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Одеська мюька територ1альна виборча кончая 
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Про реестращю депутата ОдеськоУ мйськоУ ради 
Одеського району ОдеськоУ областЁ

Постановою ОдеськоУ мюькоУ територгальноУ виборчоУ КОМЮ11 Одеського району 
ОдеськоУ обласп вщ 25 лютого 2021 року № 2 «Про визнання особи обраною 
депутатом ОдеськоУ мюькоУ ради Одеського району ОдеськоУ области) визнано 
обраним депутатом ОдеськоУ мюькоУ ради Одеського району ОдеськоУ обласп 
Демченка 1вана Анатолшовича.

Цього ж дня Демченку 1.А. було особисто вручено письмове повщомлення про 
визнання його обраним депутатом зазначено'У ради та необхщнють подання до 
територ!альноУ виборчоУ комки докуменпв для реестращУ депутатом, а також про 
причини та наслщки неподання таких докумекав, у встановлеш Виборчим 
кодексом УкраУни (дал1 -  Кодекс) порядку та строки, з урахуванням Роз’яснення 
щодо порядку реестращУ обраних депутапв ВерховноУ Ради АвтономноУ Республши 
Крим, обласних, районних, мюьких, районних у мюН, сшьських, селищних рад, 
сшьських, селищних, М1ських гол1в, затвердженого Постановою ЦентральноУ 
виборчоУ КОМ1С11 вщ 28 жовтня 2020 року № 433(зг змтами, внесеними постановою 
Центрально! виборчоХ комгеп вгд 15 егчня 2021 року №  11) (дал1 -  Роз’яснення), про 
що в журнал! реестращУ докуменпв, заяв 1 скарг у виборчш КОМ1С11 (додаток 5 до 
Порядку оргашзацй' робота та ведения дшоводства виборчих КОМ1С1Й з вибор1в 
Президента УкраУни, народних депутатов УкраУни, мюцевих вибор1в, затвердженого 
Постановою ЦентральноУ виборчоУ комкО' вщ 10 серпня 2020 року № 173) зроблено 
запис за № 1042 13 зазначенням короткого змюту та часу повщомлення, а також 
особи, яка його здшенила.

Частинами першою, третьою стати 32 Кодексу визначено, що територ1альш 
виборч1 КОМ1С11, яю вщповщно до своУх повноважень забезпечують зд1Йснення 
визначених Конституц!ею УкраУни та Кодексом основних принцишв виборчого 
права, реал1защю виборчих прав громадян УкраУни, д1ють на пщетавг, в межах 
повноважень та у спошб, установлен! Конститущею УкраУни, Кодексом та 
законами УкраУни.

Вщповщно до частини першоУ стати 33 Кодексу виборч1 КОМ1С11 е спещальними 
колепальними органами, уповноваженими оргашзовувати птдготовку та



проведения вибор1в 1 забезпечувати реал1защю виборчих прав громадян УкраТни, 
додержання та однакове застосування виборчого законодавства.

Згедно 13 частинами четвертою, восьмою ще! стати територ1альна виборча 
КОМ1С1Я е постшно Д1ючим колепальним органом, що в межах своТх повноважень 
забезпечуе оргашзащю та проведения мюцевих вибор!в. Члени територ1ально! 
виборчоТ комюп’ здшснюють сво! повноваження до сформування на чергових 
мюцевих виборах у порядку, встановленому Кодексом, нового складу ведповедно! 
територ1альноТ виборчоТ комюп.

Частиною третьою стати 37 Кодексу визначено, що р1шення виборчоТ комюп з 
розглянутого питания письмово оформляеться у форм1 постанови, яка педписуеться 
головуючим на заседанш та секретарем комюп' (секретарем заседания).

Повноваження територ1альних виборчих комюш щодо оргатзацп педготовки та 
проведения мюцевих вибор1в установлено насамперед статтею 206 Кодексу.

Разом з тим територ1альна виборча комю1я як постшно Д1ючий колепальний 
орган уповноважена виршувати низку питань поза виборчим процесом мюцевих 
вибор1в, а також питань, пов’язаних 13 виборчим процесом вибор!в, п1дготовку та 
проведения яких вона не зд1йснюе безпосередньо.

