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CURRENT INTERVIEW

Oleg DIDENKO:  
"No postponement  
of elections now"

CEC Chairman Oleg Didenko interviewed a number of media 
outlets and NGOs, including the LB.UA online publication, 
the OPORA civic network, the CESNO civic movement, and the 
Council of Europe Office in Ukraine regarding the upcoming 
local elections..

EVENTS. ACTIVITIES. COMMENTS

The run-up to the regular local 
elections: the CEC generalized  
and syste matized major  
problematic issues

Due to the request of the Verkhovna Rada of Ukraine 
Committee on State Power Organization, Local Self-
Government, Regional Development and Urban Planning, 
the CEC summarized and systematized the issues that could 
potentially arise regarding the appointment, preparation and 
holding of local elections on October 25, 2020.

Implementation of  
information technologies  
in the electoral process
Representatives of the election administra-

tion, the Government of Ukraine and international non-gov-
ernmental organizations participated in the first online 
meeting of the CEC working group entitled "Implementation 
of information technologies in the electoral process". The 
Working Group will explore the use of the latest information 
technology in the election administration process.

Adaptation of DRV services to the 
needs of people with disabilities
SA number of non-governmental organ-
izations thanked the Central Election 
Commission and the State Voter Register for 

making the CEC's electronic services available to voters with 
disabilities as much as possible.

Approval of the trial operation of 
the change of voting place online
Experimental exploitation of electronic 
service in order to implement the procedure 

of temporary change of voting place starts in Ukraine. You 
will be able to use this online service in the presidential and 
parliamentary elections.

The right to democracy
The Central Election Commission received 
a response from the Verkhovna Rada of 
Ukraine Committee on the Organization of 

State Power, Local Self-Government, Regional Development 
and Urban Development regarding the legislative regulation 
of the organization and the procedure for holding 
referendums in Ukraine.

Regarding certain innovations  
in referendum procedures
On April 22 and 30, an online discussion of 
the bill on the All-Ukrainian Referendum – 

the first legislative act in the field of democracy and direct 
democracy, prepared by a parliamentary working group com-
prising members of the Central Election Commission Pavlo 
Liubchenko and Volodymyr Perepeliuk took place.
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EXPERT OPINIONS

Local elections require changes  
to the Electoral Code and  
the Constitution

The Member of the Central Election Commission Andrii Hevko 
participated in an online discussion of the course of electoral 
reforms in the framework of the draft analytical brief "Regional 
Discussion of Reforms: Towards Vilnius" organized by the 
Reanimation Reform Package Coalition.

ELECTION EDUCATION

All about Electoral Systems.  
Varieties and applications
Choosing an electoral system is one of 

the most important institutional decisions in any democracy. 
The electoral system is part of the electoral legislation 
that determines how parties and candidates are elected to 
representative bodies as people's representatives. There are many 
electoral systems in the world. Conditionally they can be grouped 
into three families by their basic characteristics .

ELECTIONS ABROAD 

Election 2020 in partner  
countries of Ukraine
In 2020, the topic of elections is relevant to 

almost all Ukraine's neighbors. 
However, because of the spread of the coronavirus in some 
countries, elections and referendums are canceled.

South Korea holds  
parliamentary elections
The election to the 21st National Assembly 
(Parliament) of the Republic of Korea, held 

against the backdrop of a coronavirus pandemic, was won by a 
ruling bloc led by the Democratic Party.

A new government  
has been formed in Israel
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, 
who represents the Likud bloc, and Benny 

Ganz, a representative of the Kahol-Laban bloc, have signed a 
coalition agreement.
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– Олегу Миколайовичу, у зв’язку 
зі скороченням видатків на 

місцеві вибори, чи зможе ЦВК їх провести за 
1 млрд грн?

– Витрати на вибори визначає Виборчий 
кодекс України, який передбачає низку напрямів, 
котрі повинні бути профінансовані для того, щоб 
вибори реалізувалися. Причому йдеться ж не про 
якісь одні вибори, а про велику кількість, тому що 
в нас на місцевих виборах кожен виборчий процес 
по суті окремий.

Якщо ми говоримо про зменшення 
фінансування, про те, чи можливо за таких умов 
провести вибори, тоді водночас потрібно вести 
мову про внесення змін до Виборчого кодексу, 
який передбачає фінансування кожного окремого 
напряму під час виборчого процесу.

– Чи рахували ви, якою є мінімальна 
критична сума коштів, що дасть змогу провести 
вибори?

– ЦВК лише перерозподіляє кошти, котрі як 
субвенція з державного бюджету перераховуються 
місцевим бюджетам на проведення виборів. 
Вибори організовуватимуть і проводитимуть 
відповідні територіальні виборчі комісії.

ЦВК не може порахувати, яка мінімальна 
сума потрібна, доки не будуть внесені відповідні 
зміни до закону. Потрібно розуміти, що вважати 
за мінімальну суму. Ми не можемо, наприклад, 
вважати, що оплату праці членам комісій можна 
не здійснювати, і на підставі цього таким чином 
рахувати.

– А ви не вбачаєте в цьому ризик для 
проведення чесних виборів, якщо члени комісій 
більше залежатимуть від партій, розраховуючи 
на їхні кошти?

– Ми вважаємо, що члени виборчих комісій 
повинні бути незалежними й чесними. Що 
більшою мірою їх фінансує держава, то краще. 
Ми зі свого боку вже порушували, зокрема й під 
час ухвалення Виборчого кодексу, питання про 
те, щоб керівний склад виборчих комісій робити 
на професійних засадах і розгортати максимальну 
мережу територіальних представництв комісій… 
Але річ у тім, що держава повинна знайти баланс 
між фінансовими ресурсами, які є змога виділяти 
на ці потреби, і важливістю належного рівня 
незалежності членів виборчих комісій. Це не 
питання ЦВК. З боку ЦВК ми, звісно, бачимо 
загрози. Це негативна тенденція. Але в ситуації, 

яка є, коли ніхто не знає, як розвиватимуться 
події надалі, коли ми бачимо, що у світі вибори 
або скасовують, або переносять, принаймні 
заплановані на цю весну…

– А чи були вже у вас якісь консультації 
або з ВРУ, або з ОП стосовно перенесення 
виборів?

– Ні. Про перенесення виборів зараз 
не йдеться. Але коли на кону стоїть життя і 
здоров'я людей, я якоюсь мірою можу зрозуміти 
логіку Верховної Ради та уряду, які хочуть 
переспрямувати кошти. ЦВК – орган, котрий 
забезпечує виборчі права, і в нашій сфері 
відповідальності – саме організація виборів. 
Ми виступаємо із заявами, але робити їх 
у категоричній формі, що не можна нічого 
змінювати, а люди хай гинуть, – це неправильно. 
Ми не можемо вимагати. Ми висловлювали 
свою позицію ще до голосування за зміни до 
бюджету, просили відповідально ставитися до 
цього питання, тому що фінансування виборчого 
процесу – це обов'язок держави.

– Чи буде завершено адмінтерреформу? 
Чи узгодили з Верховною Радою, хто де 
призначатиме вибори?

– Я не можу вам сказати, чи буде завершено 
адмінтерреформу, тому що це абсолютно не у 
сфері відповідальності ЦВК.

– Але вам для проведення виборів це дуже 
важливо...

– Так, це питання для нас є одним із 
болючих і складних, тому що ми не розуміємо. 
От ви запитуєте, скільки коштів потрібно, 
а я можу поставити зустрічне запитання: а 
адмінтерреформа буде чи не буде? Якщо вона 
буде, то суми витрат можуть бути скориговані. 
Також у публічній площині звучить інформація, 
що наразі тривають консультації на предмет того, 
аби розширити пропорційну виборчу систему з 
відкритими списками на ширше коло місцевих 
рад. А це теж призведе до зміни фінансування.

– А ЦВК долучають до цих консультацій?

– Ні. ЦВК не є суб'єктом питання про вибір 
виборчої системи. Це питання суто політичне в 
межах повноважень ВРУ.

– Чули, що зараз ведуть політичну 
дискусію, щоб поширити партійну систему 
на всі міські ради. Тобто це вже навіть не 

» Про перенесення виборів    
      зараз не йдеться » Олег ДІДЕНКО 

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Втім, ціла 
низка викликів значно ускладнює організацію їх проведення.

До проблем із необхідністю вдосконалення Виборчого кодексу та незавершеністю 
адмінреформи додалося питання належного фінансування виборчого процесу.  

Виник також принципово новий, чи не найбільший виклик –  
можливе перенесення виборів через епідемію коронавірусу.  

Голова Центральної виборчої комісії, з огляду на актуальність тем, які турбують  
суспільство, дав інтерв'ю журналістам низки видань, громадських  та міжнародних 

організацій, серед яких:  інтернет-видання LB.ua, Громадянська мережа ОПОРА, 
Громадський рух ЧЕСНО та Офіс Ради Європи в Україні. Наводимо відповіді  

Олега Діденка на проблемні питання щодо організації місцевих виборів.

Фото LB.ua

https://lb.ua/pravo/2020/04/13/455135_golova_tsvk_oleg_didenko_karantin.html
https://www.oporaua.org/news/vybory/19822-opora-live-golova-tsvk-pro-finansuvannia-mistsevikh-viboriv-regionalni-predstavnitstva-ta-zmini-do-viborchogo-kodeksu?fbclid=IwAR1F-X8wR77gsyCsk9YZ2yZ5AwAHZMaCC1a6kYgvbLys6ynrj839DuTSBiE
https://www.chesno.org/t/67/golova-cvk.html
https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/-quarantine-does-not-contain-any-legal-obstacles-for-organising-and-conducting-local-elections-ukrainian-cec-chair-oleg-didenko-commented-on-the-adjus
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питання міст на 10 чи 20 тисяч виборців, 
яке обговорювали раніше. Як ви до цього 
ставитеся?

– З погляду організації виборів, це, на 
мою думку, ускладнить життя всім. Тому що на 
сьогодні практично всі районні ради, переважна 
більшість міських рад – це багатомандатна 
мажоритарка. Тобто по суті це мажоритарна 
система. Єдине – в окрузі обиратимуть не одного 
депутата, як раніше, а від двох до чотирьох. Така 
виборча система всім зрозуміла і доволі проста в 
адмініструванні.

Якщо пропорційну систему з відкритими 
списками запровадити на рівень району чи малого 
міста, це дуже ускладнить життя всім. Передусім 
– членам виборчих комісій і так само виборцям. 
От уявіть невелике місто, яке має бути поділене, 
умовно кажучи, на 2-3 округи. У кожному з 
округів повинен бути окремий список, у межах 
якого має відбуватися внутрішня конкуренція. 
От як виборці повинні все це сприймати? Яким 
чином визначати межі цих округів? У порівнянні з 
парламентськими виборами, де загальнодержавний 
список ділиться на регіональні, а обрані депутати 
вважаються представниками відповідних регіонів, 
такий спосіб поділу є доволі штучним. А рахувати 
голоси і встановлювати при такій виборчій 
системі результати виборів членам комісій буде 
надзвичайно складно. Особливо з тим бюлетенем, 
який пропонують. Уявіть інформаційні плакати й 
буклети на дільниці. Вони мають бути окремими 
для обласної ради (список, черговість у списку). 
Окремо для обласної, міської ради, а якщо ще й 
районної… Я, щиро кажучи, цього боюся. З точки 
зору належної організації виборчого процесу й 
реалізації виборчих прав громадян, це може бути 
великий ризик.

– Чи можна без адмінтерреформи, згідно з 
Виборчим кодексом, провести вибори, якщо її не 
буде завершено?

– Питання виборів та адмінтерреформи – це 
два різні питання. Вибори провести, безперечно, 
можна. Якщо відбудеться адмінтерреформа, 
вибори буде проведено до меншої кількості 
місцевих рад.

– А коли ви зможете розповісти людям про 
розміри округів? Як вони будуть "нарізані", що й 
куди увійде?

– Виборчі округи на місцевих виборах, 

відповідно до Виборчого кодексу, утворюватимуть 
ТВК відповідних місцевих виборів уже після 
початку виборчого процесу.

– Чи відбудуться вибори до райрад? 
Вони є в Конституції України, але після 
адмінтерреформи мають зникнути.

– Якщо вони є в Конституції, вибори до них 
будуть. Я не розумію тоді, у чому питання…

– Райради однаково ліквідують, то чи є 
сенс обирати до них депутатів?

– Є сенс чи немає – це питання не до нас, 
бо ЦВК зобов'язана 
забезпечити виборчі 
права громадян 
за тією системою 
адміністративно-
територіального 
устрою, яка існує. Але 
наскільки я чув і про що 
йдеться, розуміючи, що 
зміни до Конституції 
навряд ухвалять, 
зараз розглядають 
можливість так званої 
адмінтерреформи 
через делегування 
повноважень КМУ. Крім 
того, розглядається 
можливість, коли 
райони будуть 
збільшені, тобто на 
базі 4–5 районів буде 
утворено 1. Відтак їх 
стане менше, і по суті 
проблема зникне.

Отже, вибори до райрад відбудуться, а з часом 
буде внесено зміни до Конституції, і, можливо, 
райони зміняться на повіти, округи чи щось подібне...

