокового припинення депутатом повноважень за 

рішенням територіальної виборчої комісії Автономної Республіки 

Крим обраним депутатом у порядку заміщення визнається 

наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку 

республіканської організації політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій). Якщо черговість для отримання депутатського 

мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до 

проведення чергових або позачергових виборів. 

Відсутня. 

3. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата 

приймається більшістю голосів депутатів від загального складу 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим за поданням 

постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до 

компетенції якої належать питання депутатської діяльності і 

депутатських повноважень, та оформляється постановою. 

Повноваження депутата припиняються з дня, визначеного цією 

постановою. 

4. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата 

може бути оскаржено до суду. 

5. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

щодо депутата, визнання судом депутата недієздатним або безвісно 

відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання 

законної сили рішенням суду, а в разі його смерті - з дня смерті, 

засвідченої свідоцтвом про смерть. 

6. У разі дострокового припинення депутатом повноважень за 

рішенням територіальної виборчої комісії Автономної Республіки 

Крим обраним депутатом у порядку заміщення визнається 

наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку 

республіканської організації політичної партії (виборчого блоку 

політичних партій). Якщо черговість для отримання депутатського 

мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до 

проведення чергових або позачергових виборів. 

7. Право відкликати депутата Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим належить громадянам України, які 

проживають на території Автономної Республіки Крим у межах 

відповідного територіального  виборчого округу і мають право 

голосу на виборах та референдумах. 

Підставами відкликання депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, який не виправдав довіри 

виборців, можуть бути:  

порушення депутатом положень регламенту Верховної 
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Ради Автономної Республіки Крим; 

систематичне невиконання депутатом своїх обов’язків, у 

тому числі невиконання доручень відповідної ради та її органів, 

до складу яких його обрано; 

систематичне грубе порушення депутатом вимог трудової 

дисципліни або норм депутатської етики; 

використання депутатського мандата в особистих, 

зокрема корисливих, цілях; 

невідповідність практичної діяльності депутата основним 

принципам і положенням передвиборної програми 

республіканської в Автономній Республіці Крим організації 

політичної партії, за виборчим списком якої його обрано.  

Порядок відкликання депутата Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим встановлюється законом. 

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» 

Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата 

місцевої ради 

1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються 

достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених 

офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у 

разі: 

1) його відкликання виборцями у встановленому цим Законом 

порядку; 

3) припинення його громадянства України або виїзду на 

постійне проживання за межі України; 

4) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно 

з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням 

депутатських повноважень; 

5) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 

6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за 

яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної 

Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата 

місцевої ради 

1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються 

достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених 

офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у 

разі: 

1) його відкликання громадянами України; 

 

3) припинення його громадянства України або виїзду на 

постійне проживання за межі України; 

4) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно 

з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням 

депутатських повноважень; 

5) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 

6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за 

яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено 

стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися 

діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування; 

8) його смерті. 

2. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися 

достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку: 

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за 

яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням 

волі; 

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення 

ним депутатських повноважень; 

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

виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму 

відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання. 

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата 

місцевої ради вирішуються судом. 

7. У разі дострокового припинення повноважень депутата 

місцевої ради вибори чи заміщення депутата, який достроково 

припинив повноваження, проводяться відповідно до закону про 

місцеві вибори. 

Відсутня. 

 

сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено 

стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися 

діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування; 

8) його смерті. 

2. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися 

достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку: 

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за 

яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням 

волі; 

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення 

ним депутатських повноважень; 

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

виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму 

відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання. 

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата 

місцевої ради вирішуються судом. 

7. У разі дострокового припинення повноважень депутата 

місцевої ради вибори чи заміщення депутата, який достроково 

припинив повноваження, проводяться відповідно до закону про 

місцеві вибори. 

8. Підставами відкликання депутата місцевої ради, який 

не виправдав довіри виборців, можуть бути:  

порушення депутатом положень регламенту відповідної 

місцевої ради; 

систематичне невиконання депутатом своїх обов’язків, у 

тому числі невиконання доручень відповідної ради та її органів, 

до складу яких його обрано; 

систематичне грубе порушення депутатом вимог трудової 
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дисципліни або норм депутатської етики; 

використання депутатського мандата в особистих, 

зокрема корисливих, цілях; 

невідповідність практичної діяльності депутата основним 

принципам і положенням його передвиборної програми чи 

передвиборної програми місцевої організації політичної партії, 

за виборчим списком якої його обрано.  

