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Про визнання особи обраною депутатом 
ОдеськоУ М1СБК01 ради Одеського району ОдеськоУ обласН

27 С1чня 2021 року до Одесько'1 мюькоУ територ1альноУ виборчо! комклУ 
Одеського району ОдеськоУ обласН супровщним листом ОдеськоУ мюькоУ ради вщ 
28.12.2020 № 188/вих-мр надшшли належним чином заевщчеш котУ: особистоУ 
заяви депутата мюькоУ ради Кучука Михайла 1лл1ча вщ 2 грудня 2020 року та 
р1шення ОдеськоУ мюькоУ ради VIII скликання вщ 02.12.2020 № 8-УШ "Про 
дострокове припинення повноважень депутата ОдеськоУ мюькоУ ради 
VIII скликання Кучука МЛ.", яю було зареестровано за № 1038 в журнал! реестращУ 
документе, заяв 1 скарг у виборчш комюй'.

Ознайомившись з зазначеними документами Одеська мюька територ1альна 
виборча ком1с1я Одеського району ОдеськоУ област1 встановила, що у зв’язку з 
особистою заявою Кучука МЛ. про складання повноважень депутата ОдеськоУ 
мюькоУ ради Одеського району ОдеськоУ обласН, на пщстав1 пункту 14 частини 
першоУ статт1 26 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в УкраУш», пункту 2 
частини другоУ статт1 5 Закону УкраУни «Про статус депутаНв мгсцевих рад» 
Одеська мюька рада прийняла рппення № 8-УШ вщ 02 грудня 2020 року про 
дострокове припинення повноважень депутата вщповщноУ мюькоУ ради Кучука 
Михайла 1лл1ча.

Пунктом 2 частини другоУ стато 5 Закону УкраУни «Про статус депутаНв 
м1сцевих рад» вщ 11 липня 2002 року № 93-IV, повноваження депутата мюцевоУ 
ради можуть припинятися достроково за р1шенням вщповщноУ ради у зв'язку з 
особистою заявою депутата мюцевоУ ради про складення ним депутатських 
повноважень.

За таких умов, пщетави для дострокового припинення повноважень депутата 
мюькоУ ради визначено зокрема статтею 5 Закону УкраУни «Про статус депутат1в 
мюцевих рад».

Вщповщно до частини першоУ статп 33 Виборчого кодексу УкраУни (дал1 -  
Кодекс) виборч1 комюй' е спещальними колепальними органами, уповноваженими 
орган!зовувати подготовку та проведения вибор1в 1 забезпечувати реал1защю 
виборчих прав громадян УкраУни, додержання та однакове застосування виборчого 
законодавства.



Частинами четвертою , восьм ою  щеТ ста гп  передбачено, щ о територ1альна 
виборча КОМ1С1Я е постш но дночим  колепальним  органом, щ о в меж ах своТх 
повноважень забезп еч уе оргаш защ ю  та проведения м ю цевих вибор1в. Члени  
територ1ально! виборчо'Г комю и здш сню ю ть сво 1 повноваж ення до  сформування на 
чергових м ю цевих виборах у  порядку, встановленому К одексом , нового складу  
В1ДПОВ1ДН01 ТерИТ0р1аЛЬН01 Виборчо! КОМЮИ.

Повноваження територ1альних виборчих комюш щодо оргашзацп шдготовки 1 
проведения мюцевих вибор1в установлено насамперед статтею 206 Кодексу.

Разом з тим територ1альна виборча комю1я як постшно д1ючий колепальний 
орган уповноважена вир1шувати низку питань поза виборчим процесом мюцевих 
вибор1в, а також питань, пов’язаних 13 виборчим процесом вибор1в, тдготовку та 
проведения яких вона не здшснюе безпосередньо.

