УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
м. Київ
8 серпня 2020 року № 161
Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських,
селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських,
селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року
Верховна Рада України Постановою від 15 липня 2020 року № 795-IX призначила чергові
вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю, 25 жовтня
2020 року, крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і
селах Донецької та Луганської областей, а також депутатів Донецької та Луганської
обласних рад (пункти 2 і 3 цієї Постанови).
Пунктом 5 указаної Постанови встановлено, що чергові місцеві вибори не проводяться в
разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.
Згідно з частиною сьомою статті 194, пунктом 1 частини першої статті 205 Виборчого
кодексу України (далі – Кодекс) призначення перших виборів депутатів місцевих рад,
сільських, селищних, міських голів належить до повноважень Центральної виборчої
комісії.
Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів, а
виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня перших місцевих виборів
(частина п’ята статті 195 Кодексу).
Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення
територій та адміністративних центрів територіальних громад" Кабінет Міністрів України
уповноважено до підготовки законопроєкту про адміністративно-територіальний устрій
України здійснювати визначення адміністративних центрів територіальних громад та
затвердження територій територіальних громад, а також передбачено, що рішення
Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних центрів територіальних
громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної
виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів
депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів
відповідних територіальних громад (пункт 71 розділу V "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").
Підпунктом 2 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів
територіальних громад" також установлено, 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.
До Центральної виборчої комісії 27 липня 2020 року надійшли розпорядження Кабінету
Міністрів України від 12 червня 2020 року, зокрема, № 710 та № 717, якими визначено
адміністративні центри територіальних громад і затверджено території територіальних
громад Донецької та Луганської областей.

Комісія постановою від 8 серпня 2020 року № 160 призначила перші вибори депутатів
сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських,
селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.
Водночас згідно з пунктом 7 частини першої статті 205 Кодексу Центральна виборча
комісія в разі встановлення неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих
виборів відповідно до положень Кодексу на окремих територіях приймає рішення про
неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування.
Пунктом 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"
передбачено, що обласні військово-цивільні адміністрації, крім виконання повноважень
місцевих державних адміністрацій на відповідній території, також здійснюють
повноваження згідно із законом щодо: організації проведення в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці всеукраїнських референдумів та виборів органів
державної влади і місцевого самоврядування; надання висновків Центральній виборчій
комісії щодо можливості організації та підготовки відповідно до закону проведення
відповідних виборів на окремих територіях.
З метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян
України та принципів і засад виборчого процесу під час організації підготовки і
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та
Луганської областей Центральна виборча комісія постановою від 30 липня 2020 року №
152 звернулась до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних
військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості
організації підготовки та проведення згідно з Кодексом зазначених виборів на виборчих
дільницях, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня
2020 року № 117 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на
постійній основі".
До Комісії 7 серпня 2020 року надійшли висновки Донецької обласної державної
адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації (лист від 5 серпня 2020 року №
01/20-4177/4-20) та Луганської обласної державної адміністрації – обласної військовоцивільної адміністрації (лист від 6 серпня 2020 року №1/0101-09-3409) щодо можливості
організації підготовки та проведення відповідно до Кодексу місцевих виборів 25 жовтня
2020 року на виборчих дільницях, утворених на територіях населених пунктів, що входять
до складу територій сільських, селищних, міських територіальних громад у межах
відповідних районів області, згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 25
червня 2020 року № 117 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на
постійній основі". Зазначені висновки містять інформацію про виборчі дільниці, утворені
на територіях територіальних громад (населених пунктів), які входять до Переліку
районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та
Луганській областях, затвердженого Указом Президента України від 7 лютого 2019 року
№ 32/219 "Про межі та перелік районів міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово
окупованих у Донецькій та Луганській областях", на яких відповідно до статті 2 Закону
України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях",
частини п’ятої статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України" місцеві вибори
не проводяться, а також про виборчі дільниці, утворені на територіях територіальних
громад (населених пунктів), що не входять до вказаного Переліку, на яких
можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.
Донецька обласна державна адміністрація – обласна військово-цивільна адміністрація у
своєму листі зазначила, що нею "спільно з Командуванням операції Об’єднаних сил,
Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганських областях та
Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області проаналізовано
суспільно-політичну та безпекову ситуацію на окремих територіях Донецької області.