– Чи будуть вибори до Луганської та 
Донецької облрад? Зараз у нас 22 облради, а в 
тих облрадах вибори раніше не проводили.

– Питання призначення чергових і 
позачергових виборів – це сфера компетенції ВРУ. 
І якщо вибори будуть призначені, то їх проведуть 
відповідні обласні виборчі комісії.

– Яка ваша позиція щодо проведення 
виборів у тих містах, які на момент виборів 
2015 року були окуповані, а наразі звільнені, 

але в них досі не проведено місцевих виборів 
з 2010 року? Лише кілька міст, як, приміром, 
Маріуполь, вибороли право провести вибори. 
Чи будуть у них зараз проводити вибори?

– Це однозначно питання законодавчого 
врегулювання. Призначаючи вибори 2015 року, 
Верховна Рада тоді виключила їх і визначила, де 
вибори проводяться, а де – ні. Крім того, за всього 
бажання забезпечити виборчі права громадян я не 
візьму на себе відповідальність озвучувати те, чи 
в якомусь конкретному населеному пункті можна 
чи не можна проводити вибори, тому що ми на 

місці не представлені, 
ми не знаємо, яка там 
реальна ситуація з 
безпекою. Для цього є 
компетентні органи, які 
повинні визначати, чи 
є належні передумови 
для проведення 
виборів. Якщо умови 
дозволяють, то, на нашу 
думку, вибори повинні 
бути призначені й 
проведені.

– Щодо застави на 
місцевих виборах, суму 
якої підвищили майже 
в 40 разів. Як, на вашу 
думку, вона впливає 
на конкуренцію? Чи 
треба її зменшувати? 
Наші читачі-політики 
дуже бідкаються щодо 
цього, бо ситуація 

з коронавірусом ще більше погіршила умови в 
регіонах. І як їм збирати ці кошти на заставу? 
А якщо партійний список поширять і на менші 
міста, то там теж доведеться збирати гроші на 
заставу. (Оновлено)**

– Застава, як і вибір виборчої системи, 
належить більше до політичних питань, які мені 
як голові ЦВК не хотілося б коментувати. Це 
сфера відповідальності ВРУ. Звісно, за такого 

високого розміру застави можна говорити про 
певні складнощі в доступі до виборчого процесу та 
реалізації виборчих прав громадян… Але, здається, 
це вже всі розуміють, і, наскільки я чув, ВРУ 
планує зменшити розмір застав. 

– Так, там компромісне зменшення – 
удвічі від того рівня застав, що передбачений 
Виборчим кодексом.

– Я не є суб'єктом цих перемовин, але всі 
розуміють, що застава зависока, і планують її 
зменшити. З погляду ЦВК як організатора виборів, 
хотів би звернути увагу на те, що це питання має дві 
складові. З одного боку, застава має бути реальною, 
а з іншого – вона має бути, тому що вибори 
повинні мати можливість бути організовані. Бо 
коли в нас є на місцевих виборах виборча система 
з відкритими списками, де до виборчого бюлетеня 
вписують і кандидатів, якщо забрати заставу, у 
нас може виникнути ситуація, коли бюлетень 
буде таким, що його просто неможливо буде 
технічно виготовити або він буде надрукований 
таким шрифтом, що годі буде щось прочитати. На 
нижньому рівні застави взагалі немає. Можливо, 
є сенс там її зробити в якійсь невеличкій формі, 
аби вибори залишалися доступними для широкого 
кола кандидатів, але водночас можна було б 
убезпечитися від зловживань. Зараз різноманітні 
технології застосовують, на жаль, дуже активно, і 
зловживання можливі.

– З якого дня розраховується кількість 
виборців у Реєстрі? На день оголошення 
виборів? На день передання списків? На день 
висунення кандидатів? Бо на минулих виборах 
було кілька конфліктних міст, де виборців було 
на межі 90 тисяч осіб.

– ЦВК не пізніш як на п'ятий день після 
початку виборчого процесу на підставі відомостей 
Державного реєстру виборців станом на день 
початку виборчого процесу відповідних місцевих 
виборів визначає розмір грошової застави для 
кожного єдиного обласного, міського виборчого 
округу. У будь-якому разі кількість виборців, за 
котрою визначається, до якої виборчої системи 

**	 30	квітня	Верховна	Рада	проголосувала	за	суттєве	зменшення	розміру	грошової	застави	для	кандидатів	у	депутати	
обласних	рад	та	міських	рад	у	містах,	у	яких	проживають	понад	90	000	виборців.	Так,	завдяки	запропонованим	змінам	
до	Виборчого	кодексу	України	розмір	грошової	застави	зменшиться	на	90%	–	з	чотирьох	розмірів	мінімальної	заробітної	
плати	на	кожні	10	000	виборців	відповідної	області	чи	міста	до	чотирьох	розмірів	мінімальної	заробітної	плати	на	кожні	
90	000	виборців.

Фото: Рух Чесно
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належатиме місто, має бути врегульована заздалегідь 
і не повинна змінюватися під час виборчого процесу.

– Чи матиме ЦВК змогу публікувати 
фінансову звітність партій і кандидатів?

– На місцевих виборах? (Скептично 
усміхається). На місцевих виборах це 
повноваження ТВК. У нас були великі надії на 
регіональні та територіальні представництва комісії, 
до функцій яких ми дуже хотіли додати й контроль 
за місцевими виборами. Але, розумієте, забагато цих 
виборчих процесів одночасно, і немає механізму 
отримання такої інформації. По суті на кожних 
місцевих виборах окрема ТВК – це як ЦВК.

Ми планували розгорнути ІАС "Вибори" до 
рівня ТВК для того, аби оперативніше збирати 
інформацію хоча б щодо результатів виборів, я вже 
не кажу про фінансові звіти. Але в нинішніх умовах, 
наскільки я розумію, нам на це кошти не дадуть. 
Адже скасовують навіть те, що було закладено.

Додаткове фінансування передбачалося 
на підставі Виборчого кодексу – інша виборча 
система, інша процедура, якісь інші заходи.

– Отже, якщо ви не можете 
централізовано зібрати й опублікувати ці 
звіти, то їх і перевіряти ніхто не буде?

– Наскільки я пригадую, контроль за 
ними повинна здійснювати ТВК. Це не наше 
повноваження. Але суто теоретично ви уявляєте, 
яка це кількість суб'єктів виборчого процесу?

– Чи може ЦВК якось спростити процедуру 
відкриття банківських рахунків виборчих 
фондів, адже чимало кандидатів і партій 
скаржаться на те, що їх відкривають запізно. 
Також банки їх не відкривають, бо там немає 
комісії, вимагають додаткову інформацію про 
членів партії тощо. Чи є спосіб це спростити?

– Це не функція ЦВК. Ми спільно з НБУ 
затверджуємо інструкцію щодо порядку відкриття 
рахунку виборчого фонду. Раніше це був окремий 
розділ у загальній інструкції про порядок відкриття 
банківських рахунків. Зараз Нацбанк нібито 
виявив готовність, як ми пропонували свого часу, 
зробити цей документ окремим, щоб він стосувався 
тільки рахунків виборчих фондів. Але в будь-
якому разі банки – це сфера управління НБУ, тож 
санкції щодо банків за невідкриття рахунків може 
застосовувати тільки Нацбанк.

А якщо ми кажемо про те, що банки не хочуть 
цього робити через те, що це було безкоштовно, 
то ми розуміємо, що їм потрібно залучати 
ресурси, аби виконувати дії, за які вони нічого не 
отримують. Але безоплатність визначено законом, 
а обов'язок банків відкривати рахунки виборчих 
фондів – ні.

– А можна якось спростити цю інструкцію, 
щоб вимагали від партій і кандидатів менше 
документів, щоб не здійснювали перевірку 
керівництва партій, наприклад?

– Ми готові над цим працювати, ЦВК 
відкрита до пропозицій. Надавайте нам їх.

– Коли ми моніторили мажоритарників, 
то вони скаржилися на те, що рахунок 
виборчого фонду відкрили під кінець кампанії. 
Нам показували листування з банками. Один 
банк відмовив, інший протягом двох тижнів 
перевіряв…

– Ситуації виникають різні. Насправді 
проблемних ситуацій менше, ніж звичайних, 
якщо брати статистику за результатами 
загальнонаціональних виборів 2019 року. ЦВК 
намагалася до таких ситуацій ставитися максимально 
лояльно, не застосовувати штрафних санкцій, хоча 
попередження – не така й велика санкція.

– Чи призначатиме ЦВК вибори в 
нещодавно сформованих громадах?

– ЦВК ухвалила рішення про те, що, якщо 
вибори припадають на рік проведення чергових 
виборів, то вони будуть проведені разом із 
черговими.

– Фактично вже розпочалася дочасна 
агітація. Чи має ЦВК позицію щодо обмеження 
дочасної агітації, чи ви не вбачаєте в цьому 
проблеми?

– Коли ЦВК подавала свої пропозиції 
до Виборчого кодексу за результатами його 
опрацювання та із зауваженнями Президента 
України, йшлося про такі зміни. Зокрема, 
дати визначення, що таке політична реклама. 
Простіше кажучи, це будь-яка діяльність з метою 
популяризації партій і фізичних осіб. Також 
заборонити політичну рекламу, наприклад, за 
пів року до виборів. Однак ця пропозиція була 
врахована лише частково.

Підготовка до чергових 
місцевих виборів: 
ЦВК узагальнила та систематизувала 
основні проблемні питання 

У зв’язку зі зверненням Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Центральна 
виборча комісія  узагальнила та систематизувала проблемні питання, які можуть потенційно 
виникнути щодо призначення, підготовки та проведення місцевих виборів.

Чергові та перші місцеві 
вибори 25 жовтня 2020 року 
ставлять перед державою низку 
викликів та завдань, пов’язаних 
між собою, та мають комплекс ний 
характер.

Окреслені проблеми можуть 
створити загрозу для забезпечен-
ня належної організації та прове-
дення місцевих виборів у жовтні 
2020 року. Тому Комісія закликала 
Верховну Раду та Кабінет Міні-
стрів України належним чином 
оцінити всі ризики, щоб мінімі-
зувати їх злагодженою роботою 
Центральної виборчої комісії. 
Серед них:

 невизначеність з епідемічною 
ситуацією в Україні у зв’язку з 
поширенням гострої респіра-
торної хвороби COVID-19 під 
час виборчого процесу черго-
вих місцевих виборів;

 необхідність вжиття додат-
кових засобів захисту всіма 
суб’єктами виборчого процесу 

в разі проведення виборчого 
процесу в умовах карантину;

 незавершеність реформи 
адміністративно-територі-
ального устрою, вірогідність 
перегляду низки  положень 
Виборчого кодексу України у 
разі її реалізації;

 вірогідність зміни виборчої 
системи для окремих видів 
місцевих виборів незадовго до 
початку виборчого процесу;

 наявність тимчасово окупо-
ваних територій, визначення 
меж територій, на яких вибори 
не можуть організовуватися та 
проводитися;

 необхідність якнайшвидшого 
внесення змін до Виборчого 
кодексу України в частині усу-
нення прогалин та неузгод-
женостей, кореляції строків 
та спрощення виборчих про-
цедур;

 проблеми з фінансуванням 
місцевих виборів (скорочення 

бюджету), передусім  – щодо 
оплати праці членів виборчих 
комісій; можливі проблеми з 
формуванням та функціону-
ванням виборчих комісій усіх 
рівнів;

 необхідність модифікації ІАС 
"Місцеві вибори" та відсутність 
фінансування на такі цілі;

 необхідність проведення 
інформаційних кампаній щодо 
роз’яснення положень Вибор-
чого кодексу України;

 неможливість утворення та 
забезпечення повноцінного 
функціонування регіональ-
них та територіальних пред-
ставництв Комісії до початку 
виборчого процесу місцевих 
виборів у зв’язку з проблема-
ми фінансування;

 складність застосування по-
ложень Закону України "Про 
публічні закупівлі" під час 
організації підготовки та про-
ведення місцевих виборів.

https://www.cvk.gov.ua/novini/tsvk-sistematizuvala-osnovni-problemi-v-pidgotovtsi-do-chergovih-mistsevih-viboriv.html
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Впровадження інформаційних 
технологій у виборчий процес

НОВІ РЕАЛІЇ – НОВІ КОМУНІКАЦІЇ

Представники виборчого управління, уряду України та міжнародних неурядових організацій взяли участь у першому  
онлайн-засіданні робочої групи ЦВК під назвою "Впровадження інформаційних технологій у виборчий процес".

Онлайн-зустріч зібрала 20 учасників, включаю-
чи експертів міжнародних неурядових організацій. 
Крім того, до складу робочої групи з питань інфор-
маційних технологій ЦВК увійшли представники 
українських правоохоронних та регулюючих органів; 
Міністерства цифрової трансформації; члени ЦВК; 
працівники Секретаріату ЦВК та Служби Державно-
го реєстру виборців.

Робоча група вивчатиме питання щодо необ-
хідного організаційного, правового, кадрового, фі-
нансового та матеріально-технічного забезпечення 
впровадження новітніх інформаційних технологій у 
виборчий процес загальнодержавних і місцевих вибо-
рів, а також підготовки пропозицій, спрямованих на 
максимально повну автоматизацію заходів, що здій-
снюються упродовж усіх етапів виборчого процесу.