Порядок відкликання депутата місцевої ради 

громадянами України встановлюється законом. 

 

Розділ V  

ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ЗА 

НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ 
Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою 

1. Підставами для відкликання виборцями обраного ними 

депутата місцевої ради можуть бути: 

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і 

законів України, що встановлено судом; 

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше 

половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, 

невиконання ним без поважних причин, передбаченихстаттею 

10 цього Закону, обов’язків депутата місцевої ради у виборчому 

окрузі; 

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради 

основним принципам і положенням його передвиборної програми, 

невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 

16 цього Закону зобов’язань звітувати перед виборцями та 

проводити зустрічі з ними. 

Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

за народною ініціативою 

1. Право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої 

Виключити 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n73
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n73
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n116
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n116
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ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту 

набуття таких повноважень) мають громадяни України, які 

відповідно до закону про місцеві вибори є виборцями відповідного 

виборчого округу. 

2. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою приймається на зборах 

виборців у кількості не менше: 

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

2) 100 осіб для відкликання депутата міської ради міста 

районного значення; 

3) 300 осіб для відкликання депутата міської ради міста 

обласного значення та районної у місті ради; 

4) 150 осіб для відкликання депутата районної ради; 

5) 400 осіб для відкликання депутата обласної, Київської, 

Севастопольської міської ради. 

3. Не пізніш як за два дні до дня проведення зборів виборців, на 

яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, про 

дату, місце та час їх проведення повідомляються регіональні та/або 

місцеві засоби масової інформації. Представникам засобів масової 

інформації гарантується безперешкодний доступ на збори виборців, 

на яких розглядається питання про внесення пропозиції щодо 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. 

У разі прийняття на зборах виборців рішення щодо внесення 

пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою на цих зборах утворюється ініціативна група для 

збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на 

підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою (далі - ініціативна група), до складу якої 

можуть бути включені виборці відповідного округу, та 

затверджується її персональний склад. Кількість членів ініціативної 

групи у разі відкликання депутата має становити: 
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1) сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради - 

не менше 10 осіб; 

2) районної, міської (міста обласного значення), районної в місті 

ради - не менше 50 осіб; 

3) обласної, Київської, Севастопольської міської ради - не менше 

100 осіб. 

4. У протоколі зборів виборців, на яких розглядається питання 

про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради 

за народною ініціативою, зазначається зміст звернення виборців про 

відкликання депутата місцевої ради, зміст обговорення, прийняте 

рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата 

місцевої ради, персональний склад ініціативної групи, відомості про 

особу, визначену бути офіційним представником ініціативної групи, 

а також про встановлену форму підписного листа для збирання 

підписів на підтримку ініціативи про відкликання депутата місцевої 

ради (далі - підписний лист), зразок якого є додатком до протоколу 

зборів виборців. Протокол підписується головуючим на зборах та 

секретарем зборів. Додатком до протоколу зборів також є перелік їх 

учасників, у якому зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні 

імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, 

відомості про громадянство, серію та номер паспорта громадянина 

України (тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, 

недавно прийнятих до громадянства України), адресу місця 

проживання, засоби зв’язку (контактний телефон), що 

засвідчуються підписом кожного учасника зборів. 

5. До протоколу зборів, на яких було прийняте рішення про 

внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою, додаються письмові заяви про згоду кожної 

особи, включеної до ініціативної групи, на входження до її складу, а 

також письмова заява про згоду визначеної особи бути офіційним 

представником ініціативної групи. Участь особи, яка пропонується 

до складу ініціативної групи, в зборах виборців необов’язкова, за 
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умови подання нею власноручно написаної заяви про згоду бути 

членом ініціативної групи. Ця заява, а також заява про згоду особи 

бути офіційним представником ініціативної групи, має обов’язково 

містити: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за 

наявності), число, місяць і рік народження, відомості про 

громадянство, серію та номер паспорта громадянина України 

(тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, недавно 

прийнятих до громадянства України), адресу місця проживання, 

місце роботи, посаду, засоби зв’язку (контактний телефон). До 

заяви додаються ксерокопії першої та другої сторінок паспорта 

громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про 

місце проживання відповідно до Закону України »Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» 

(ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, 

недавно прийнятих до громадянства України) кожної 

запропонованої особи. 

