
 
 

№ 073 від 07 березня 2019 року                                         До Центральної виборчої комісії 

пл. Лесі Українки, 1 

м. Київ 

01096 

 

Щодо термінового призначення виборів в ОТГ. 

 

Асоціація об’єднаних територіальних громад звертається до Центральної виборчої комісії із 

відкритим листом щодо термінового призначення виборів в об’єднаних територіальних громадах, в яких 

не відбулись перші вибори через запровадження військового стану в грудні 2018 року. 

Як відомо, Центральна виборча комісія постановою від 12 жовтня 2018 року № 156 призначила на 

неділю, 23 грудня 2018 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. 

Однак, Указом Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 "Про введення воєнного 

стану в Україні", затвердженим Законом України від 26 листопада 2018 року №2630-УШ, в Україні було 

введено воєнний стан у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, 

Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово 

- Керченської акваторії. 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в 

умовах воєнного стану забороняються проведення виборів Президента України, а також виборів до 

Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого 

самоврядування. 

Відповідно, перші місцеві вибори призначені постановою ЦВК від 12 жовтня 2018 року № 156 на 

23 грудня 2018 року, в об’єднаних територіальних громадах, утворених у межах областей, в яких було 

введено воєнний стан, не було проведено. 

Загалом процес перших виборів 23 грудня було призупинено у 45 ОТГ.  

Таким чином, воєнний стан, який діяв у 10 регіонах України, закінчився більше двох місяців 

тому – 26 грудня 2018 року. 

Відповідно до пункту 14 Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, 

затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 29 листопада 2018 року № 234, у  разі 

введення воєнного стану в Україні (окремих її місцевостях) Центральна виборча комісія приймає 

рішення про призначення відповідних перших місцевих виборів після закінчення періоду дії воєнного 

стану. 

Якщо перші місцеві вибори мали проводитися в період, на який було введено воєнний стан, 

Центральна виборча комісія приймає рішення про призначення перших місцевих виборів після 

закінчення періоду дії воєнного стану. 

З огляду на вищезазначене, Асоціація об’єднаних територіальних громад, члени якої 

консолідовані в прагненні продовження процесів децентралізації, успішного реформування місцевого 

самоврядування і територіальної організації влади, закликає Центральну виборчу комісію до 

термінового призначення виборів в об’єднаних територіальних громадах. 

 

 

 

З повагою 

голова Асоціації об’єднаних 

територіальних громад, 

Новоукраїнський міський голова 

   

 

 

    

Олександр КОРІННИЙ 

 

 