Частиною  третьою  статп  196 К одексу встановлено, щ о виборчий процес  
заверш уеться через 15 дш в т е л я  оф щ ш ного оприлю днення результат!в мю цевих  
вибор!в у  порядку, передбаченом у К одексом . Разом  з тим територ1альна виборча 
КОМЮ1Я м ож е виконувати значний обсяг роботи ЩОДО В1ДПОВ1ДНИХ Вибор1В 1 ПЮЛЯ 
щ €1 дата, зокрема, у  порядку, визначеному статтею  283 К одексу та Р о з’ясненням  
щ одо порядку реестраци обраних депутат1в Верховно!' Ради А втоном но! Республ1ки 
Крим, обласних, районних, мюьких, районних у  м1ст1, сш ьських, селищ них рад, 
сш ьських, селищ них, м1ських гол 1в, затвердж еним  постановою  Центрально! 
виборчо! ком 1сн  В1Д 28 жовтня 2020  року №  433 (зг змтами, внесеними постановою 
Центральног виборчоХ ко лисп вгд 15 егчня 2021 року № 1 1 )  (дал1 -  Р о з’яснення), 
здш еню вати реестращ ю  обраних депутат!в в 1дп ов 1дн о! ради та вщ повщ ного  
голови.

Вщпов1дно до частини першо! статт1 284 Кодексу, у раз1 дострокового 
припинення повноважень депутата мюько! ради (територ1ально! громади з 
юльюстю виборц1в 10 тисяч 1 бшыне) на пщ ставах 1 в порядку, 
передбачених Конститущею та законами Укра!ни, за р1шенням виборчо! ком1сЙ 
Автономно! Республши Крим, обласно!, районно!, районно! у М1СТ1, м1сько!, 
с1льсько!, селищно! виборчо! ком1сЙ депутатом визнаеться наступний за черговютю 
кандидат у депутати у вщповщному територ1альному або единому виборчому 
списку В1Д ц1е! оргагйзацй' партй' у порядку, передбаченому частиною п’ятою статт1 
283 цього Кодексу.

Реестращя особи, зазначено! у частит першш статт1 283 Кодексу, депутатом 
Верховно! Ради Автономно! Республши Крим, обласно!, районно!, районно! у М1СТ1, 
а також мюько!, сшьсько!, селищно! ради (територ1ально! громади з кшьюстю 
виборц1в 10 тисяч 1 бшыпе) зд!йснюеться вщповщною територ1альною виборчою 
комю1ею у порядку, передбаченому статтею 283 цього Кодексу та Роз’яснення.

Пунктом 1.1. Роз’яснення визначено, що до повноважень виборчо! комюи 
Автономно! Республши Крим, обласних, районних, мюьких, районних у мют1 
(у мютах, у яких утвореш районш у М1СТ1 ради), селищних, сшьських виборчих 
ком1с1й, як1 встановлюють результати вибор1в депутате, результата вибор1в 
с1льського, селищного, м1ського голови, належить реестрац1я обраних депутат1в, 
СШЬСЬКОГО, СеЛИЩНОГО, М1СЬКОГО голови.

Згщно пункту 1.3. Роз’яснення, особа, обрана депутатом мюцево! ради 
зобов’язана подати до територ1ально! виборчо! комюп з вщповщних м1сцевих 
вибор1в протягом двадцяти ДН1В з дня офтщйного оприлюднення результате



мюцевих вибор1в документа, передбачеш частиною першою стагп 283 Кодексу, з 
урахуванням пункту 3.1. цього Роз’яснення.

За змютом пункту 5.4. Роз’яснення, у раз1 невиконання особою, обраною 
депутатом за виборчим списком мюцево! оргашзацп полИично! партн, у строки, 
визначеш у  частинах першш 1 другш статп 283 Кодексу, вимог частини першо! 
названо! статп (неподання протягом двадцяти дшв з дня офщшного оприлюднення 
результапв мюцевих вибор1в або у строк, установлений територ1альною виборчою 
ком1С1ею за зверненням особи, необхщних для реестрацй докуменпв) або подання 
до територ1ально1 виборчоТ комюп щею особою заяви про вщмову В1Д 
депутатського мандата територ1альна виборча комю1я у п’ятиденний строк приймае 
р1шення про визнання й  такою, яка не набула депутатського мандата, та визнае 
обраним депутатом наступного за черговютю кандидата в депутата у вщповщному 
територ1альному (у раз1 обрання за територ1альним виборчим списком) або 
единому (у раз1 обрання за единим виборчим списком) виборчому списку 
кандидате вщ вщповщно! мюцево! оргашзацп полггичноТ партп, за яким було 
обрано особу, яка не набула мандата, та рееструе його в установленому Кодексом 
порядку з урахуванням цього Роз’яснення. У раз1 вичерпання вщповщного 
територ1ального виборчого списку черговють отримання мандата передаеться 
единому виборчому списку ще! само!' мюцево! оргашзацп пол1тично! партп. У раз1 
вичерпання единого виборчого списку мюцево!' оргашзацп полггичноУ партп такий 
мандат залишаеться вакантним.

В1дпов1дно до пункту 5.9. Роз’яснення, у раз1 дострокового припинення 
повноважень зокрема депутата мюько'1 ради (територ1ально1 громади з кшьк1стю 
виборщв 10 тисяч 1 бшьше) на шдставах 1 в порядку, передбачених Конституц1ею 
та законами Украши, за ршенням вщповщноУ територ1ально1 виборчо!' комюп 
депутатом визнаеться наступний за черговютю кандидат у депутати у в1дпов1дному 
територ1альному або единому виборчому списку вщ ще!' м1сцево1 орган1зацЙ 
пол1тично1 партп в порядку, передбаченому частиною п’ятою статт1 283 Кодексу 
(пункт 5.4 Роз’яснення).

У казане р1шення ухвалюеться територгальною виборчою ком1с1ею не шзшш як 
у тридцятиденний строк з дня надходження зокрема вщ в1дпов1дно1 ради -  
належним чином засвщчено!' копи р1шення ради про дострокове _ припинення 
повноважень депутата ще'1 ради або документа, що свщчить про дострокове 
припинення повноважень депутата ради (у раз1 дострокового припинення 
повноважень депутата без р1шення ради).

Територ1альна виборча ком1с1я з вщповщних м1сцевих вибор1в не п1зшше шж 
на наступний день з дня прийняття р1шення про визнання особи обраною 
депутатом в1дпов1дно1 ради оприлюднюе це р1шення та пов1домляе наступного за 
черговютю кандидата в депутати у вщповщному територ!альному або единому 
виборчому списку про визнання його обраним та про необхццпсть подання до 
територ1ально1 виборчо!' ком1сп докумешпв для реестрацй депутатом, 
передбачених Кодексом, з урахуванням цього Роз’яснення, а також щодо наслщюв 
неподання таких докумеипв одним 13 таких способ1в: листом (врученим особисто 
чи надюланим поштою), телефоном чи з використанням шших засоб1в 
телекомушкац1йного зв’язку. Про таке повщомлення, зд1йснене телефоном чи з 
використанням шших засоб1в телекомушкацшного зв’язку, робиться запис у 
журнал! реестрац11 докуменНв, заяв 1 скарг виборчо! комюп 13 зазначенням 
короткого змюту та часу повщомлення, а також особи, яка його здшснила.



Особа, визнана обраною депутатом, зобов'язана протягом 20 дшв з дня 
повщомлення територ1альною выборною комю1ею про визнання и обраною подати 
в порядку, передбаченому статтею 283 Кодексу, необхщш документа для 
реестрацп и депутатом.

Постановою Одесько! мюько! територ1ально! виборчо! комюи Одеського району 
Одесько! обласп вщ 28 вересня 2020 року № 74, ос1б включених ршенням 
Загальних збор1в (КонференцЙ) Одесько! мюцево! (мюько!) оргашзацп Полггично! 
парта "ОПОЗИЦ1ЙНА ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ" вщ 21 вересня 2020 року до 
единого виборчого списку Одесько! мюцево! (мюько!) оргашзацп Полйично! парти 
"ОПОЗИЦ1ЙНА ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ" в единому багатомандатному 
виборчому окруз1 та територ1ального виборчого списку ще! оргашзацп парти 
у вщповщних територ1альних виборчих округах (№ 1 -  № 8), зареестровано 
кандидатами у депутата Одесько‘1 мюько! ради Одеського району Одесько‘1 обласп 
на перших мюцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

ВЩПОВЩНО ДО протоколу Одесько‘1 МЮЬКО*! ТерИТОр1аЛЬН01 Виборчо! КОМЮИ 

Одеського району Одесько‘1 обласп про результати вибор!в депутапв Одесько‘1 
мюько! ради Одеського району Одесько'1 обласп в единому багатомандатному 
виборчому окруз1 вщ 04 листопада 2020 року, Кучука Михайла 1лл1ча обрано 
депутатом за територ1альним виборчим списком Одесько'1 М1сцев01 (шсько'О 
оргашзацп ПолИично!' парти "ОПОЗИЦ1ЙНА ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ" 
у територ1альному виборчому окруз1 № 5.

