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до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України
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Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

Стаття 85. До повноважень
Верховної Ради України належить:
29) утворення і ліквідація районів,
встановлення і зміна меж районів і
міст, віднесення населених пунктів
до категорії міст, найменування і
перейменування населених пунктів
і районів;
30) призначення чергових та
позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування;

Стаття 85. До повноважень
Верховної Ради України належить:
29) утворення і ліквідація громад,
районів, областей, встановлення і
зміна їхніх меж і найменувань;
найменування і перейменування
поселень;

Стаття 85. До повноважень
Верховної Ради України належить:
29) утворення і ліквідація громад,
районів, областей, встановлення і
зміна їхніх меж і найменувань;
найменування і перейменування
поселень;

30) призначення чергових та 30) призначення позачергових1
позачергових виборів голів громад, виборів голів громад, депутатів рад
депутатів рад громад, районних, громад, районних, обласних рад;
обласних рад;
30-1) припиняє повноваження
виборних
органів
місцевого
самоврядування за поданням
Прем’єр-міністра
України
у
випадку
грубого
порушення
Конституції України і законів
України;
Стаття 92. Виключно законами Стаття 92. Виключно законами Стаття 92. Виключно законами

30) призначення позачергових
виборів голів громад, депутатів рад
громад, районних, обласних рад;

1
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30-1)
припиняє
повноваження
виборних
органів
місцевого
самоврядування
за
поданням
Прем’єр-міністра
України
у
випадку
грубого
порушення
Конституції України і законів
України;
Стаття 92. Виключно законами

Чергові вибори має призначати Центральна виборча комісія в порядку, визначеному законом.
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визначаються
визначаються
16) статус столиці України; 16) статус Києва як столиці;
спеціальний статус інших міст;
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визначаються

визначаються
16) статус Києва як столиці;

161) особливості щодо окремих
адміністративно-територіальних
одиниць; 2
Стаття 106. Президент України:
Стаття 106. Президент України:
Стаття
106.
Президент
України:
8)
припиняє
повноваження 81)
тимчасово
зупиняє Пункт 81 вилучити3
Верховної Ради України у випадках, повноваження голови громади,
передбачених цією Конституцією
складу ради громади, районної,
обласної ради та призначає
тимчасового
державного
уповноваженого
у
випадку,
визначеному
Конституцією
України;

161) особливості щодо окремих
адміністративно-територіальних
одиниць;
Стаття
106.
Президент
України:
8)
припиняє
повноваження
Верховної Ради України у випадках,
передбачених цією Конституцією

Стаття 118. Виконавчу владу в Стаття 118. Виконавчу владу в
областях і районах, містах Києві та областях і районах, у Києві та
Севастополі здійснюють місцеві Севастополі здійснюють префекти
державні адміністрації.
та
територіальні
органи
центральних органів виконавчої

Стаття 118. Виконавчу владу в
областях і районах, у Києві та
Севастополі
здійснюють
територіальні органи центральних
органів
виконавчої
влади,

Стаття 118. Виконавчу владу в
областях і районах, у Києві та
Севастополі
здійснюють
територіальні органи центральних
органів
виконавчої
влади,

Таке повноваження дозволить парламенту конституційною більшістю приймати рішення про те, чи є потреба в спеціальному статусі для визначених адміністративнотериторіальних одиниць.
3
Відповідно до п. 20 ст. 106 Конституції України Президент України у разі загрози нападу, небезпеки державні незалежності України приймає рішення про введення воєнного
стану в Україні та окремих її місцевостях. В умовах воєнного стану відповідно до закону утворюються військові адміністрації, рішення про утворення яких приймає Президент
України. Відповідно, немає підстав надавати Президенту повноваження тимчасово зупиняти повноваження органів місцевого самоврядування з підстав, щодо яких
Конституція встановлює інший порядок прийняття рішень Президентом України.
2

2
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Конституційною Комісією
влади.

Особливості здійснення виконавчої
влади у містах Києві та Севастополі
визначаються окремими законами
України.
Склад
місцевих
державних
адміністрацій формують голови
місцевих державних адміністрацій.
Голови
місцевих
державних
адміністрацій призначаються на
посаду і звільняються з посади
Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України.

місцевих

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

діяльність яких координують діяльність яких координують
державні урядники.4
державні урядники.

Особливості здійснення виконавчої
влади у Києві та Севастополі
визначаються окремими законами.

Особливості здійснення виконавчої
влади у Києві та Севастополі
визначаються окремими законами.

Вилучити

Вилучити

Префектів у областях та районах
призначає на посаду та звільняє з
посади за поданням Кабінету
Міністрів
України
Президент
України.

Державних урядників
у
областях та районах призначає на
посаду та звільняє з посади
Прем’єр-міністр
України
в
порядку, визначеному законом.
Державний урядник є державним
службовцем.5

Префект є державним службовцем.
Голови

Пропозиції фракції «Самопоміч»

державних Префект під час здійснення своїх Вилучити6

(охоплюється

Державних
урядників
у
областях та районах призначає на
посаду та звільняє з посади
Прем’єр-міністр України в порядку,
визначеному законом.
Державний урядник є державним
службовцем.

третім

Оскільки державні урядники/ префекти здійснюють функції з нагляду за законністю актів місцевого самоврядування, вони не можуть здійснювати виконавчої влади.
Державні урядники є відповідальними за впровадження політики уряду на місцевому рівні. У зв’язку з цим відповідальність за державного урядника, зокрема, в частині
призначення на посаду та звільнення з посади повинен нести уряд.
Водночас, державні урядники як представники виконавчої влади та як державні службовці повинні бути політично нейтральними і професійними. Саме тому особливий порядок
добору державних урядників має базуватись на конкурсному доборі кандидатів, що має бути встановлений законом. Венеційська комісія в своєму висновку відзначила
необхідність встановлення гарантій того, що префект як державний службовець повинен бути професійним та політично нейтральним: «В статті 118 зазначено, що
префекти є державними службовцями; це означає, що їх мають добирати за критерієм професіоналізму, а не за ознакою політичної афілійованості» (Попередній висновок
Венеційської комісії CDL-PI(2015)008, п. 17)
6
Подвійне підпорядкування місцевих органів виконавчої влади Президенту та уряду є джерелом інституційного конфлікту та негативно впливає на якість реалізації урядової
політики на місцевому рівні. Венеційська комісія також звертала увагу на зазначену проблему: «Основним завданням представників президента є нагляд за дотриманням
4

5
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адміністрацій при здійсненні своїх
повноважень відповідальні перед
Президентом України і Кабінетом
Міністрів України, підзвітні та
підконтрольні органам виконавчої
влади вищого рівня.
Рішення голів місцевих державних
адміністрацій,
що
суперечать
Конституції та законам України,
іншим
актам
законодавства
України, можуть бути відповідно до
закону скасовані Президентом
України або головою місцевої
державної адміністрації вищого
рівня.