У результаті зустрічі під керівництвом члена 
ЦВК Сергія Постівого було досягнуто домовленості 
про створення та керівництво підгрупами, що охо-
плюють такі питання:

®	Міжнародний досвід виборчих ІТ;

®	Ідентифікація виборців;

®	Системи управління виборами та управління 
 результатами;

®	Електронне голосування;

®	Підрахунок голосів; 

®	Інформування учасників виборів.
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АДАПТАЦІЯ СЕРВІСІВ ДРВ  
до потреб людей  
з інвалідністю

Низка громадських 
організацій висловила подяку 
Центральній виборчій комісії та 
Державному реєстру виборців 
за те, що електронні сервіси 
ЦВК стають максимально 
доступними для виборців з 
інвалідністю. Адже попри наявний 
прогрес у захисті їхніх виборчих 
прав, на жаль, досі існують 
бар’єри, які перешкоджають 
таким виборцям брати 
повноцінну участь у політичному 
житті суспільства.

Як відомо, 7 квітня 2020 
року Центральна виборча ко-
місія ввела в дослідну експлуа-
тацію електронний сервіс для 
тимчасової зміни місця голо-
сування, який було розроблено 
Службою розпорядника Держав-
ного реєстру виборців на вико-
нання постанови ЦВК №1969 
від 2 грудня 2019 року.

 Порядок тимчасової зміни 
місця голосування, який регулю-
ється цією постановою, містить 
чимало прогресивних норм, що 
поширюються на президентські 
та парламентські вибори.  Зокре-
ма, виборці, які в день голосу-
вання знаходяться не за місцем 

реєстрації, зможуть подати заяву 
про зміну місця голосування 
через уповноважену особу або 
онлайн. Саме з цією ініціативою 
не раз виступали  внутрішньо 
переміщені особи з інвалідністю, 
яким для зміни місця голосу-
вання потрібно було особисто 
подавати заяви у відділ ведення 
Державного реєстру виборців, 
що було складно та затратно.

Сайт ДРВ був частково 
адаптований для людей з пору-
шенням зору.

Згідно з Вимогами щодо 
створення (модернізації) офі-
ційних веб-сайтів (веб-порталів) 
органів виконавчої влади, за-

тверджених Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 
12 червня 2019 р. №493, під 
час модернізації чи створен-
ня відповідного електронного 
сервісу необхідно застосовувати 
адаптивний дизайн та верстку. 
Під адаптивним дизайном та 
версткою розуміється реаліза-
ція оптимального відображення 
інформації та взаємодії користу-
вача з офіційним веб-сайтом не-
залежно від роздільної здатності 
та формату пристрою, з якого 
здійснюється перегляд веб-
сторінки. Користувачі повин-
ні мати повнофункціональний 
доступ до необхідної інформації 

та функцій веб-порталу з ви-
користанням спеціалізованого 
апаратного та програмного за-
безпечення, в тому числі при-
значеного для користувачів з 
порушеннями зору, слуху, опор-
но-рухового апарату, мовлення 
та інтелектуального розвитку, а 
також з різними комбінаціями 
порушень та з використанням 
мобільних пристроїв.

Адже люди з інвалідністю 
повинні мати повноцінну мож-
ливість активної залученості 
до виборчого процесу, тому 
усунення будь-яких перешкод 

для сприйняття інформації на 
офіційних веб-сайтах є вкрай 
важливим.

Враховуючи, що саме через 
електронний сервіс громадяни 
зможуть змінювати місце голо-
сування та виборчу адресу, аби 
мати можливість голосувати, 
представники низки громад-
ських організацій протестували 
сайт Державного реєстру ви-
борців (Сервіси ДРВ) на пред-
мет доступності та зручності. Зі 
своїми зауваженнями вони звер-
нулись до Голови робочої групи 
з питань забезпечення реалізації 

та захисту виборчих прав лю-
дей з інвалідністю, члена ЦВК 
Сергія Постівого з проханням 
усунути виявлені недоліки.

І вже наступного дня після 
надсилання листа більшість за-
уважень були враховані!

– Висловлюємо подяку 
Центральній виборчій комісії та 
Державному реєстру виборців за 
те, що електронні сервіси ЦВК 
стають максимально доступни-
ми для всіх виборців! – ідеться 
в заяві Громадського холдингу 
"Група впливу".  

Погодження дослідної 
експлуатації зміни місця 
голосування онлайн

В Україні 
стартує дослідна 
експлуатація 
електронного 
сервісу для 
реалізації порядку 
тимчасової зміни 
місця голосування. 
Використовувати 
цей онлайн-сервіс 
можна буде на 
президентських та 
парламентських 
виборах.

Центральна виборча 
комісія ухвалила рішен-
ня, яким ввела в дослідну 
експлуатацію електрон-
ний сервіс автоматизова-
ної інформаційно-теле-
комунікаційної системи 
"Державний реєстр ви-
борців" для реа лізації 
Порядку тимчасової 
міни місця голосування 
виборця без зміни його 
виборчої адреси.

Зазначений елект-
ронний сервіс було роз-
роблено Службою роз-
порядника Державного 
реєстру виборців на ви-
конання пункту 5 поста-

нови ЦВК від 2 грудня 
2019 року № 1969 "Про 
Порядок тимчасової 
зміни місця голосування 
виборця без зміни його 
виборчої адреси".

Також ЦВК утвори-
ла комісію з приймання 
у промислову експлуата-
цію цього електронного 
сервісу, яка повинна про-
вести перевірку праце-
здатності його функцій, 
передбачених Технічним 
завданням, скласти від-
повідний акт приймання 
та подати його на роз-
гляд Центральної вибор-
чої комісії.

Нагадаємо, що ЦВК 
підійшла до ухвалення 
Порядку тимчасової 
зміни місця голосування 
виборця без зміни його 
виборчої адреси досить 
нетрадиційно. Тоді впер-
ше було запропоновано 
представникам громад-
ськості та експертного 
середовища взяти участь 
у підготовці проєкту 
нового Порядку та по-
дати свої зауваження й 
пропозиції. Окрім того, 
з цього питання була 
проведена відкрита 
нарада за участю заінте-
ресованих осіб.

https://www.vplyv.org.ua/
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Необхідність такого 
звернення була обґрунтована 
відсутністю правової визна-
ченості стосовно наслідків 
визнання неконституційним 
Закону України "Про все-
український референдум" та 
у зв’язку з цим втрати ним 
чинності, а також можливості 
застосування Закону України 
"Про всеукраїнський та міс-
цеві референдуми".