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, на окремих
територіях Донецької області неможливо забезпечити належну безпеку громадян та
уникнення терористичної загрози під час організації та проведення, відповідно до
Виборчого кодексу України, місцевих виборів 25 жовтня 2020 року".
У свою чергу, Луганська обласна державна адміністрація – обласна військово-цивільна
адміністрація у листі, зокрема, вказала, що "листом від 04.08.2020 № 313/ОКПОС/12/4509
Командування об’єднаних сил наголосило, що через складну суспільно-політичну
обстановку проведення місцевих виборів в населених пунктах на лінії зіткнення створює
надмірну небезпеку для цивільного населення.
Листом від 4 серпня 2020 року № 78/5/2872 Головне управління Служби безпеки України
в Донецькій та Луганській областях повідомило, що "режим тиші", запроваджений за
результатами "Мінських домовленостей", не може гарантувати 100-відсоткової безпеки
мешканців населених пунктів, розташованих уздовж лінії розмежування …, тому
забезпечення належного рівня безпеки громадян під час проведення місцевих виборів на
території Луганської області унеможливлюється…".
Луганська обласна державна адміністрація – обласна військово-цивільна адміністрація
також зазначила, що за інформацією Головного управління Національної поліції в
Луганській області "існування постійної загрози мінометно-артилерійських обстрілів чи
скоєння терористичних актів диверсійно-розвідувальними групами бойовиків
унеможливлює гарантування правоохоронними органами безпеки мешканців населених
пунктів, розташованих на відстані до 30 – 35 км від лінії розмежування, під час
проведення місцевих виборів".
Таким чином, військово-цивільні адміністрації визначили обставини як такі, що
унеможливлюють організацію підготовки та проведення згідно з положеннями Кодексу
виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської
областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.
Крім того, Комісія бере до уваги, що частина території Гірської територіальної громади
Сєвєродонецького району Луганської області, а саме територія, на якій утворено виборчі
дільниці № 440995, 440996, 440478, 441013, віднесена Указом Президента України від 7
лютого 2019 року № 32/2019 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх
територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" до тимчасово
окупованих. На вказаних територіях відповідно до статті 2 Закону України "Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", частини п’ятої
статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України" вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевий
референдум не проводяться.
Разом з тим згідно з висновком Луганської обласної державної адміністрації – обласної
військово-цивільної адміністрації на території решти виборчих дільниць, утворених у
межах території Гірської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської
області, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.
Також Комісією враховано, що відповідно до висновку Луганської обласної державної
адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації на території Новоайдарської
селищної громади Щастинського району Луганської області частина виборчих дільниць,
зокрема № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, віднесена до тих, на яких неможливо
здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.
Враховуючи пункт 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні
адміністрації", пункт 2 Постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", на підставі висновків
Донецької обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації
та Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної

адміністрації, керуючись пунктом 7 частини першої статті 205 Виборчого кодексу
України, статтями 11 – 13, пунктами 1 – 4, 13 статті 17, пунктом 9 статті 21 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Взяти до відома надані Донецькою та Луганською обласними державними
адміністраціями – обласними військово-цивільними адміністраціями висновки щодо
неможливості забезпечення підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020
року згідно з Виборчим кодексом України на окремих територіях Донецької та Луганської
областей.
2. Встановити неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу
України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької області та
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року згідно з переліком
(додаток 1).
3. Встановити неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу
України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Луганської області та
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року згідно з переліком
(додаток 2).
4. Взяти до відома, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського
району Луганської області на виборчих дільницях № 440265, 440266, 440271, 440272,
440277 неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.
5. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України,
Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям – обласним військовоцивільним адміністраціям для використання в роботі.
6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО