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією
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повноважень відповідальний перед абзацом цієї статті)
Президентом України, підзвітний та
підконтрольний
Кабінетові
Міністрів України.
Вилучити

Вилучити

Місцеві державні адміністрації Вилучити
підзвітні і підконтрольні радам у
частині повноважень, делегованих
їм відповідними районними чи
обласними радами.
Місцеві державні адміністрації Вилучити
підзвітні і підконтрольні органам
виконавчої влади вищого рівня.

Вилучити

Вилучити

законів і Конституції органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та координація діяльності територіальних органів центральних органів
виконавчої влади. Це надає президентові значну владу над органами місцевого самоврядування та урядом, це повноваження, які частково перекривають повноваження уряду і
є джерелом плутанини і навіть конфлікту. На думку Венеційської Комісії, такий нагляд і координаціє є радше урядовими функціями. Призначення (представників) президентом
може бути запроваджене в перехідних положеннях на нинішній період, з огляду на роль президента як гаранта територіальної цілісності України, але не як загальне правило.»
(Висновок Венеційської комісії CDL-AD(2014)037, п. 63). Саме тому запропоновано повністю підпорядкувати державних урядників уряду.
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Обласна чи районна рада може
висловити
недовіру
голові
відповідної місцевої державної
адміністрації, на підставі чого
Президент
України
приймає
рішення і дає
обґрунтовану
відповідь.
Якщо недовіру голові районної чи
обласної державної адміністрації
висловили дві третини депутатів від
складу відповідної ради, Президент
України приймає рішення про
відставку
голови
місцевої
державної адміністрації.
Стаття 119. Місцеві державні
адміністрації
на
відповідній
території забезпечують:
1) виконання Конституції та законів
України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади;

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією
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Вилучити

Вилучити

Вилучити

Вилучити
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пропозицій фракції «Самопоміч»

Стаття 119. Префект на відповідній Стаття 119. Державний урядник
Стаття 119. Державний урядник
території у межах і в порядку, на відповідній території у межах і в на відповідній території у межах і в
порядку, визначених законом:
порядку, визначених законом:
визначених законом:
1) здійснює нагляд за додержанням
1) Здійснює
нагляд
за
5) Здійснює
нагляд
за
Конституції і законів України
відповідністю
законам
відповідністю
законам
органами
місцевого
України актів місцевого
України актів місцевого
самоврядування;
самоврядування;
самоврядування;

2) законність і правопорядок; 2)
координує
діяльність
додержання прав і свобод громадян; територіальних
органів
центральних органів виконавчої
3)
виконання
державних
і влади і здійснює нагляд за
регіональних програм соціально- додержанням ними Конституції і
економічного
та
культурного

2) координує
діяльність
територіальних
органів
центральних
органів
виконавчої влади;

6) координує
діяльність
територіальних
органів
центральних
органів
виконавчої влади;

3) забезпечує

7) забезпечує

взаємодію

взаємодію

5
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розвитку,
програм
охорони
довкілля, а в місцях компактного
проживання корінних народів і
національних меншин – також
програм
їх
національнокультурного розвитку;

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією
законів України7;
3)
забезпечує
виконання
державних програм;

4) спрямовує і організовує
діяльність територіальних органів
5) звіт про виконання відповідних центральних органів виконавчої
бюджетів та програм
влади та забезпечує їх взаємодію з
органами
місцевого
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного
самоврядування
чи
надзвичайного
стану,
надзвичайної екологічної ситуації;
7) реалізацію інших наданих
державою, а також делегованих
5) здійснює інші повноваження,
відповідними радами повноважень.
визначені
Конституцією
та
законами України.
Префект на підставі і в порядку,
визначених законом, видає акти,
які
є
обов’язковими
на
відповідній території.
Акти префектів, що суперечать
Конституції та законам України,
іншим
актам
законодавства

Пропозиції фракції «Самопоміч»
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територіальних
органів
центральних
органів
виконавчої влади з органами
місцевого самоврядування в
умовах
воєнного
чи
надзвичайного
стану,
надзвичайної
екологічної
ситуації;
4) здійснює
інші
повноваження, визначені
Конституцією та законами
України.

територіальних
органів
центральних
органів
виконавчої влади з органами
місцевого самоврядування в
умовах
воєнного
чи
надзвичайного
стану,
надзвичайної
екологічної
ситуації;
8) здійснює
інші
повноваження,
визначені
Конституцією та законами
України.

Державний урядник на підставі і в
порядку, визначених законом, видає
акти, які є обов’язковими на
відповідній території.
Вилучити.

Державний урядник на підставі і в
порядку, визначених законом, видає
акти, які є обов’язковими на
відповідній території.

Збереження за префектом таких повноважень як нагляд за додержанням конституції і законів України та забезпечення виконання державних програм є по суті збереженням за
префектом повноважень з управління, які повинні здійснювати виконавчі органи органів місцевого самоврядування. Це суперечить принципу децентралізації, якщо виконавчу
владу здійснюватимуть органи, призначені «з центру».
7
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України, скасовує Президент
України, а у визначених законом
випадках – Кабінет Міністрів
України. 8
Стаття 121. Прокуратура України
становить єдину систему, на яку
покладаються:
5) нагляд за додержанням прав і
свобод людини і громадянина,
додержанням законів з цих питань
органами
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування, їх посадовими і
службовими особами.
Розділ ІХ. Територіальний устрій
України
Стаття 132.
Територіальний устрій України
ґрунтується на засадах єдності та
цілісності державної території,
поєднання
централізації
і
децентралізації
у
здійсненні
державної влади, збалансованості і
соціально-економічного розвитку
регіонів,
з
урахуванням
їх
історичних,
економічних,

Вилучити

Вилучити

Розділ
ІХ.
Адміністративно- Розділ
ІХ.
Адміністративнотериторіальний устрій України
територіальний устрій України
Стаття 132. Адміністративно- Стаття 132.
територіальний устрій України
ґрунтується на засадах єдності та
цілісності державної території,
децентралізації влади, повсюдності
та
спроможності
місцевого
самоврядування, сталого розвитку
адміністративно-територіальних
одиниць з урахуванням історичних,
економічних,
екологічних,

Розділ
ІХ.
Адміністративнотериторіальний устрій України
Стаття 132. Адміністративнотериторіальний устрій України
ґрунтується на засадах єдності та
цілісності державної території,
децентралізації влади, повсюдності
та спроможності місцевого
самоврядування, сталого розвитку
адміністративно-територіальних
одиниць з урахуванням історичних,
економічних, екологічних,

Скасування актів префектів/державних урядників має відбуватись в справедливий, неупереджений та обґрунтований спосіб. У зв’язку з цим таке повноваження має
здійснювати суд, а не Президент.
8
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Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

екологічних,
географічних
і
демографічних
особливостей,
етнічних і культурних традицій.
Стаття 133.
Систему
адміністративнотериторіального устрою України
складають: Автономна Республіка
Крим, області, райони, міста,
райони в містах, селища і села.

географічних
і
демографічних
особливостей,
етнічних
і
культурних традицій.
Стаття 133.
Систему
адміністративнотериторіального устрою України
складають
адміністративнотериторіальні одиниці: громади,
райони, регіони.