6. Бути офіційним представником ініціативної групи, входити до 

її складу не можуть посадові та службові особи органів державної 

влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники 

судів та правоохоронних органів. 

7. Офіційний представник ініціативної групи, її член не може 

бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, 

пов’язаних із виконанням його обов’язків в ініціативній групі. 

8. Забороняється проводити збори виборців щодо відкликання 

депутата місцевої ради в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, у місцях видачі заробітної плати, пенсій, 

допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної 

допомоги. 

Стаття 39. Повідомлення про створення ініціативної групи 

1. У триденний строк після дня проведення зборів виборців, на 

яких було прийняте рішення про внесення пропозиції щодо 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1382-15#n3
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відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, особа, 

визначена офіційним представником ініціативної групи, повідомляє 

відповідну територіальну виборчу комісію про факт проведення 

зборів. До повідомлення додається витяг з протоколу зборів, в 

якому зазначається зміст звернення виборців про відкликання 

депутата місцевої ради, зміст обговорення, прийняте рішення про 

внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради, 

персональний склад ініціативної групи. Голова, а у разі його 

відсутності - заступник голови, а у разі відсутності голови та його 

заступника - секретар територіальної виборчої комісії на наступний 

день з дня одержання повідомлення щодо проведення зборів 

виборців, на яких було прийняте рішення про внесення пропозиції 

щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, 

інформує депутата, відповідні місцеву організацію партії, партію (у 

разі якщо депутат був обраний шляхом висування його місцевою 

організацією партії) та місцеву раду. 

Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою 

1. Ініціативна група має право виготовляти будь-яку кількість 

підписних листів з дотриманням встановленої форми підписного 

листа. 

На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої 

ради, обраного в одномандатному виборчому окрузі, має бути 

зібрано підписи у кількості, що є більшою половини кількості 

виборців, які взяли участь у голосуванні на відповідних місцевих 

виборах в одномандатному виборчому окрузі, у якому був обраний 

депутат. 

На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої 

ради, обраного у багатомандатному виборчому окрузі, має бути 

зібрана така кількість підписів у відповідному багатомандатному 

виборчому окрузі, що є більшою виборчої квоти, яка була визначена 

у відповідному багатомандатному виборчому окрузі під час 
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проведення виборів депутатів місцевої ради згідно із законом про 

місцеві вибори, але не меншою ніж кількість голосів, поданих за 

відповідну місцеву організацію партії у відповідному 

територіальному виборчому окрузі на місцевих виборах, за 

результатами яких він був обраний депутатом. 

2. З дня, наступного за днем повідомлення територіальної 

виборчої комісії про створення ініціативної групи, починається збір 

підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої 

ради за народною ініціативою, який проводиться у строки: 

1) у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста 

районного значення) ради - десять днів; 

2) у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного 

значення), районної в місті ради - двадцять днів; 

3) у разі відкликання депутата обласної, Київської, 

Севастопольської міської ради - тридцять днів. 

3. Форма підписного листа для збирання підписів виборців на 

підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою встановлюється зборами виборців. 

Підписний лист повинен містити дату проведення зборів щодо 

відкликання депутата, порядковий номер підписного листа, 

зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де збираються 

підписи (повну назву села, селища, міста (територіальної громади), 

у якому проводиться збір підписів, а також району, області або 

Автономної Республіки Крим, до складу яких вона входить), назву 

місцевої ради, до складу якої обрано депутата, його прізвище, 

власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), дату 

набуття депутатом повноважень, відомості про суб’єкта висування 

депутата (відповідна місцева організація партії чи шляхом 

самовисування), членом якої депутатської фракції (групи) чи 

позафракційним є депутат, а також про члена ініціативної групи, 

який збирає підписи (прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по 

батькові (за наявності), місце роботи і адресу місця проживання). 
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Крім того, підписний лист має містити дані про виборців, які 

підтримали пропозицію про відкликання депутата місцевої ради: 

порядковий номер виборця у підписному листі, прізвище, власне 

ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і 

рік народження, відомості про громадянство, серію та номер 

паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення 

громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства 

України), адресу місця проживання, дату підписання, а також 

особистий підпис виборця. 