Пунктом 2 Постанови Центрально!' виборчоТ комюп В1д 28 жовтня 2020 року 
№ 433 встановлено зокрема форму заяви про реестращю депутатом вщповщноТ 
ради (додаток 3), рекомендовану для використання, яка за змютом пункту 3 ще'Т 
Постанови мае рекомендац1йний характер для використання п1д час реестраци ос1б, 
обраних депутатами мгсцевих рад, а недодержання Тх вщповщними особами в раз1 
зазначення у них передбачених Кодексом ведомостей не е педставою для вщмови в 
реал1зацЙ прав в1дповедних ос1б.

Пунктом 1.1. Роз’яснення визначено, що до повноважень виборчоТ комюи 
Автономно!' Республки Крим, обласних, районних, мюьких, районних у мют1 
(у м1стах, у яких утвореш районн1 у М1СТ1 ради), селищних, сшьських виборчих 
ком1с1й, як1 встановлюють результати виборгв депутат1в, результата вибор1в 
с1льського, селищного, м1ського голови, належить реестрац1я обраних депутаНв, 
С1льського, селищного, мюького голови.

Згедно пункту 1.3. Роз’яснення, особа, обрана депутатом, сшьським, селищним, 
мюьким головою, для ГГ реестраци ведповедно депутатом м1сцево'Т ради, сшьським, 
селищним, мюьким головою, зобов’язана подати до територ1ально'Т виборчоТ комюи 
з ведповедних м1сцевих вибор1в протягом двадцяти дн1в з дня офщшного 
оприлюднення результатов м1сцевих вибор1в документа, передбачею частиною 
першою статт1 283 Кодексу, з урахуванням пункту 3.1. цього Роз’яснення.

За змютом пункту 5.1. Роз’яснення, для реестраци особи, обрано'Т депутатом, 
сшьським, селищним, мюьким головою, подаються документа, передбачеш статтею 
283 Кодексу та роздшами 2 - 4  Роз’яснення. Ведповедальнють за достов1рнють та 
дшснють ведомостей у документах, поданих для реестраци обраного депутата, 
сшьського, селищного, мюького голови, несе особа, обрана депутатом, сшьським, 
селищним, мюьким головою.

Згедно пункту 5.10. Роз’яснення, копи р1шень територ1ально'Т виборчоТ комюп, 
прийнятих ведповедно до частин третьо'Т та четверто!' стати 283 Кодексу (пункти 
5.3, 5.4, 5.7 -  5.9 цього Роз’яснення), неведкладно надсилаються до Центрально! 
виборчоТ комюи ведповедно до Порядку шформування Центрально!' виборчоТ



комюй про перебш виборчого процесу мюцевих вибор1в, затвердженого 
постановою Центрально'1 виборчоУ комюГУ вщ 25 серпня 2020 року № 200.

Вщповщно до пункту 5.11. Роз’яснення, р1шення територ1альноУ виборчоУ 
КОМ1С11 про реестращю депутата, сшьського, селищного, мюького голови 
оголошуються на пленарному засщанш вщповщноУ сшьськоУ, селищноУ, районноУ у 
мюн, мюькоУ, районноУ, обласноУ ради, ВерховноУ Ради АвтономноУ Республжи 
Крим.

Частиною третьою статт! 196 Кодексу встановлено, що виборчий процес 
завершуеться через п'ятнадцять дшв тел я  офщшного оприлюднення результате 
мюцевих вибор1в у порядку, передбаченому Кодексом. Разом з тим територ1альна 
виборча ком1с1я може виконувати значний обсяг роботи щодо вщповщних вибор1в 1 
шеля щеУ дати, у порядку, визначеному статтею 283 Кодексу та Роз’ясненнями, 
здшенювати реестращю обраних депутапв вщповщноУ ради, сшьського, 
селищного, мюького голови.

Вщповщно до частини першоУ стати 283 Кодексу особа, обрана депутатом 
вщповщноУ ради та вщповщним головою, для ГУ реестращУ зобов'язана подати до 
територ1альноУ виборчоУ комюй' з вщповщних мюцевих вибор1в протягом двадцяти 
дшв з дня оф1Ц1Йного оприлюднення результате вибор1в заяву про реестращю ГУ 
депутатом, сшьським, селищним, мюьким головою, а у раз1 наявност1 в неУ шшого 
представницького мандата -  коп1ю зареестрованоУ заяви про припинення д!У шшого 
представницького мандата, поданоУ в1дпов1дно до ВерховноУ Ради УкраУни, 
ВерховноУ Ради АвтономноУ Республши Крим або вщповщноУ м1сцевоУ ради.