географічних і демографічних
особливостей, етнічних і
культурних традицій.
Стаття 133.
Систему
адміністративнотериторіального устрою України
складають
адміністративнотериторіальні одиниці: громади,
райони, регіони.

Вилучається

Вилучається

Територія України поділена на
громади. Громада є первинною
одиницею
у
системі
адміністративно-територіального
устрою України.

Територія України поділена на
громади. Громада є первинною
одиницею
у
системі
адміністративно-територіального
устрою України.

Декілька громад становлять район.

Декілька громад становлять район.

Автономна Республіка Крим та
області є регіонами України.

Автономна Республіка Крим та
області є регіонами України.

Особливості Києва, Севастополя у
системі
адміністративнотериторіального устрою України
визначаються окремими законами.

Особливості Києва, Севастополя у
системі
адміністративнотериторіального устрою України
визначаються окремими законами.

До складу України входять:
Автономна
Республіка
Крим,
Вінницька,
Волинська,
Дніпропетровська,
Донецька,
Житомирська,
Закарпатська,
Запорізька,
Івано-Франківська,
Київська,
Кіровоградська,
Луганська,
Львівська,
Миколаївська,
Одеська,
Полтавська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська,
Харківська,
Херсонська,
Хмельницька,
Черкаська,
Чернівецька,
Чернігівська області, міста Київ та
Севастополь.

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

8

Чинна редакція

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
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Порядок утворення, ліквідації,
встановлення і
зміни
меж,
найменування і перейменування
громад, районів, областей, а
також
порядок
утворення,
найменування і перейменування та
віднесення поселень до відповідної
категорії поселень визначаються
законом.

Порядок утворення, ліквідації,
встановлення
і
зміни
меж,
найменування і перейменування
адміністративно-територіальних
одиниць,
а
також
порядок
утворення,
найменування
і
перейменування та віднесення
поселень до відповідної категорії
поселень визначаються законом.

Зміна меж, найменування та
перейменування
громад
та
поселень
здійснюється
з
урахуванням думки їх мешканців у
порядку, визначеному законом.

Зміна меж, найменування та
перейменування громад та поселень
здійснюється з урахуванням думки
їх
мешканців
у
порядку,
визначеному законом.
Законом,
що
ухвалюється
щонайменше двома третинами від
конституційного складу Верховної
Ради України можуть визначатися
особливості
щодо
окремих
адміністративно-територіальних
одиниць.

Міста Київ та Севастополь мають Вилучити
спеціальний
статус,
який
визначається законами України.

Законом,
що
ухвалюється
щонайменше двома третинами
від
конституційного
складу
Верховної Ради України можуть
визначатися особливості щодо
окремих
адміністративнотериторіальних одиниць.9
Вилучити

Таке повноваження дозволить парламенту конституційною більшістю приймати рішення про те, чи є потреба в спеціальному статусі для визначених адміністративнотериторіальних одиниць.
9
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Стаття
140.
Місцеве
самоврядування
є
правом
територіальної громади – жителів
села чи добровільного об'єднання у
сільську громаду жителів кількох
сіл, селища та міста – самостійно
вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і
законів України.

Місцеве
самоврядування
здійснюється
територіальною
громадою в порядку, встановленому
законом, як безпосередньо, так і
через
органи
місцевого
самоврядування: сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі органи.

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

Стаття
140.
Територіальна Стаття 140.
громада
здійснює
місцеве
самоврядування як безпосередньо,
так і через органи місцевого
самоврядування
шляхом
самостійного
регулювання
суспільних справ
місцевого
значення та управління ними в
межах Конституції і законів
України.

Стаття 140. Територіальна громада
здійснює місцеве самоврядування
як безпосередньо, так і через органи
місцевого самоврядування шляхом
самостійного
регулювання
суспільних справ
місцевого
значення та управління ними в
межах Конституції і законів
України.

Територіальну громаду становлять
мешканці поселення чи поселень, з
якого чи яких утворено громаду.

Територіальну громаду становлять
мешканці поселення чи поселень, з
якого чи яких утворено громаду.

Територіальна громада здійснює
місцеве
самоврядування
безпосередньо шляхом місцевих
референдумів та в інших формах,
визначених законом.

Територіальна громада здійснює
місцеве
самоврядування
безпосередньо шляхом місцевих
референдумів та в інших формах,
визначених законом.

Органами
місцевого
самоврядування громади є рада
громади як представницький
орган та виконавчі органи
місцевого
самоврядування
громади.

Органами
місцевого
самоврядування громади є рада
громади як представницький орган
та виконавчі органи місцевого
самоврядування громади.

10

Чинна редакція

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

Виконавчі
органи
місцевого
самоврядування
громади
є
підконтрольними і підзвітними
раді громади.
Голова громади головує на
засіданнях ради громади, очолює
виконавчий орган місцевого
самоврядування громади.

Виконавчі
органи
місцевого
самоврядування
громади
є
підконтрольними і підзвітними раді
громади.
Голова
громади
головує
на
засіданнях ради громади, очолює
виконавчий
орган
місцевого
самоврядування громади.

Районна,
обласна
рада,
їх
виконавчі комітети є органами
місцевого самоврядування, що
відповідно
представляють
і
реалізують
спільні
інтереси
територіальних громад району,
області.
Статус голів громад, депутатів
рад громад, районів, областей,
порядок утворення, реорганізації
та ліквідації виконавчих органів
місцевого
самоврядування
громади, виконавчих комітетів
районних, обласних рад, обсяг їх
повноважень
визначаються
законом.
Питання організації управління Вилучити.
районами в містах належить до
компетенції міських рад.

Районна, обласна рада, їх виконавчі
комітети є органами місцевого
самоврядування, що відповідно
представляють і реалізують спільні
інтереси територіальних громад
району, області.

Органами
місцевого
самоврядування, що представляють
спільні інтереси територіальних
громад сіл, селищ та міст, є районні
та обласні ради.

Статус голів громад, депутатів рад
громад, районів, областей, порядок
утворення,
реорганізації
та
ліквідації
виконавчих
органів
місцевого самоврядування громади,
виконавчих комітетів районних,
обласних рад, обсяг їх повноважень
визначаються законом.
Вилучити.

11

Чинна редакція

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

Сільські, селищні, міські ради
можуть дозволяти за ініціативою
жителів створювати будинкові,
вуличні, квартальні та інші органи
самоорганізації
населення
і
наділяти їх частиною власної
компетенції, фінансів, майна.

Рада громади сприяє діяльності
створених відповідно до закону та
статуту територіальної громади
органів самоорганізації населення і
з цією метою може наділяти їх
фінансами та майном.

Рада громади сприяє діяльності
створених відповідно до закону та
статуту територіальної громади
органів самоорганізації населення і
з цією метою може наділяти їх
фінансами та майном.

