Пояснювальна записка
до проекту Постанови Верховної Ради України
«Про призначення позачергових виборів Теребовлянського міського
голови Тернопільського району Тернопільської області»
На перших виборах 25 жовтня 2020 року Теребовлянським міським
головою був обраний Поперечний Сергій Іванович.
31 грудня 2020 року Поперечний С.І. звернувся з особистою заявою до
Теребовлянської міської ради про складання ним повноважень міського голови
за власним бажанням.
Відповідно до пункту 1 частини першої, пункту 1 частини одинадцятої
статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються
достроково у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про
складення повноважень, а відповідна особа звільняється з посади з дня
прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений
факт.
У зв’язку з цим, Теребовлянська міська рада 5 січня 2021 року прийняла
рішення щодо дострокового припинення Поперечним С.І. повноважень
міського голови та порушила перед Верховною Радою України клопотання про
призначення позачергових виборів Теребовлянського міського голови.
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
до повноважень Верховної Ради України належить призначення чергових та
позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.
Позачергові місцеві вибори Верховна Рада України призначає у разі
дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради,
сільського, селищного, міського голови не пізніше ніж у дев’яностоденний
строк з дня дострокового припинення їх повноважень та не пізніше ніж за
шістдесят днів до дня виборів (частина третя статті 194, частина перша статті
195 Виборчого кодексу України).
Згідно з абзацом другим частини першої статті 209 Виборчого кодексу
України витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових,
додаткових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів
здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на
здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері
проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету,
отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування погодився з пропозиціями
Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування Апарату Верховної Ради України щодо позитивного вирішення
цього питання і вважає за доцільне призначити позачергові вибори
Теребовлянського міського голови.
СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Клочко Андрій Андрійович
Сертифікат: 12A1C72050EC685404000000DF510500A8390D00

Дійсний до: 27.08.2021 12:00:10

Апарат Верховної Ради України
№ 04-23/03-2021/66932 від 26.02.2021

