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Миколаївська обласна територіальна виборча комісія 
 

(54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22. Тел.37-08-17) 

 

Стаття 283. РЕЄСТРАЦІЯ ОБРАНИХ ДЕПУТАТІВ, СІЛЬСЬКОГО, 

СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

1. Особа, обрана депутатом обласної, ради, для її реєстрації зобов'язана 

подати до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів 

протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів 

заяву про реєстрацію її депутатом, а у разі наявності в неї іншого 

представницького мандата - копію зареєстрованої заяви про припинення дії 

іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради 

України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної 

місцевої ради. 

Особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

сільським, селищним, міським головою, також подає документ про звільнення 

з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з депутатським 

мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, посадою 

сільського, селищного, міського голови. 

У разі якщо така особа не займає посаду, не здійснює діяльність, яка 

несумісна з відповідним депутатським мандатом, та/або у разі відсутності у 

неї іншого представницького мандата, про це зазначається в заяві про 

реєстрацію. 

2. У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським 

головою до територіальної виборчої комісії щодо наявності поважних причин, 

які перешкоджають виконанню вимог частини першої цієї статті, 

територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих 

причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або 

про відмову у визнанні цих причин поважними. 

3. У п'ятиденний строк з дня отримання документів, визначених частиною 

першою цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про 

реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови. 

4. У разі невиконання без поважних причин та у строки, передбачені 

частинами першою та другою цієї статті, особою, обраною депутатом в 

багатомандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, 



вимог частини першої цієї статті або подання цією особою до виборчої комісії 

заяви про відмову від депутатського мандата, посади сільського, селищного, 

міського голови, територіальна виборча комісія приймає рішення про 

визнання особи такою, що відмовилася від депутатського мандата, посади 

сільського, селищного, міського голови, та призначає повторні вибори 

відповідно депутата у багатомандатному виборчому окрузі, сільського, 

селищного, міського голови. 

У разі виникнення (виявлення) до реєстрації обставин, зазначених у пунктах 

3 - 6 частини першої та частині четвертій статті 231 цього Кодексу, відповідна 

територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання відповідної 

особи такою, що не набула депутатського мандату, повноважень сільського, 

селищного, міського голови, призначає повторні вибори. 

5. У разі невиконання особою, обраною депутатом за виборчим списком 

місцевої організації партії, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї 

статті, вимог частини першої цієї статті або подання цією особою до виборчої 

комісії заяви про відмову від депутатського мандата, або виникнення 

(виявлення) обставин, зазначених у пунктах 3 - 6 частини першої та частині 

четвертій статті 231 цього Кодексу, виборча комісія приймає рішення про 

визнання її такою, яка не набула депутатського мандата, та визнає обраним 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, 

районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної 

громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) наступного за черговістю 

кандидата у депутати у відповідному територіальному або єдиному 

багатомандатному виборчому списку кандидатів від відповідної організації 

партії, за яким було обрано особу, яка не набула мандата. 

У разі вичерпання відповідного територіального виборчого списку 

черговість отримання мандата передається єдиному багатомандатному 

виборчому списку цієї ж організації партії. У разі вичерпання єдиного 

виборчого списку організації партії такий мандат залишається вакантним. 

6. Рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутата, 

сільського, селищного, міського голови оголошуються на пленарному 

засіданні відповідної сільської, селищної, районної у місті, міської, обласної 

ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та є підставою для набуття 

повноважень, складення присяги депутата, сільського, селищного, міського 

голови. 

7. Копії рішень територіальної виборчої комісії, прийнятих відповідно до 

частин третьої та четвертої цієї статті, невідкладно надсилаються до 

Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку. 

(У редакції Закону України  від 16.07.2020 р. N 805-IX) 



Розділ XXXXI. ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ, ПОВТОРНІ, 

ПРОМІЖНІ, ДОДАТКОВІ ТА ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 

Стаття 284. Заміщення депутатів, повноваження яких достроково припинені 

1. У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також 

міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю 

виборців 10 тисяч і більше) на підставах і в порядку, передбачених 

Конституцією та законами України, за рішенням виборчої комісії Автономної 

Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, міської, сільської, 

селищної виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю 

кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому 

списку від цієї організації партії у порядку, передбаченому частиною п'ятою 

статті 283 цього Кодексу. 

2. Реєстрація особи, зазначеної у частині першій цієї статті, депутатом 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у 

місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з 

кількістю виборців 10 тисяч і більше) здійснюється відповідною 

територіальною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 283 

цього Кодексу. 

 

 

Голова Миколаївської обласної 

територіальної виборчої комісії      Ф. Барбалат 