Стаття 141. До складу сільської,
селищної,
міської,
районної,
обласної ради входять депутати, які
обираються жителями села, селища,
міста, району, області на основі
загального,
рівного,
прямого
виборчого права шляхом таємного
голосування. Строк повноважень
сільської,
селищної,
міської,
районної, обласної ради, депутати
якої обрані на чергових виборах,
становить п'ять років. Припинення
повноважень сільської, селищної,
міської, районної, обласної ради має
наслідком припинення повноважень
депутатів відповідної ради.
Територіальні громади на основі
загального,
рівного,
прямого
виборчого права обирають шляхом
таємного голосування відповідно
сільського, селищного, міського
голову, який очолює виконавчий

Стаття 141. Право голосу на Стаття 141.
виборах голови громади, депутатів
ради громади, районної, обласної
ради мають мешканці відповідної
громади (громад) – громадяни
України, які досягли на день
проведення виборів вісімнадцяти
років
і
не
визнані
судом
недієздатними.
Голова громади, депутати ради
громади, районної, обласної ради
обираються на основі загального,
рівного і прямого виборчого права
шляхом таємного голосування.
Головою громади, депутатом ради
громади, районної, обласної ради
може бути обраний громадянин
України, який досяг на день
проведення виборів вісімнадцяти
років,
не
визнаний
судом

Стаття 141. Право голосу на
виборах голови громади, депутатів
ради громади, районної, обласної
ради мають мешканці відповідної
громади (громад) – громадяни
України, які досягли на день
проведення виборів вісімнадцяти
років
і
не
визнані
судом
недієздатними.
Голова громади, депутати ради
громади, районної, обласної ради
обираються на основі загального,
рівного і прямого виборчого права
шляхом таємного голосування.
Головою громади, депутатом ради
громади, районної, обласної ради
може бути обраний громадянин
України, який досяг на день
проведення виборів вісімнадцяти
років,
не
визнаний
судом

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»
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Конституційною Комісією

орган ради та головує на її
засіданнях. Строк повноважень
сільського, селищного, міського
голови, обраного на чергових
виборах, становить п'ять років.

недієздатним і проживає на
території відповідної громади,
району, регіону. Не може бути
обраним громадянин, який відбуває
покарання за вчинення злочину чи
має судимість за вчинення умисного
злочину.

недієздатним і проживає на
території відповідної громади,
району, регіону. Не може бути
обраним громадянин, який відбуває
покарання за вчинення злочину чи
має судимість за вчинення умисного
злочину.

Порядок
обрання
депутатів
районних і обласних рад, який
визначається законом, забезпечує
представництво
територіальних
громад у межах відповідного
району, області.

Порядок
обрання
депутатів
районних і обласних рад, який
визначається законом, забезпечує
представництво
територіальних
громад у межах відповідного
району, області.

Строк повноважень голови громади,
депутатів ради громади, районної,
обласної ради, обраних на чергових
виборах, становить чотири роки.

Строк повноважень голови громади,
депутатів ради громади, районної,
обласної ради, обраних на чергових
виборах, становить чотири роки.

Підстави і порядок дострокового
припинення повноважень голови
громади, депутата чи складу
Чергові
вибори
сільських, відповідної ради визначаються
селищних,
міських, районних, Конституцією і законами України.
обласних рад, сільських, селищних,
міських голів відбуваються в Чергові вибори депутатів усіх рад
останню неділю жовтня п'ятого громад, районів, областей, голів
року повноважень відповідної ради

Підстави і порядок дострокового
припинення повноважень голови
громади, депутата чи складу
відповідної ради визначаються
Конституцією і законами України.

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

Чергові вибори депутатів усіх рад
громад, районів, областей, голів
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Конституційною Комісією

Пропозиції фракції «Самопоміч»

чи відповідного голови, обраних на громад відбуваються в останню
чергових виборах.
неділю жовтня четвертого року
повноважень органів місцевого
самоврядування,
обраних
на
попередніх місцевих виборах.
Позачергові вибори депутатів ради
громади, голови громади, районної,
обласної ради проводяться не
пізніше 180 днів з дня дострокового
припинення
відповідно
повноважень голови громади або
складу ради, або з дня тимчасового
зупинення
їх
повноважень
Президентом
України
у
визначеному
Конституцією
України випадку.
Статус голів, депутатів і виконавчих
органів ради та їхні повноваження, Районна рада, обласна рада
порядок утворення, реорганізації, обирає зі свого складу відповідно
ліквідації визначаються законом.
голову районної ради, голову
обласної ради.
Голова районної та голова обласної Районна рада, обласна рада
ради
обираються
відповідною призначає і звільняє голову
радою і очолюють виконавчий виконавчого комітету ради і за
апарат ради.
його поданням формує склад
цього органу.

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»
громад, обраних на попередніх
чергових виборах, відбуваються в
останню неділю жовтня четвертого
року їх повноважень.

Позачергові вибори депутатів ради
громади, голови громади, районної,
обласної ради проводяться не
пізніше 120 днів з дня дострокового
припинення
відповідно
повноважень голови громади або
складу ради.

Позачергові вибори депутатів ради
громади, голови громади, районної,
обласної ради проводяться не
пізніше 120 днів з дня дострокового
припинення
відповідно
повноважень голови громади або
складу ради.

Районна рада, обласна рада обирає
зі свого складу відповідно голову
районної ради, голову обласної
ради.
Районна рада, обласна рада
призначає і звільняє голову
виконавчого комітету ради і за його
поданням формує склад цього
органу.
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Стаття 142. Матеріальною і
фінансовою основою місцевого
самоврядування
є
рухоме
і
нерухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, інші кошти, земля,
природні ресурси, що є у власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст, районів у містах, а також
об'єкти їхньої спільної власності,
що перебувають в управлінні
районних і обласних рад.

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

Голова громади, депутати ради
громади, районної, обласної ради не
можуть
мати
іншого
представницького мандата. Інші
вимоги щодо несумісності мандата
голови громади, депутата ради
громади, районної, обласної ради
визначаються законом.

Голова громади, депутати ради
громади, районної, обласної ради не
можуть
мати
іншого
представницького мандата. Інші
вимоги щодо несумісності мандата
голови громади, депутата ради
громади, районної, обласної ради
визначаються законом.

Стаття 142. Матеріальною і Стаття 142.
фінансовою основою місцевого
самоврядування є:
1) земля, рухоме і нерухоме
майно, природні ресурси, інші
об’єкти – що є у комунальній
власності територіальної громади;
2) місцеві податки і збори, частина
загальнодержавних податків та інші
доходи місцевих бюджетів.
Об’єкти
спільної
власності
територіальних
громад
перебувають в управлінні районної
чи обласної ради та утримуються за
рахунок
коштів
відповідно
районного чи обласного бюджету.

Стаття 142. Матеріальною і
фінансовою основою місцевого
самоврядування є:
1) земля, рухоме і нерухоме
майно, природні ресурси,
інші об’єкти – що є у
комунальній
власності
територіальної громади;
2) місцеві податки і збори, частина
загальнодержавних податків та інші
доходи місцевих бюджетів.
Об’єкти
спільної
власності
територіальних
громад
перебувають в управлінні районної
чи обласної ради та утримуються за
рахунок
коштів
відповідно
районного чи обласного бюджету.
Держава забезпечує сумірність
фінансових ресурсів та обсягу

Держава забезпечує
фінансових ресурсів

сумірність
та обсягу
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Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

Пропозиції фракції «Самопоміч»

повноважень органів місцевого
самоврядування,
визначених
Конституцією та законами України.
Зміна компетенції органу місцевого
самоврядування здійснюється з
одночасними відповідними змінами
у розподілі фінансових ресурсів.