Це було вже не перше 
звернення Комісії до про-
фільного Комітету Верхов-
ної Ради з метою отримання 
роз’яснення щодо наявного 
законодавчого регулювання 
організації і порядку прове-
дення всеукраїнського та міс-
цевих референдумів в Україні 
(у 2018 році ЦВК двічі зверта-
лася, однак відповіді на пору-

шене питання не отримала). 
Проте окреслена проблема 

лишається актуальною досі. 
Зокрема, суди під час розгляду 
деяких справ щодо призначен-
ня Комісією перших місцевих 
виборів у мотивувальній час-
тині своїх рішень висловлюють 
позицію стосовно одночасного 
з втратою чинності Законом 
України "Про всеукраїнський 
референдум" відновлення дії 
Закону України "Про всеукра-
їнський та місцеві референду-
ми", який, згідно з відомостями 
розділу "Законодавство Укра-
їни", розміщеного на офіційно-
му вебпорталі Верховної Ради 
України, означений таким, що 
втратив чинність.

Водночас Комісія, як 
правозастосовний орган, 
зобов’язана діяти лише на 

підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією України та 
законами України, будуючи 
свою діяльність на принципах 
верховенства права та за-
конності. А юридична визна-
ченість, як один з елементів 
принципу верховенства права 
вимагає, щоб юридичні нор-
ми були чіткими і точними 
та спрямованими на забез-
печення того, щоб ситуації та 
правовідносини в державі за-
лишались передбачуваними.

Своїм зверненням Комі-
сія зробила спробу повернути 
питання правового регулюван-
ня референдумів в Україні в 
поле юридичної визначеності 
задля забезпечення реалізації 
громадянами України права на 
участь у референдумах.

Центральна виборча комісія звернулася до Комітету 
Верховної Ради України з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування  щодо надання роз’яснень з питань 
відновлення дії (чинності) Закону України "Про 
всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 
року у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України 
від 26 квітня 2018 року, яким визнано неконституційним 
Закон України "Про всеукраїнський референдум" від 
6 листопада 2012 року. А також – щодо можливості 
застосування положень Закону України "Про всеукраїнський 
та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року в разі 
необхідності проведення всеукраїнського і місцевих 
референдумів та  наявного на сьогодні законодавчого 
регулювання організації і порядку проведення таких 
референдумів в Україні (постанова ЦВК від 06.03.2020 № 72).

"Справді жива демократія залежить від активного внеску всіх громадян. Їхня участь 
у політичному житті є вирішальним фактором для безперешкодного функціонування 
демократичних інститутів". 

(З резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1121 ( 1997)  
"Про інструменти участі громадян у представницькій демократії")

ПРАВО НА ПРАВО НА 
ДЕМОКРАТІЮДЕМОКРАТІЮ

Розглянувши на своєму засіданні 
22 квітня 2020 року порушені Цент-
ральною виборчою комісією питан-
ня, Комітет Верховної Ради України з 
питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіональ-
ного розвитку та містобудування:

1. Констатує, що Рішенням 
Конституційного Суду України від 
26.04.2018 року № 4-р/2018 Закон 
України від 06.11.2012 року № 5475-VI 
"Про всеукраїнський референдум" ви-
знано неконституційним. Разом із тим, 
у вказаному Рішенні Конс титуційного 
Суду України не зазначено про від-
новлення дії (чинності) Закону України 
від 03.07.1991 року № 1286-ХІІ "Про 
всеукраїн ський та місцевий референ-
думи" та не покладено обов'язок на 
жоден орган державної влади вчинити 
дії, пов'язані з відновленням чинності 
Закону № 1286-ХІІ.

2. Зазначає про неможливість за-
стосування положень Закону України 
"Про всеукраїнський та місцеві рефе-
рендуми" від 03.07.1991 року № 1286-
ХІІ у разі необхідності проведення 
всеукраїнського та місцевих референ-
думів з огляду на нечинність вказаного 
акта. Окрім того, значна частина поло-
жень нечинного Закону № 1286-ХІІ не 
відповідає нормам чинної Конституції 
України.

3. Наголошує на важливості за-
безпечення реалізації права громадян 
на участь у референдумі, що надасть 
можливості для здійснення народо-
владдя, втілення конституційного пра-
ва громадян брати участь в управлінні 
державними справами та є необхід-
ною умовою демократичного розвитку 
України.

4. Підкреслює, що питання ор-
ганізації і порядку проведення рефе-
рендумів в Україні потребує законо-
давчого врегулювання, що сприятиме 
розбудові правової держави та гро-
мадянського суспільства на засадах 
зміцнення народовладдя, демократії 
та відповідності владних інститутів.

https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-zvernennya-do-komitetu-verhovnoi-radi-ukraini-z-pitan-organizatsii-derzhavnoi-vladi-mistsevogo-samovryaduvannya-regionalnogo-rozvitku-ta-mistobuduvannya.html
https://rada.gov.ua/news/Novyny/192099.html
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За словами першого заступника Голови Верховної Ради Укра-
їни Руслана Стефанчука, законопроєкт про Всеукраїн ський рефе-
рендум покликаний вирішити такі основні завдання, як предмет, 
процедура і захист результатів референдуму. У ньому виписано всю 
юридичну процедуру проведення референдуму. Йдеться також про 
скасування законів, ухвалених Верховною Радою, які супе речать 
Загальній декларації прав людини та Європейській конвенції з 
прав людини.

18 березня мав відбутися круглий стіл і презентація законо-
проєкту про Всеукраїнський референдум у парламенті, однак його 
відкладено через карантин. Проте обговорення тривало, учасники 
робочої групи аналізували всі зауваження і пропозиції. 

Офіційний переклад законопроєкту англійською мовою 
розміщено на офіційному сайті Верховної Ради з тим, щоб свою 
оцінку документу надали також міжнародні організації. Після за-
вершення карантину буде проведено презентацію законопроєкту  
в парламенті.

У проекті закону "Про всеукраїнський ре-
ферендум", що підготовлений Робочою групою з 
питань розробки законопроектів у сфері народо-
владдя під керівництвом Руслана Стефанчука, 
закладено низку процедур, раніше відсутніх як у 
вітчизняному референдумному законодавстві, так 
і в законопроектах із його удосконалення.

   По-перше, йдеться про процедуру оцінки 
конституційності питання, що виноситься на все-
український референдум за народною ініціативою.

 Відповідно до частини третьої статті 124 Кон-
ституції України за загальним правилом юрисдик-
ція судів поширюється на юридичні спори (об-
винувачення у кримінальних справах); безспірні 
справи розглядаються судами лише у випадках, 
передбачених законом.

Конституційний Суд України не належить до 
системи судів та не здійснює правосуддя, проте за 
своїми завданнями, статусом суддів може вважа-
тися таким, що здійснює судову функцію, тобто 
за загальним правилом розглядає саме спірні 
справи.

