ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
24.06.2021

Ужгород

№ 292

Про Звернення Закарпатської обласної ради
щодо необхідності законодавчого врегулювання
порядку призначення та проведення місцевого
референдуму
Відповідно до статті 7, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Верховної Ради України щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення місцевого
референдуму (текст Звернення додається).
2. Надіслати це Звернення народним депутатам України від
Закарпатської області для реагування в межах повноважень, наданих їм
законодавством.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної ради.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

Верховній Раді України
ЗВЕРНЕННЯ
Статтею 38 Конституції України передбачено, що громадяни мають право
брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та
місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, а у статті 69 зазначено, що
референдум є волевиявленням народу, поряд із виборами та іншими формами
прямої демократії.
Відсутність законодавчого механізму реалізації конституційного права
громадян брати участь в управлінні державними справами через референдум,
що виникла внаслідок визнання Конституційним Судом України у 2018 році
неконституційним Закону України «Про всеукраїнський референдум»,
тривалий час залишалася істотною прогалиною у вітчизняному законодавстві.
У зв’язку із наведеним вище , ми, депутати Закарпатської обласної ради,
підтримуємо ухвалення Верховною Радою України Закону України «Про
народовладдя через всеукраїнський референдум», який визначає правові
засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський
референдум, його організацію та порядок проведення.
Водночас неврегульованим досі залишається питання про порядок
проведення місцевих референдумів.
Переконані, що заможні громади можливі лише там, де громадяни мають
реальний інструмент впливу на рішення влади – референдум. Це ми бачимо на
прикладі успішних держав, серед яких належить бути Україні.
В таких умовах Закарпатська обласна рада як орган місцевого
самоврядування, що представляє інтереси всіх мешканців Закарпаття, в межах
повноважень, визначених Конституцією та законами України, підтримуючи
необхідність впровадження реального народовладдя та децентралізації влади
в Україні, закликає Верховну Раду України всіляко сприяти розробці та
прийняттю закону про місцевий референдум, що дозволить громадянам
вирішувати важливі питання у своїх громадах.

Звернення прийнято на першому пленарному
засіданні третьої сесії обласної ради VIІІ скликання
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