Територіальні громади сіл, селищ і
міст можуть об'єднувати на
договірних
засадах
об'єкти
комунальної власності, а також
кошти бюджетів для виконання
спільних проектів або для спільного
фінансування
(утримання)
комунальних
підприємств,
організацій і установ, створювати
для цього відповідні органи і
служби.
Стаття 143. Територіальні громади
села, селища, міста безпосередньо
або через утворені ними органи
місцевого
самоврядування
управляють майном, що є в
комунальній
власності;

Держава
компенсує
витрати
органів місцевого самоврядування,
спричинені
внаслідок
рішень
органів державної влади.
Територіальні громади можуть
об’єднувати на договірних засадах
об'єкти комунальної власності, а
також
кошти
бюджетів
для
виконання спільних проектів або
для
спільного
фінансування
(утримання)
комунальних
підприємств, організацій і установ,
створювати для цього відповідні
органи і служби.

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»
повноважень органів місцевого
самоврядування,
визначених
Конституцією та законами України.
Зміна компетенції органу місцевого
самоврядування здійснюється з
одночасними відповідними змінами
у розподілі фінансових ресурсів.

Держава компенсує витрати органів
місцевого
самоврядування,
спричинені рішеннями органів
державної влади.

Стаття 143. Територіальна громада Стаття 143.
безпосередньо або через органи
місцевого самоврядування громади
відповідно до закону:
1) управляє майном, що є в
комунальній власності;

Держава компенсує витрати органів
місцевого
самоврядування,
спричинені рішеннями органів
державної влади.
Територіальні громади можуть
об’єднувати на договірних засадах
об'єкти комунальної власності, а
також
кошти
бюджетів
для
виконання спільних проектів або
для
спільного
фінансування
(утримання)
комунальних
підприємств, організацій і установ,
створювати для цього відповідні
органи і служби.
Стаття 143. Територіальна громада
безпосередньо або через органи
місцевого самоврядування громади
відповідно до закону:
1) управляє майном, що є в
комунальній власності;
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Конституційною Комісією

затверджують програми соціальноекономічного
та
культурного
розвитку
і
контролюють
їх
виконання; затверджують бюджети
відповідних
адміністративнотериторіальних
одиниць
і
контролюють
їх
виконання;
встановлюють місцеві податки і
збори відповідно до закону;
забезпечують проведення місцевих
референдумів та реалізацію їх
результатів;
утворюють,
реорганізовують та ліквідовують
комунальні
підприємства,
організації і установи, а також
здійснюють
контроль
за
їх
діяльністю;
вирішують
інші
питання
місцевого
значення,
віднесені законом до їхньої
компетенції.

2) затверджує бюджет відповідної
громади і контролює їх виконання;
3)
затверджує
програми
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
і
контролюють їх виконання;
4) встановлює місцеві податки і
збори;
5) забезпечує реалізацію результатів
місцевих референдумів;
6) утворює, реорганізовує та
ліквідовує
комунальні
підприємства,
організації
і
установи, а також здійснює
контроль за їх діяльністю;
7) вирішує інші питання місцевого
значення, віднесені законом до
їхньої компетенції.

2) затверджує бюджет відповідної
громади і контролює їх виконання;
3) затверджує програми соціальноекономічного
та
культурного
розвитку
і
контролюють
їх
виконання;
4) встановлює місцеві податки і
збори;
5) забезпечує реалізацію результатів
місцевих референдумів;
6) утворює, реорганізовує та
ліквідовує
комунальні
підприємства,
організації
і
установи, а також
здійснює
контроль за їх діяльністю;
7) вирішує інші питання місцевого
значення, віднесені законом до
їхньої компетенції.

Обласні
та
районні
ради
затверджують програми соціальноекономічного
та
культурного
розвитку відповідних областей і
районів
та
контролюють
їх
виконання; затверджують районні і
обласні бюджети, які формуються з
коштів державного бюджету для їх
відповідного
розподілу
між

Обласна, районна рада:
1) затверджує обласний, районний
бюджет для виконання спільних
проектів, у тому числі за рахунок
коштів, залучених на договірних
засадах з місцевих бюджетів, та
контролює його виконання;
2) вирішує інші питання, віднесені
законом до її компетенції.

Обласна, районна рада:
1) затверджує обласний, районний
бюджет для виконання спільних
проектів, у тому числі за рахунок
коштів, залучених на договірних
засадах з місцевих бюджетів, та
контролює його виконання;
2) вирішує інші питання, віднесені
законом до її компетенції.

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»
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територіальними громадами або для
виконання спільних проектів та з
коштів, залучених на договірних
засадах з місцевих бюджетів для
реалізації
спільних
соціальноекономічних і культурних програм,
та контролюють їх виконання;
вирішують інші питання, віднесені
законом до їхньої компетенції.

Обласна
рада
затверджує
регіональну програму соціальноекономічного
та
культурного
розвитку області і контролює її
виконання.

Обласна
рада
затверджує
регіональну програму соціальноекономічного
та
культурного
розвитку області і контролює її
виконання.

Розмежування повноважень між
органами
місцевого
самоврядування громад, районів,
областей і, визначається законом на
основі принципу субсидіарності.
Виконавчим органам місцевого
самоврядування
громади,
виконавчим комітетам районної,
обласної ради відповідно до закону
можуть бути делеговані окремі
повноваження органів виконавчої
влади. Держава фінансує здійснення
цих повноважень у повному обсязі
за рахунок коштів Державного
бюджету України, передає органам
місцевого
самоврядування
відповідні
об'єкти
державної
власності.
Такі
повноваження
можуть бути відкликані з підстав і в
порядку, визначених законом.

Розмежування повноважень між
органами
місцевого
самоврядування громад, районів,
областей і, визначається законом на
основі принципу субсидіарності.
Виконавчим органам місцевого
самоврядування
громади,
виконавчим комітетам районної,
обласної ради відповідно до закону
можуть бути делеговані окремі
повноваження органів виконавчої
влади. Держава фінансує здійснення
цих повноважень у повному обсязі
за рахунок коштів Державного
бюджету України, передає органам
місцевого
самоврядування
відповідні
об'єкти
державної
власності.
Такі
повноваження
можуть бути відкликані з підстав і в
порядку, визначених законом.

Органам місцевого самоврядування
можуть надаватися законом окремі
повноваження органів виконавчої
влади. Держава фінансує здійснення
цих повноважень у повному обсязі
за рахунок коштів Державного
бюджету України або шляхом
віднесення до місцевого бюджету у
встановленому законом порядку
окремих
загальнодержавних
податків,
передає
органам
місцевого
самоврядування
відповідні
об'єкти
державної
власності.