4. Член ініціативної групи, який збирає підписи виборців, до 

початку їх збирання повинен власноручно внести до підписного 

листа відомості про себе, передбачені абзацом першим частини 

третьої цієї статті. 

Виборець, який підтримує вимогу щодо відкликання депутата, 

власноручно на підписному листі зазначає своє прізвище, власне 

ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і 

рік народження, відомості про громадянство, серію та номер 

паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення 

громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства 

України), адресу місця проживання, ставить на підписному листі 

дату підписання та свій підпис. 

5. Забороняється збирати підписи в органах державної влади, 

органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях 

(крім партійних організацій), у місцях видачі заробітної плати, 

пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання 

благодійної допомоги. 

6. Участь посадових осіб органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на 

підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради 

забороняється. 

7. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за 
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підписи на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої 

ради, а також перешкоджати виборцю у підтримці цієї пропозиції. 

Стаття 41. Прийняття рішення про відкликання депутата 

місцевої ради за народною ініціативою 

1. Після завершення збирання підписів, але не пізніше дня 

закінчення строку збору підписів, передбаченого частиною 

другою статті 40 цього Закону, заповнені підписні листи збираються 

офіційним представником ініціативної групи, прошиваються та 

скріплюються підписами офіційного представника та не менше 

трьох членів ініціативної групи із зазначенням кількості зібраних 

підписів та не пізніш як на другий день разом з протоколом зборів 

виборців, що утворили відповідну ініціативну групу, передаються 

до відповідної територіальної виборчої комісії. 

2. Голова, а у разі його відсутності - заступник голови, а у разі 

відсутності голови та його заступника - секретар територіальної 

виборчої комісії, не пізніше наступного дня з дня отримання 

підписних листів та протоколу зборів виборців, скликає засідання 

комісії для організації перевірки отриманих матеріалів. 

На цьому засіданні територіальна виборча комісія перевіряє 

дотримання вимог статей 38-40цього Закону при ініціюванні 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, 

правильність оформлення підписних листів, кількість підписів, що 

встановлена частиною першою статті 40 цього Закону, а також із 

залученням органів ведення Державного реєстру виборців здійснює 

перевірку достовірності відомостей про громадян, що містяться в 

підписних листах, та із залученням правоохоронних органів - 

вибіркову перевірку їхніх підписів (не менше 10 відсотків від 

загальної кількості) у такі строки: 

1) у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста 

районного значення) ради - протягом десяти днів з дня отримання 

матеріалів; 

2) у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n330
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n330
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n304
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n327
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значення), районної в місті ради - протягом двадцяти днів з дня 

отримання матеріалів; 

3) у разі відкликання депутата обласної, Київської, 

Севастопольської міської ради - протягом тридцяти днів з дня 

отримання матеріалів. 

3. При встановленні на підставі підписних листів кількості 

виборців, які підтримали пропозиції про відкликання депутата 

місцевої ради, не враховуються підписи окремих виборців: 

1) у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих 

відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом 

відкликання депутата місцевої ради, передбачених формою 

підписного листа, а також виявлення недостовірних відомостей про 

виборця; 

2) записи та підписи, вчинені замість виборця іншою особою; 

3) вчинені особою, яка не є виборцем відповідного 

багатомандатного, одномандатного виборчого округу або на день 

вчинення підпису не мала права голосу; 

4) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів; 

5) якщо підпис вчинено виборцем з порушенням встановленого 

цим Законом строку. 

4. При встановленні на підставі підписних листів кількості 

виборців, які підтримали відкликання депутата місцевої ради, не 

враховуються підписні листи: 

1) якщо підписи виборців зібрані особою, яка не є членом 

відповідної ініціативної групи та/або на день збору підписів не мала 

права голосу; 

2) у яких відсутні відомості або які містять недостовірні 

відомості про особу, яка збирала підписи виборців; 

3) у яких підписи громадян України зібрані у місцях, 

визначених частиною п’ятою статті 40 цього Закону; 

4) які не відповідають встановленій формі. 

За результатами перевірки територіальна виборча комісія 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n338
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узагальнює підсумки збору підписів на підтримку пропозиції про 

відкликання депутата місцевої ради, про що складається 

відповідний протокол. 