Згщно територ1ального виборчого списку Одесько‘1 м1сцево1 (мюько'Г) 
орган1зацн Пол1тично‘1 партй‘ «ОПОЗИЦ1ЙНА ПЛАТФОРМА -  ЗА ЖИТТЯ» у 
територ1альному виборчому окруз1 № 5 в порядку, передбаченому частиною 
п’ятою статт1 283 Кодексу (пункт 5.4. Роз’яснення), наступним за черговютю 
кандидатом у депутати Одесько'1 мюькоТ ради Одеського району Одесько‘1 област1 е 
Демченко 1ван Анатолшович.

Враховуючи викладене, керуючись частиною четвертою статп 23, частиною 
третьою стагп 32, частиною четвертою стата 33, частиною третьою статп 37, 
статтею 206, частинами першою, третьою, п’ятою статл 283, статтею 284 
Виборчого кодексу Украши, Постановою Верховно!’ Ради Украши в1д 17 липня 
2020 року № 807-1Х "Про утворення та лжвщащю райошв", РозПорядженням 
Кабшету М1н1стр1в Украши вщ 12 червня 2020 року № 720-р "Про визначення 
адмшютративних центр1в та затвердження територш територ1альних громад 
Одесько! обласп", Перел1ком С1льських, селищних, м1ських територ1альних громад 
Одесько! обласп, у яких призначаються перш1 м1сцев1 вибори 25 жовтня 2020 року 
(додаток 14), затвердженого постановою Центрально! виборчо! комюп вщ 8 серпня 
2020 року № 160 (зг змтами, енесеними постановою Центральной виборчог ко лисп 
в1д 18 серпня 2020року №  181), пунктами 1.1., 1.3., З.1., 5.4., 5.9. Роз’яснення щодо 
порядку реестрацп обраних депутапв Верховно! Ради Автономно! Республши 
Крим, обласних, районних, мюьких, районних у мюп, сшьських, селищних рад, 
сшьських, селищних, мюьких гол1в затвердженого постановою Центрально! 
виборчо! комки! № 433 вщ 28.10.2020 року (зг змтами, енесеними постановою 
Центральног виборчог комгсп вгд 15 сгчня 2021 року № 11), пщпунктом е) пункту 
1.1. Порядку шформування Центрально! виборчо! комюи про перебш виборчого 
процесу мюцевих вибор1в, затвердженого постановою Центрально! виборчо! комюи 
вщ 25.08.2020 № 200, Одеська мюька територ1альна виборча комю1я Одеського 
району Одесько! облает! п о с т а н о в л я е :



1. Визнати обраним депутатом ОдеськоУ мюькоУ ради Одеського району 
ОдеськоУ области Демченка 1вана Анатолшовича.

2. Повщомити Демченка 1вана Анатолшовича про визнання його обраним 
депутатом ОдеськоУ м1ськоУ ради Одеського району ОдеськоУ обласп та 
необхщнють подання до територ1альноУ виборчоУ комюй' докуменпв для реестращУ 
депутатом у порядку та строки визначених Кодексом, з урахуванням пункпв 1.1., 
1.З., З.1., 5.4., 5.9. Роз’яснення, а також про причини та наслщки неподання таких 
докуменпв.

3. Кошю постанови невщкладно над1слати до Центрально!' виборчоУ комюи.

4. Дану постанову оприлюднити на офщшному сайп ОдеськоУ М1ськ01 ради 
Одеського району ОдеськоУ обласп та стещц офщшних матер1ал!в ОдеськоУ 
м1сько'У територ1альноУ виборчоУ КОМ1С11 Одеського району ОдеськоУ обласп 
у встановлен! Виборчим кодексом УкраУни порядку та строки.

ОдеськоУ м1сько1 територ1ально1 виб 
Одеського району ОдеськоУ обласп

ОдеськоУ М1СькоУ територ1альноУ виб 
Одеського району ОдеськоУ обласп

Секретар

Голова

е.григор’ев