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»
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Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією

Органи місцевого самоврядування з
питань
здійснення
ними
повноважень органів виконавчої
влади підконтрольні відповідним
органам виконавчої влади.

Виконавчі органи місцевого
самоврядування
громади,
виконавчий комітет районної,
обласної ради з питань здійснення
ними делегованих повноважень
органів виконавчої влади
є
підконтрольними
органам
виконавчої влади, що делегували
такі повноваження.
Стаття 144. Територіальні
громади, голови громад, органи
місцевого
самоврядування
відповідно до закону ухвалюють
акти місцевого самоврядування,
які є обов'язковими до виконання
на відповідній території.

Стаття 144. Органи місцевого
самоврядування
в
межах
повноважень, визначених законом,
приймають
рішення,
які
є
обов'язковими до виконання на
відповідній території.

Рішення
органів
місцевого
самоврядування з мотивів їх
невідповідності Конституції чи
законам України зупиняються у
встановленому законом порядку з
одночасним зверненням до суду.

Дію
актів
місцевого
самоврядування з мотивів їх
невідповідності Конституції чи
законам України зупиняє префект
з одночасним зверненням до суду.

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»
Виконавчі
органи
місцевого
самоврядування
громади,
виконавчий комітет районної,
обласної ради з питань здійснення
ними делегованих повноважень
органів виконавчої влади є
підконтрольними
органам
виконавчої влади, що делегували
такі повноваження.
Стаття 144. Територіальні
громади, голови громад, органи
місцевого
самоврядування
відповідно до закону ухвалюють
акти місцевого самоврядування, які
є обов'язковими до виконання на
відповідній території.

Дію
актів
місцевого
самоврядування з мотивів їх
невідповідності
законам
України10 державний урядник
оскаржує до суду.

Дію
актів
місцевого
самоврядування з мотивів їх
невідповідності законам України
державний урядник оскаржує до
суду.

Державний урядник/префект повинен перевіряти виключно законність актів місцевого самоврядування, а не конституційність таких актів. Перевірка нормативних актів
на конституційність є виключним повноваженням Конституційного Суду України.
10
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Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією
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Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

У разі ухвалення головою Вилучити11
громади,
радою
громади,
районною, обласною радою акта,
що не відповідає
Конституції
України,
створює
загрозу
порушення
державного
суверенітету,
територіальної
цілісності, національній безпеці
Президент України зупиняє дію
відповідного акта з одночасним
зверненням до Конституційного
Суду України, тимчасово зупиняє
повноваження голови громади,
відповідного органу місцевого
самоврядування
та
призначає
тимчасового
державного
уповноваженого.
Тимчасовий
державний
уповноважений
спрямовує
та
організовує діяльність відповідних
11

Відповідно до п. 20 ст. 106 Конституції України Президент України у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про введення воєнного
стану в Україні та окремих її місцевостях. В умовах воєнного стану відповідно до закону утворюються військові адміністрації, рішення про утворення яких приймає Президент
України. Відповідно, немає підстав надавати Президенту повноваження тимчасово зупиняти повноваження органів місцевого самоврядування з підстав, щодо яких
Конституція встановлює інший порядок прийняття рішень Президентом України.
Водночас, Венеційська Комісія в своєму висновку (Висновок Венеційської комісії CDL-AD(2014)037, п. 64) зазначила, що припинення Президентом повноважень органів місцевого
самоврядування з мотивів порушення Конституції є занадто широким критерієм: «не встановлено ступеня серйозності порушення Конституції (за що можна розпустити
орган), цей розсуд в такий спосіб надміру лишили президентові і це порушує проблему пропорційності санкцій».
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Конституційною Комісією
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Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

виконавчих
органів
місцевого
самоврядування громади, районної,
обласної ради.
Конституційний
Суд
України розглядає таке звернення
Президента України невідкладно.
У
разі
визнання
Конституційним Судом України
акта голови громади, ради
громади, районної, обласної ради
таким, що відповідає Конституції
України, Президент України
скасовує акт, виданий відповідно
до частини третьої цієї статті.
У
разі
визнання
Конституційним Судом України
акта голови громади, ради
громади, районної, обласної ради
таким,
що
не
відповідає
Конституції України, Верховна
Рада України за поданням
Президента України достроково
припиняє повноваження голови
громади, ради громади, районної,
обласної ради та призначає
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Стаття 150. До повноважень
Конституційного Суду України
належить:
1) вирішення питань про
відповідність Конституції України
(конституційність):
законів та інших правових актів
Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів
Кабінету
Міністрів
України;
правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за
зверненнями: Президента України;
не менш як сорока п'яти народних
депутатів України; Верховного
Суду України; Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини;
Верховної
Ради
Автономної Республіки Крим;

Текст законопроекту, схвалений
Конституційною Комісією
позачергові вибори, в порядку
визначеному законом.
Стаття 150. До повноважень
Конституційного Суду України
належить:
1) вирішення питань про
відповідність Конституції України
(конституційність):
законів та інших правових актів
Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів
Кабінету
Міністрів
України;
правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за
зверненнями: Президента України;
не менш як сорока п'яти народних
депутатів України; Верховного
Суду України; Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини;
Верховної
Ради
Автономної Республіки Крим;
2) вирішення питання за
зверненням Президента України
про відповідність Конституції
України акта голови громади,

Пропозиції фракції «Самопоміч»

Стаття 150.

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

Стаття 150. До повноважень
Конституційного Суду України
належить:
1) вирішення питань про
відповідність Конституції України
(конституційність):
законів та інших правових актів
Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів
Кабінету
Міністрів
України;
правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим.
Ці питання розглядаються за
зверненнями: Президента України;
не менш як сорока п'яти народних
депутатів України; Верховного
Суду України; Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини;
Верховної
Ради
Автономної Республіки Крим;
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Конституційною Комісією

Пропозиції фракції «Самопоміч»

2)
офіційне
тлумачення
Конституції України та законів
України.
З питань, передбачених цією
статтею,
Конституційний
Суд
України ухвалює рішення, які є
обов'язковими до виконання на
території України, остаточними і не
можуть бути оскаржені.

ради громади, районної, обласної
ради;12
3)
офіційне
тлумачення
Конституції України та законів
України.
З питань, передбачених цією
статтею,
Конституційний
Суд
України ухвалює рішення, які є
обов'язковими до виконання на
території України, остаточними і не
можуть бути оскаржені.

Розділ XV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ XV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ XV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Перехідні положення до
законопроекту про внесення змін
до Конституції України
1. Цей Закон набирає
чинності з дня, наступного за днем
його опублікування, за винятком
розділу ІХ, статей 140, 141, 143 і
144 Конституції України в
редакції цього Закону, що
набирають чинності з …..

1. Цей Закон набирає
чинності з дня, наступного за днем
його опублікування, за винятком
пункту 29 частини першої статті
85, пункту 13 частини першої
статті 92, розділу ІХ, статей 140,
141, 143 і 144 Конституції України

Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»
2)
офіційне
тлумачення
Конституції України та законів
України.
З питань, передбачених цією
статтею,
Конституційний
Суд
України ухвалює рішення, які є
обов'язковими до виконання на
території України, остаточними і не
можуть бути оскаржені.