5. Якщо при ініціюванні відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою дотримано вимоги статей 38-40 цього Закону, 

оформлення підписних листів та кількість підписів виборців, які 

підтримують пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, 

відповідає вимогам цього Закону, територіальна виборча комісія 

приймає рішення про відкликання депутата за народною 

ініціативою (у разі якщо депутат був обраний шляхом 

самовисування) або про звернення до вищого керівного органу 

партії, місцева організація якої висувала відповідного депутата, 

щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. 

6. Якщо при ініціюванні відкликання депутата місцевої ради за 

народною ініціативою не дотримано вимоги статей 38-40 цього 

Закону та/або оформлення підписних листів або кількість підписів 

виборців, які підтримують пропозицію про відкликання депутата 

місцевої ради, не відповідає вимогам цього Закону та/або 

ініціативна група у встановлені цим Законом строки не подала до 

територіальної виборчої комісії підписні листи та протокол зборів 

виборців або подала їх після спливу встановлених строків, 

відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про 

припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради. 

7. Вищий керівний орган партії відповідно до статуту партії 

розглядає звернення територіальної виборчої комісії щодо 

відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою та 

приймає рішення про відкликання такого депутата за народною 

ініціативою або про відмову в задоволенні цієї ініціативи. 

8. Рішення вищого керівного органу партії, прийняте відповідно 

до її статуту, передається до відповідної територіальної виборчої 

комісії, яка інформує про зміст рішення ініціативну групу. 

9. На підставі рішення вищого керівного органу партії про 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n304
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/93-15#n304
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відкликання депутата, обраного шляхом висування місцевою 

організацією партії, за народною ініціативою, а у випадку якщо 

депутат був обраний шляхом самовисування, - на підставі свого 

рішення, передбаченого частиною шостою цієї статті, відповідна 

територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня 

отримання/прийняття відповідного рішення зобов’язана у порядку, 

передбаченому законом про місцеві вибори, визнати обраним 

депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати від 

місцевої організації партії або призначити проміжні вибори 

депутата у відповідному одномандатному виборчому окрузі. 

Стаття 46. Оскарження рішень виборчої комісії 

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, окремих осіб, які 

входять до її складу, можуть бути оскаржені в порядку, 

встановленому законом про місцеві вибори. 

Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання 

депутата місцевої ради 

Питання про відкликання депутата місцевої ради може бути 

порушено повторно у порядку, встановленому цим Законом, у будь-

який час. 

Стаття 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді 

питання про його відкликання 

1. Депутат місцевої ради має право бути присутнім під час 

розгляду вищим керівним органом партії звернення територіальної 

виборчої комісії щодо його відкликання за народною ініціативою та 

при прийнятті відповідного рішення, а також на засіданнях 

територіальної виборчої комісії при розгляді нею питань, що 

стосуються його відкликання. 

2. Депутат місцевої ради має право давати пояснення щодо суті 

питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви на 

засіданнях ради та її органів, зборах виборців, зборах 

(конференціях) об'єднань громадян. У встановленому 

законодавством порядку депутат місцевої ради може 
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використовувати для роз'яснення своєї позиції засоби масової 

інформації. 

3. Депутат має право звернутися до місцевої ради з усною або 

письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для 

порушення питання про його відкликання. 

 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних 

адміністрацій 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій 

припиняються Президентом України у разі: 

1) порушення ними Конституції України і законів України; 

2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного 

громадянства; 

3) визнання судом недієздатним; 

4) виїзду на проживання в іншу країну; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 

6) порушення вимог несумісності; 

8) висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної 

ради; 

9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням. 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть 

бути припинені Президентом України у разі: 

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної 

адміністрації; 

2) подання Прем’єр-міністра України; 

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу 

відповідної ради; 

4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами 

України; 

5) з ініціативи Президента України. 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій 

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних 

адміністрацій 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій 

припиняються Президентом України у разі: 

1) порушення ними Конституції України і законів України; 

2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного 

громадянства; 

3) визнання судом недієздатним; 

4) виїзду на проживання в іншу країну; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 

6) порушення вимог несумісності; 

8) висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної 

ради; 

9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням. 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть 

бути припинені Президентом України у разі: 

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної 

адміністрації; 

2) подання Прем’єр-міністра України; 

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу 

відповідної ради; 

4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами 

України; 

5) з ініціативи Президента України. 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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припиняються також у разі їх смерті. 