Відповідно до частини першої статті 68 
Основ ного Закону України кожен зобов'язаний 
неухильно додержуватися, у тому числі  Консти-
туції України. Відповідно, ЦВК зобов’язана пере-
вірити дотримання ініціаторами референдуму 
Конституції України при формулюванні питання 
референдуму та тексту законопроекту.   

Якщо у ЦВК не виникне сумнівів у конститу-
ційності питання референдуму, тобто спір з цього 
приводу буде відсутній, то ініціативну групу необ-
хідно реєструвати. Зрештою, Конституція України 
не містить положення, за яким контроль КСУ за 
конституційністю питання референдуму за на-
родною ініціативою був би обов’язковим етапом 
референдумного процесу. 

Якщо ж у ЦВК виникнуть заперечення щодо 
конституційності питання референдуму, то саме 
вона повинна ініціювати вирішення спору з цього 
приводу, адже у громадян-ініціаторів референдуму 
такої можливості немає: 

1) адміністративний суд відмовить у відкрит-
ті відповідного провадження через неналежність 
спору до його предметної юрисдикції (пункт 1 
частини другої статті 19 КАСУ);

2) заяви на адресу Президента України чи 
народних депутатів з проханням ініціювати від-
повідне конституційне провадження ні до чого не 
призведуть, бо названі суб’єкти конституційного 
звернення можуть спрямувати до Конституційно-
го Суду України лише клопотання про визнання 
питання (законопроекту) неконституційним; у 
них немає можливості подати клопотання про під-
твердження конституційності питання референ-
думу (частина четверта статті 53 Закону України 
"Про Конституційний Суд  України").

Висновки ЦВК щодо конституційності питан-
ня (законопроекту) референдуму не можуть бути 
остаточними (здатними припинити процедури 
проголошення референдуму), інакше Комісія всу-

Володимир Володимир ПЕРЕПЕЛЮК:ПЕРЕПЕЛЮК:

Щодо окремих новацій  
в референдумних  процедурах

22 і 30 квітня відбулося онлайн-обговорення законопроєкту про Всеукраїнський 
референдум — першого законопроєкту у сфері народовладдя та прямої демократії, 
підготовленого парламентською робочою групою, до складу якої увійшли члени 
Центральної виборчої комісії Павло ЛЮБЧЕНКО та Володимир ПЕРЕПЕЛЮК.

ЦВК зобов’язана буде 
перевіряти дотримання 
Конституції України при 
формулюванні питання 
референдуму

= ПОДІЇ. ЗАХОДИ. КОМЕНТАРІ
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переч Конституції України отримає можливість 
втручатися у компетенцію Президента України, 
народних депутатів, Конституційного Суду. ЦВК 
зможе сама розпочинати спір про конституцій-
ність і сама ж його вирішувати.

Свої сумніви щодо конституційності питання 
референдуму ЦВК має повідомити Президентові 
України, оскільки саме він є суб’єктом проголо-
шення всеукраїнського референдуму за народною 
ініціативою. При цьому спір щодо конституцій-
ності питання референдуму може бути ініційо-
ваний ним саме до проголошення референдуму 
(стаття 79 Закону України "Про Конституційний 
Суд України").

Запропонований підхід, на думку членів робо-
чої групи, у цілому узгоджується з юридичною по-
зицією Конституційного Суду України (пункт 23 
мотивувальної частини Рішення від 26 квітня 
2018 року № 4-р/2018).

По-друге, пропонуються норми щодо правил 
агітації під час збору підписів на підтримку ініціа-
тиви щодо проведення референдуму. Закон Укра-
їни "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" 
від 3 липня 1991 року № 1286-XII таку агітацію 
допускав, але детальних вимог до неї не містив.

Відтак, у законопроекті передбачаються чіткі 
обмеження при проведенні агітації та контроль 
за її фінансуванням. Фонди учасників такої агі-
тації (за винятком фонду ініціативної групи) не 
перетворюватимуться у фонди суб’єктів всеукра-
їнського референдуму, оскільки партія чи громад-
ська організація може підтримувати винесення пи-
тання на референдум, але на самому референдумі 
закликатиме проголосувати проти цього питання.

По-третє, до процедур всеукраїнського ре-
ферендуму пропонується увести інститут об-
ґрунтування ініціативною групою, іншими його 
суб’єктами (партіями, громадськими організа-

ціями) їх позиції щодо питання всеукраїнського 
референдуму.

Однією із засад референдуму є вільне фор-
мування та вільне виявлення волі громадянина, 
який має право голосу; заборонено введення його 
в оману, зокрема, прихильниками та опонентами 
питання референдуму, у тому числі сумнівними 
твердженнями про наслідки певного рішення 
Українського народу щодо затвердження (при-
йняття, підтримку) відповідного законопроекту, 
(закону, питання), що винесені на референдум.

Заздалегідь поінформувати громадян про 
наслідки референдуму могла би ЦВК як орган рів-
новіддалений від усіх гілок влади. Але цей підхід 
може бути сприйнятий як такий, що суперечить 
правовій природі ЦВК. 

Менше заперечень, на думку членів робочої 
групи, викличе підхід, за яким інформування 
здійснюватиметься на базі політичної конкуренції 
між учасниками референдуму, яка надасть вибор-
цеві об’єктивну картину усіх можливих наслідків 
референдуму. 

Основним загальнодоступним засобом інфор-
мування варто встановити інформаційні плакати 
учасників референдуму.

Щоправда, під час громадських обговорень 
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) 
висловила протилежний підхід: інформування 
громадян про наслідки референдуму варто поклас-
ти саме на ЦВК; інформаційні плакати є формою 
агітації, а тому їх присутність на дільницях у пе-
реддень та день голосування буде неприпустимою.

У зв’язку із цим зауваженням, на мою думку, 
законопроект можна було б доповнити вимогами до 
змісту інформаційних плакатів, які б запобігли їх 
використанню як агітаційних матеріалів. Зокрема, 
варто встановити, що плакати мали б містити оцін-
ку тверджень ініціативної групи, інших суб’єктів 
процесу всеукраїнського референдуму щодо: про-
блеми, яку пропонується розв’язати шляхом рішен-
ня Українського народу на всеукраїнському рефе-
рендумі про затвердження (прийняття, підтримку) 
відповідного законопроекту, (закону, питання), що 
винесені на референдум; цілей такого рішення; очі-
куваних соціально-економічних, правових та інших 
наслідків такого рішення; обґрунтування можли-
вості досягнення встановлених цілей. Водночас 
варто встановити заборону включати до плакатів 
заклики голосувати "за" чи "проти" питання все-
українського референдуму.