1. Цей Закон набирає
чинності з дня, наступного за днем
його опублікування, за винятком
пункту 29 частини першої статті
85, пункту 13 частини першої
статті 92, розділу ІХ, статей 140,
141, 143 і 144 Конституції України

Таке повноваження Конституційного Суду України потрібно вилучити у зв’язку з тим, що відповідно до пропозицій фракції «Самопоміч» Президент не повинен мати
можливості зупиняти повноваження виборних органів місцевого самоврядування.
12
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Текст змін до Конституції
України з урахуванням
пропозицій фракції «Самопоміч»

2. До набрання чинності
розділом ІХ, статтями 140, 141,
143 і 144 Конституції України в
редакції цього Закону, відповідні
положення Конституції України
діють з урахуванням таких
особливостей
дію
актів
місцевого
самоврядування
з
мотивів
їх
невідповідності
Конституції чи законам України
зупиняє префект з одночасним
зверненням до суду.
У разі ухвалення головою
громади,
радою
громади,
районною, обласною радою акта,
що не відповідає Конституції
України, і створює загрозу
порушення
державного
суверенітету,
територіальної
цілісності, Президент України
зупиняє дію відповідного акта з
одночасним
зверненням
до
Конституційного Суду України,
тимчасово
зупиняє
повноваження голови громади,
ради громади, районної, обласної
ради та призначає тимчасового
державного уповноваженого.

в редакції цього Закону.
Пункт 29 частини першої
статті 85 та пункт 13 частини
першої статті 92 Конституції
України в редакції цього Закону
набирають чинності з моменту
набрання чинності законами,
визначеними в частині шостій
статті 133, частині восьмій статті
140 та частині третій статті 143
Конституції України.
Розділ ІХ, статті 140, 141, 143
і 144 Конституції України в
редакції цього Закону набирають
чинності з моменту ____.
2. До набрання чинності
розділом ІХ, статтями 140, 141,
143 і 144 Конституції України в
редакції цього Закону, відповідні
положення Конституції України
діють з урахуванням такої
особливості:
розмежування
повноважень
між
органами
місцевого самоврядування, що
утворюються в селі, селищі, місті,
районі, області, визначається
законом на основі принципу
субсидіарності.

в редакції цього Закону.
Пункт 29 частини першої
статті 85 та пункт 13 частини
першої статті 92 Конституції
України в редакції цього Закону
набирають чинності з моменту
набрання чинності законами,
визначеними в частині шостій
статті 133, частині восьмій статті
140 та частині третій статті 143
Конституції України.
Розділ ІХ, статті 140, 141, 143
і 144 Конституції України в
редакції цього Закону набирають
чинності з моменту ____.
2. До набрання чинності
розділом ІХ, статтями 140, 141,
143 і 144 Конституції України в
редакції цього Закону, відповідні
положення Конституції України
діють з урахуванням такої
особливості:
розмежування
повноважень
між
органами
місцевого самоврядування, що
утворюються в селі, селищі, місті,
районі, області, визначається
законом на основі принципу
субсидіарності.
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України з урахуванням
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Тимчасовий
державний
уповноважений спрямовує та
організовує
діяльність
відповідних виконавчих органів
місцевого
самоврядування
громади, районної, обласної ради;

3. Встановити, що одне або
декілька поселень (сіл, селищ,
міст) становлять громаду.
4. Розмежування земель, що
знаходяться за межами населених
пунктів,
між
громадами
здійснюється в порядку та в
строки визначені законом.
5. Верховна Рада України
утворює громаду на підставі
рішення про утворення об’єднаної
територіальної
громади,
прийнятого відповідно до закону.
Рішення про утворення громади
повинно містити найменування
громади та її межі.
Разом
із
прийняттям
рішення про утворення громади
Верховна Рада України призначає
перші вибори голови громади та
депутатів ради громади, які
проводяться протягом 60 днів з
моменту утворення громади.
Термін
дії
мандатів
сільських, селищних, міських
голів та депутатів сільських,
селищних, міських рад, обраних
до
утворення
громади,

3. Встановити, що одне або
декілька поселень (сіл, селищ,
міст) становлять громаду.
4. Розмежування земель, що
знаходяться за межами населених
пунктів,
між
громадами
здійснюється в порядку та в
строки визначені законом.
5. Верховна Рада України
утворює громаду на підставі
рішення про утворення об’єднаної
територіальної
громади,
прийнятого відповідно до закону.
Рішення про утворення громади
повинно містити найменування
громади та її межі.
Разом
із
прийняттям
рішення про утворення громади
Верховна Рада України призначає
перші вибори голови громади та
депутатів ради громади, які
проводяться протягом 60 днів з
моменту утворення громади.
Термін
дії
мандатів
сільських, селищних, міських
голів та депутатів сільських,
селищних, міських рад, обраних
до
утворення
громади,

3)
позачергові
вибори
депутатів місцевих рад, сільських,
селищних, міських голів можуть
проводитися
також
у
разі
зупинення Президентом України
повноважень голови громади,
органу місцевого самоврядування
та призначення ним тимчасового
державного
уповноваженого.
Позачергові вибори в цьому
випадку
призначаються
Центральною виборчою комісією
і проводяться не пізніш як в
останню
неділю
строку
повноважень
тимчасового
державного уповноваженого;
4)
розмежування
повноважень
між
органами
місцевого самоврядування, що
утворюються в селі, селищі, місті,
районі, області, визначається
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законом на основі принципу
субсидіарності.
3. Особливості здійснення
місцевого самоврядування в
окремих
адміністративнотериторіальних
одиницях
Донецької і Луганської областей13
визначаються
законом
про
особливий порядок місцевого
самоврядування
в
окремих
районах Донецької і Луганської
областей.
4.
Ліквідація
місцевих
державних
адміністрацій
здійснюється у ___ строк з дня
набрання чинності цим законом.
Префекти є правонаступниками
місцевих
державних
адміністрацій.
5. Встановити, що одне або
декілька поселень (сіл, селищ,
міст) становлять громаду.

