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Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної
організації влади та адміністративно-територіального устрою розглянув Ваше
електронне звернення від 10.07.2020 щодо внесення змін до перспективного плану
Хмельницької області та проведення перших місцевих виборів, та в межах
компетенції повідомляє.

Щодо внесення змін до перспективного плану Хмельницької області
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про добровільне об’єднання

територіальних громад» (далі – Закон) перспективний план формування територій
громад області розробляється обласною державною адміністрацією згідно з
Методикою формування спроможних територіальних громад (далі – Методика),
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015№ 214, та
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідної обласної
державної адміністрації.

Пунктом 16 Методики визначено, що проект акта Кабінету Міністрів України
про затвердження перспективного плану (внесення змін до перспективного плану)
вноситься Кабінетові Міністрів України облдержадміністрацією в установленому
порядку разом з паспортами спроможних територіальних громад.

Враховуючи наведене, Мінрегіон не наділений повноваженнями щодо
визначення конфігурації проектних громад у процесі затвердження перспективних
планів, оскільки питання розроблення (внесення змін до) перспективних планів
формування територій громад областей, відповідно до Закону та Методики,
належить до компетенції облдержадміністрацій.

Разом з тим, перспективним планом формування територій громад
Хмельницької області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29.04.2020 № 475-р, передбачено включення Копистинської територіальної
громади до складу Хмельницької міської територіальної громади.

Щодо проведення перших місцевих виборів
Пунктом 30 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень

Верховної Ради України належить призначення чергових та позачергових виборів
до органів місцевого самоврядування. Організація і порядок проведення виборів
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визначаються виключно законами України (пункт 20 частини першої статті 92
Основного Закону).

Статтею 194 Виборчого кодексу України чергові місцеві вибори проводяться
одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року
повноважень місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, обраних на
попередніх чергових місцевих виборах.

Абзацом другим пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України
від 16.04.2020№ 562-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо
визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад»
встановлено, що у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних,
міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних
громад, території яких затверджені Кабінетом Міністрів України на підставі цього
Закону, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.

Відповідно, Центральна виборча комісії має забезпечити формування
виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій
територіальних громад, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі цього
Закону.

Разом з тим, підпунктом 2 пункту 6 проекту Постанови Верховної Ради
України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» (реєстр.
№ 3809 від 08.07.2020) визначено Центральній виборчій комісії в установленому
законодавством України порядку призначити перші місцеві вибори у
новоутворених сільських, селищних, міських територіальних громадах та районах,
в яких відповідно до Виборчого кодексу України призначено перші місцеві вибори
одночасно з черговими місцевими виборами, призначеними відповідно до пункту 1
цієї Постанови – на неділю 25 жовтня 2020 року.

Отже, перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і
відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад будуть
проведені одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.

Питання організації підготовки і проведення виборів, в тому числі, депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів належить до повноважень
Центральної виборчої комісії, яка є постійно діючим колегіальним державним
органом, що діє на підставі Конституції України, Закону України «Про Центральну
виборчу комісію» (далі - Закон) та інших законів України і наділений
повноваженнями (стаття 1 Закону).

Генеральний директор Директорат з питань
розвитку місцевого самоврядування,
територіальної організації влади та
адміністративно-територіального устрою Сергій ШАРШОВ

Святовець Людмила
590-47-54
___________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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