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ПРО ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 

 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Верховна Рада України Постановою від 15 липня 2020 року № 795-IX “Про 
призначення чергових місцевих виборів у 2020 році” 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). 

При цьому в пункті 5 указаної Постанови зазначено, 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. 

Центральна виборча комісія постановою від 8 серпня 2020 року № 160 “Про 
перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року” призначила на 
неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. 

Разом з тим відповідно до пункту 7 частини першої статті 205 Виборчого кодексу 
України (далі – Кодекс), пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України “Про 
військово-цивільні адміністрації”, на підставі висновків Донецької та Луганської 
обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій 
щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Кодексу 
місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях, утворених згідно з 
постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117 “Про 
утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі”, 
Центральна виборча комісія постановою від 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” встановила неможливість проведення відповідно 
до положень Кодексу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 
Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 
25 жовтня 2020 року згідно з переліками, викладеними в додатках до вказаної 
постанови. 



Постановою від 14 серпня 2020 року № 176 “Про призначення перших виборів 
депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року” Комісія призначила на неділю, 25 
жовтня 2020 року, перші вибори депутатів районних рад, утворених згідно з пунктом 1 
Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ “Про утворення та 
ліквідацію районів”. 

Центральна виборча комісія відповідно до приписів, установлених абзацами 
першим та другим частини восьмої статті 195 Кодексу, повинна шляхом прийняття 
відповідного рішення оголосити про початок виборчого процесу чергових та перших 
місцевих виборів. Таке офіційне оголошення здійснюється Комісією не пізніш як за 
п’ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів. 

Враховуючи викладене, згідно з частиною восьмою статті 195, пунктом 7 частини 
першої статті 205 Виборчого кодексу України, а також Постановою Верховної Ради 
України від 15 липня 2020 року № 795-IX “Про призначення чергових місцевих виборів 
у 2020 році”, беручи до уваги постанови Центральної виборчої комісії від 8 серпня 
2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 
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”, від 14 серпня 2020 року № 
176 “Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 
року”, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 13 статті 17, пунктом 9 статті 21 Закону 
України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє: 

1. Оголосити з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, 
призначених на 25 жовтня 2020 року. 

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої 
комісії. 
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