припиняється
після
набуття
повноважень головою громади та
радою громади, обраними на
перших
виборах
депутатів
громади та голови громади,
призначених відповідно до абзацу
другого цього пункту.
Рада громади, обрана на
перших виборах, призначених
відповідно до частини другої цієї
статті, затверджує статут громади
протягом двох місяців з моменту
відкриття її першої сесії.
Термін дії мандатів голови
громади та депутатів ради
громади, обраних на перших
виборах депутатів громади та
голови громади, призначених
відповідно до абзацу другого
цього пункту, припиняється після
набуття повноважень головою
громади та радою громади,

припиняється
після
набуття
повноважень головою громади та
радою громади, обраними на
перших
виборах
депутатів
громади та голови громади,
призначених відповідно до абзацу
другого цього пункту.
Рада громади, обрана на
перших виборах, призначених
відповідно до частини другої цієї
статті, затверджує статут громади
протягом двох місяців з моменту
відкриття її першої сесії.
Термін дії мандатів голови
громади та депутатів ради
громади, обраних на перших
виборах депутатів громади та
голови громади, призначених
відповідно до абзацу другого
цього пункту, припиняється після
набуття повноважень головою
громади та радою громади,

Закріплення особливого статусу за зазначеними територіями створить загрозу українській державності, оскільки це закладе підвалину для узаконення діяльності терористичних
угрупувань, підтримуваних державою-агресором. Прийняття Конституції України та внесення змін до неї є суверенним правом Українського народу, який в жодний спосіб не
надавав своєї згоди на запровадження будь-якого особливого статусу для окремих територій Донецької і Луганської областей. Положення про закріплення за окремими
територіями Донецької і Луганської областей окремого статусу було додано до проекту змін до Конституції України під тиском міжнародної спільноти. Однак, ми самі повинні
довести світовій спільноті, що запровадження особливого статусу для окремих територій Донецької і Луганської областей не лише не вирішить конфлікту, який по суті є
збройною агресією з боку Російської Федерації проти України, але поширить цей конфлікт на всю територію України.
13
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6. Розмежування земель, що
знаходиться за межами населених
пунктів,
між
громадами
здійснюється в порядку та в
строки_______
7. Перші чергові вибори голів
громад, депутатів рад громад у
новоутворених адміністративнотериторіальних
одиницях,
а
також чергові вибори депутатів
районних та обласних рад як
органів
місцевого
самоврядування,
що
представляють спільні інтереси
територіальних
громад,
проводяться ________. Термін дії
мандатів сільських, селищних,
міських голів та депутатів
місцевих рад, обраних до _______,
припиняється
після
набуття
повноважень головами громад,
радами громад, районними та
обласними радами, обраними на
перших
чергових
виборах
_________.

обраними на наступних чергових
місцевих виборах.
6. Верховна Рада України
утворює район після утворення
всіх громад, які входять до його
складу. Рішення про утворення
району
повинно
містити
найменування району та його
склад.
Разом
із
прийняттям
рішення про утворення району
Верховна Рада України призначає
перші вибори депутатів районної
ради, які проводяться протягом
90 днів з моменту утворення
району.
Термін
дії
мандатів
депутатів районної ради, обраних
до утворення району відповідно
до абзацу першого цього пункту,
припиняється
після
набуття
повноважень
депутатами
районної ради, обраними на
перших
виборах
депутатів
районної
ради,
призначених
відповідно до абзацу другого
цього пункту.

обраними на наступних чергових
місцевих виборах.
6. Верховна Рада України
утворює район після утворення
всіх громад, які входять до його
складу. Рішення про утворення
району
повинно
містити
найменування району та його
склад.
Разом
із
прийняттям
рішення про утворення району
Верховна Рада України призначає
перші вибори депутатів районної
ради, які проводяться протягом
90 днів з моменту утворення
району.
Термін
дії
мандатів
депутатів районної ради, обраних
до утворення району відповідно
до абзацу першого цього пункту,
припиняється
після
набуття
повноважень
депутатами
районної ради, обраними на
перших
виборах
депутатів
районної
ради,
призначених
відповідно до абзацу другого
цього пункту.
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Термін
дії
мандатів
депутатів районної ради, обраних
на перших виборах депутатів
районної
ради,
призначених
відповідно до абзацу другого
цього пункту, припиняється після
набуття повноважень депутатами
районної ради, обраними на
наступних чергових місцевих
виборах.
Районна рада, сформована за
результатами перших виборів
депутатів
районної
ради,
призначених відповідно до абзацу
другого цього пункту, формує
склад
виконавчого
комітету
районної ради протягом місяця з
моменту відкриття її першої сесії.
Прем’єр-Міністр
України
призначає державного урядника в
районі протягом двох тижнів з
дня сформування виконавчого
комітету відповідної районної
ради. Кабінет Міністрів України
зобов’язаний ліквідувати районну
державну адміністрацію протягом
десяти
днів
з
моменту

Термін
дії
мандатів
депутатів районної ради, обраних
на перших виборах депутатів
районної
ради,
призначених
відповідно до абзацу другого
цього пункту, припиняється після
набуття повноважень депутатами
районної ради, обраними на
наступних чергових місцевих
виборах.
Районна рада, сформована за
результатами перших виборів
депутатів
районної
ради,
призначених відповідно до абзацу
другого цього пункту, формує
склад
виконавчого
комітету
районної ради протягом місяця з
моменту відкриття її першої сесії.
Прем’єр-Міністр
України
призначає державного урядника в
районі протягом двох тижнів з
дня сформування виконавчого
комітету відповідної районної
ради. Кабінет Міністрів України
зобов’язаний ліквідувати районну
державну адміністрацію протягом
десяти
днів
з
моменту
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призначення
державного
урядника в районі.
Виконавчий
комітет
районної ради та державний
урядник в районі набувають своїх
повноважень з моменту ліквідації
районної державної адміністрації.
Правонаступником
районної
державної
адміністрації
є
виконавчий комітет районної
ради.
7. Обласна рада, сформована
за результатами перших з
моменту набрання чинності цим
Законом
чергових
місцевих
виборів,
формує
склад
виконавчого комітету обласної
ради протягом місяця з моменту
набрання
чинності
законом,
визначеним в частині 8 статті 140
Конституції України в редакції
цього Закону.
Прем’єр-Міністр
України
призначає державного урядника в
області протягом двох тижнів з
дня сформування виконавчого
комітету відповідної обласної
ради. Кабінет Міністрів України

призначення
державного
урядника в районі.
Виконавчий
комітет
районної ради та державний
урядник в районі набувають своїх
повноважень з моменту ліквідації
районної державної адміністрації.
Правонаступником
районної
державної
адміністрації
є
виконавчий комітет районної
ради.
7. Обласна рада, сформована
за результатами перших з
моменту набрання чинності цим
Законом
чергових
місцевих
виборів,
формує
склад
виконавчого комітету обласної
ради протягом місяця з моменту
набрання
чинності
законом,
визначеним в частині 8 статті 140
Конституції України в редакції
цього Закону.
Прем’єр-Міністр
України
призначає державного урядника в
області протягом двох тижнів з
дня сформування виконавчого
комітету відповідної обласної
ради. Кабінет Міністрів України
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зобов’язаний ліквідувати обласну
державну адміністрацію протягом
десяти
днів
з
моменту
призначення урядника в області.
Виконавчий
комітет
обласної ради та урядник в
області
набувають
своїх
повноважень з моменту ліквідації
обласної державної адміністрації.
Правонаступником
обласної
державної
адміністрації
є
виконавчий комітет обласної
ради.

зобов’язаний ліквідувати обласну
державну адміністрацію протягом
десяти
днів
з
моменту
призначення урядника в області.
Виконавчий комітет обласної
ради та урядник в області
набувають своїх повноважень з
моменту
ліквідації
обласної
державної
адміністрації.
Правонаступником
обласної
державної
адміністрації
є
виконавчий комітет обласної
ради.
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