Частиною третьою стати 283 Кодексу визначено, що у п'ятиденний строк з дня 
отримання докуменпв, визначених частиною першою щеУ статт1, територ1альна 
виборча ком1с1я приймае р1шення про реестрац1ю депутата, сшьського, селищного, 
мюького голови.

Згщно частини другоУ стати 284 Кодексу, реестращя особи, зазначеноУ у частит 
першш ц1еУ статт1, депутатом ВерховноУ Ради АвтономноУ Республжи Крим, 
обласноУ, районноУ, районноУ у мюп, а також мюькоУ, сшьськоУ, селищноУ ради 
(територ1альноУ громади з юльюстю виборц1в 10 тисяч 1 б1льше) здшснюеться 
в1дпов1дною територ1альною виборчою ком1с1ею у порядку, передбаченому 
статтею 283 цього Кодексу (зг змтами, енесеними Законом Украти вгд 16.07.2020 
№ 805-IX).

9 березня 2021 року до ОдеськоУ м1ськоУ територ1альноУ виборчоУ КОМ1С11 
Одеського району ОдеськоУ обласп вщ Демченка 1вана Анатол1йовича над1йшла 
заява про реестращю депутатом мюцевоУ ради з доданими документами, яку було 
зареестровано в журнал! реестращУ докуменпв, заяв 1 скарг у виборчш ком1С11 за 
№ 1043 13 зазначенням короткого змюту та часу реестращУ.

Розглянувши зазначену заяву та додаш документа Одеська мюька 
територ1альна виборча комюУя Одеського району ОдеськоУ обласп встановила Ух 
в1дпов1дн1сть нормам Виборчого кодексу УкраУни.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою стати 32, частиною 
першою стати 33, частиною третьою стати 37, статтею 206, частинами першою, 
третьою стати 283, частиною другою статтею 284 Виборчого кодексу УкраУни, 
Законом УкраУни «Про статус депутапв мюцевих рад», Постановою ВерховноУ 
Ради УкраУни вщ 17.07.2020 № 807-1Х "Про утворення та лжвщацйо райошв", 
Перел1ком сшьських, селищних, мюьких територ1альних громад ОдеськоУ обласп,



у яких призначаються перни мюцев1 вибори 25 жовтня 2020 року (додаток 14), 
затвердженого Постановою Центрально!' виборчо!' комюи вщ 08.08.2020 № 160 
(31 змтами, внесеними постановою Центральног виборчо'1 ко лисп вгд 18 серпня 
2020 року №  181), пунктами 1.1., 1.3., З.1., 5.1., 5.10., 5.11. Роз’яснення щодо 
порядку реестрацп обраних депутат!в Верховно!' Ради Автономно! Республши 
Крим, обласних, районних, мюьких, районних у мют1, сшьських, селищних рад, 
сшьських, селищних, мюьких гол1в, затвердженого Постановою Центрально! 
виборчо! комюи вщ 28 жовтня 2020 року № 433 (з! змтами, внесеними постановою 
Центральног виборчо! комюи вгд 15 сгчня 2021 року №  11), Постановою 
Центрально! виборчо! ком1си вщ 10 серпня 2020 року № 173 "Про Порядок 
оргатзацн робота та ведения дшоводства виборчих ком1сш з вибор1в Президента 
Украши, народних депутате Украши, м1сцевих вибор1в", пщпунктом е) пункту 1.1. 
Порядку шформування Центрально! виборчо! ком1сЙ про переб!г виборчого 
процесу м1сцевих вибор1в, затвердженого Постановою Центрально! виборчо! 
ком1сп вщ 25.08.2020 № 200, Одеська м1ська територ1альна виборча ком1с1я 
Одеського району Одесько! областг п о с т а н о в л я с :

1. Зарееструвати депутатом Одесько! м1сько! ради Одеського району Одесько! 
област1 Демченка 1вана Анатол1йовича.

2. Цю постанову оголосити на пленарному засщанш Одесько! м1сько! ради 
Одеського району Одесько! область

3. Кошю постанови невщкладно над1слати до Центрально! виборчо! ком1си.

4. Дану постанову оприлюднити на офщшному сайт1 Одесько! м1сько! ради 
Одеського району Одесько! област1 у встановлеш Виборчим кодексом Украши 
порядку та строки.

Г  олова
Одесько! М1СБК01 територ1ально! виборчо! ком1сн 
Одеського району Одесько! облает!

Секретар
Одесько! м1сько! територ1ально! виборчо! ком! 
Одеського району Одесько! облает!
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