У разі обрання нового Президента України голови місцевих 

державних адміністрацій продовжують здійснювати свої 

повноваження до призначення в установленому порядку нових голів 

місцевих державних адміністрацій. 

Відсутня. 

 

припиняються також у разі їх смерті. 

У разі обрання нового Президента України голови місцевих 

державних адміністрацій продовжують здійснювати свої 

повноваження до призначення в установленому порядку нових голів 

місцевих державних адміністрацій. 

Повноваження голови місцевої державної адміністрації 

припиняються на підставі висловлення йому недовіри на 

місцевому референдумі громадянами України, які постійно 

проживають на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради 

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, 

районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у 

випадках: 

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції 

України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи 

при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих 

рішень у відповідність із законом; 

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у 

строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, 

віднесених до її відання; 

3) передбачених законами України «Про військово-цивільні 

адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану»; 

2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті 

ради за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини 

першої цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені 

достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок 

проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення 

повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми. 

 

3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, 

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради 

1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, 

районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у 

випадках:  

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції 

України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи 

при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих 

рішень у відповідність із законом; 

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у 

строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, 

віднесених до її відання; 

3) передбачених законами України «Про військово-цивільні 

адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану»; 

2. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, 

районної, обласної ради за наявності підстав, 

передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, та в інших 

випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого 

референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо 

дострокового припинення повноважень ради визначається законом 

про місцеві референдуми. 

3. Питання про дострокове припинення повноважень сільської, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
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селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого 

референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським 

головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, 

що проживають на відповідній території і мають право голосу. 

 

 

 

 

4. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини 

першої цієї статті, рішення суду про визнання актів ради 

незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради 

Верховна Рада України може призначити позачергові вибори 

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

ради. Питання про призначення Верховною Радою України 

позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, 

районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною 

Радою України сільським, селищним, міським головою, головою 

обласної, Київської, Севастопольської міської державної 

адміністрації. 

5. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, 

районної, обласної ради за наявності підстав, передбачених пунктом 

3 частини першої цієї статті, достроково припиняються з дня 

набрання чинності актом Президента України про утворення 

відповідної військово-цивільної, військової адміністрації. 

6. У разі дострокового припинення повноважень ради 

позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою 

України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня 

дострокового припинення повноважень відповідної ради. Порядок 

проведення позачергових виборів рад визначається законом про 

вибори. 

7. Сільська, селищна, міська, районна в місті рада, щодо якої 

місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове 

селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого 

референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським 

головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, 

що проживають на відповідній території і мають право голосу. 

Питання про дострокове припинення повноважень районної, 

обласної ради за рішенням місцевого референдуму може бути 

порушене не менш як однією десятою частиною громадян, що 

проживають на відповідній території і мають право голосу. 

4. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини 

першої цієї статті, рішення суду про визнання актів ради 

незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради 

Верховна Рада України може призначити позачергові вибори 

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

ради. Питання про призначення Верховною Радою України 

позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, 

районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною 

Радою України сільським, селищним, міським головою, головою 

обласної, Київської, Севастопольської міської державної 

адміністрації. 

5. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, 

районної, обласної ради за наявності підстав, передбачених пунктом 

3 частини першої цієї статті, достроково припиняються з дня 

набрання чинності актом Президента України про утворення 

відповідної військово-цивільної, військової адміністрації. 

6. У разі дострокового припинення повноважень ради 

позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою 

України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня 

дострокового припинення повноважень відповідної ради. Порядок 

проведення позачергових виборів рад визначається законом про 

вибори. 

7. Сільська, селищна, міська, районна в місті, районна, обласна 

рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n1221
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припинення повноважень, а також місцева рада, щодо якої 

Верховна Рада України прийняла рішення про призначення 

позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу 

відповідної ради. 

 

дострокове припинення повноважень, а також місцева рада, щодо 

якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення 

позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу 

відповідної ради. 

 

 

 