У законопроекті 
передбачаються чіткі 
обмеження при проведенні 
агітації та контроль за її 
фінансуванням АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ ВИБОРЧОЇ 

РЕФОРМИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ У БРИФІ:

/ вплив виборців на результати виборів об-
межується запровадженням обов’язкових 
депутатських мандатів для "першої 
дев’ятки кандидатів" зі списку партії, що 
пройде до Парламенту;

/ голоси виборців матимуть вплив лише 
для тих кандидатів, які подолають бар’єр 
у 25% від розміру виборчої квоти;

/ форма виборчого бюлетеня не сприяє 
голосуванню за конкретного кандидата;

/ неврегулювання передвиборної агітації в 
Інтернеті та соціальних мережах;

/ надмірне фінансування виборчих кампа-
ній;

/ Державний реєстр виборців після запро-
вадження у 2009 році жодного разу не 
проходив незалежного аудиту;

/ незабезпечення належної системи квалі-
фікації злочинів проти виборчих прав та 
виборчих порушень.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ  
на 2020 – 2021 роки:

/ впровадження наступного етапу виборчої реформи – 
усієї Книги четвертої Виборчого кодексу, яка регламен-
тує проведення місцевих виборів;

/ ревізія положень Виборчого кодексу, які стосуються 
парламентських виборів, оскільки неточності в методі 
обчислення виборчої квоти та способу розподілу ман-
датів блокує встановлення результату виборів як для 
парламентської, так і місцевої кампанії;

/ належне визначення санкцій за порушення виборчих 
прав і процедур неможливе без змін до Кримінального 
кодексу та Кодексу про адміністративні правопору-
шення;

/ встановлення справедливого та адекватного макси-
мального розміру виборчих фондів партій/кандидатів 
для всіх типів виборів;

/ врегулювання питання надмірної грошової застави 
для виборів усіх рівнів;

/ внутрішня реформа Центральної виборчої комісії, яка 
повинна включати прозорість та відкритість способу 
ухвалення рішень.

Член Центральної виборчої комісії Андрій ГЕВКО взяв участь в онлайн-обговоренні ходу виборчих реформ у 
рамках драфту аналітичного брифу "Регіональне обговорення реформ: на шляху до Вільнюса" ,  організованого 
Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ 23 квітня. Драфти таких аналітичних брифів з питань реформ в 
Україні були підготовлені РПР до Ukraine Reform Conference 2020, запланованої на 7 липня у Вільнюсі.

Місцеві вибори 
потребують змін до 
Виборчого кодексу та 
Конституції

= ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ



Надія ШУВАР,  
керівниця напряму 
"Верховенство права" 
Центру демократії та 
верховенства права

Андрій ГЕВКО, 
член Центральної  
виборчої комісії

"Виборча кампанія – надзви-
чайно дороге явище, через що по-
літичні сили можуть потрапити  
в залежність від своїх спонсорів. 

Варто послабити вплив вели-
кого бізнесу на вибори через зміни 
до Виборчого кодексу: встановити 
грошові та часові ліміти на перед-
виборну агітацію, а також скасувати 
обов’язкову державну компенса-
цію переможцям виборів на перед-
виборчу кампанію у сфері реклами 
в ЗМІ.

Адже після минулих парла-

ментських виборів держава мала 
відшкодувати майже 500 млн грн 
витрат політичним силам. 18%  
з цієї суми – це видатки на рекламу  
в медіа. 

А грошова застава на виборах 
не виконує роль фільтру якості та 
кількості кандидатів. 

Відтак держава має повертати 
грошову заставу не тільки перемож-
цям виборів, а й тим кандидатам і 
партіям, які хоч і не перемогли, але 
заручилися певним рівнем підтрим-
ки виборців".

"Основним викликом для чер-
гових місцевих виборів, які мають 
відбутися у жовтні 2020 року, є за-
вершення адміністративно-терито-
ріальної реформи.

Проводити місцеві вибори на 
старій територіальній основі – це 
злочин. Адже треба буде витрачати 
додаткові кошти на нові вибори при 
утворенні нових об’єднаних терито-
ріальних громад. 

Завершення адміністративно-
територіальної реформи дасть змогу 

скоротити і кількість територіальних  
виборчих комісій, що зекономить 
частину коштів.  Але через недостат-
ній рівень фінансування проведення 
місцевих виборів у 1 млрд грн, мож-
ливо, доведеться скасувати оплату 
праці членів ДВК взагалі. Тим паче, 
додаткових коштів потребує прове-
дення виборів в умовах карантину.

За новим Кодексом вибори 
старост мають фінансуватися з 
місцевих бюджетів. Але питання 
фінансування досі не вирішено".

= ДУМКИ ЕКСПЕРТІВДУМКИ ЕКСПЕРТІВ  =

ГРОШІ – КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ ПЕРЕГОНІВ

ЩО ЗАГРОЖУЄ МІСЦЕВИМ ВИБОРАМ?

"Проведення місцевих виборів 
без змін до Конституції породжує 
існування нових територіальних 
утворень (ОТГ) разом із старими 
інститутами (районні ради).

А існування двох різних ви-
борчих систем на місцевих виборах 
досить-таки дивне: 

³ в містах з кількістю виборців 
до 90 тисяч осіб –  мажоритарна 
система відносної більшості;

³ в містах з кількістю виборців 
90 тисяч і більше осіб – пропорцій-
на система з відкритими партійними 
списками".

"Ймовірна втрата "десятків 
відсотків" голосів через складну для 
виборців форму бюлетеня, запрова-
джену новим Виборчим кодексом.  

Також значна частина голо-
сів втрачається на закордонному 
виборчому окрузі: близько 2 млн 
українців не можуть проголосувати 
за кордоном, адже їм необхідно діс-

татися до українського посольства 
чи консульства. Варто  надати мож-
ливість цим громадянам голосувати 
поштою.

А нестача фінансування місце-
вих виборів може загнати "в тінь" 
зарплати членів ДВК, і вони будуть 
повністю фінансово залежати від 
політичних сил".

"Ухвалення нового Виборчого 
кодексу – це приведення націо-
нального законодавства до міжна-
родних норм. 

Необхідно зберегти гендерні 
квоти, забезпечити виборчі права 
внутрішньо переміщених осіб і 
людей з інвалідністю". 

ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО РАЙОННИХ РАД 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВІДКРИТИМ

ЯК НЕ ВТРАТИТИ ГОЛОСИ ВИБОРЦІВ

ПРИВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ДО МІЖНАРОДНИХ НОРМ

Світлана КОНОНЧУК,  
виконавчий директор 
Українського незалежного 
центру політичних  
досліджень  

Олексій КОШЕЛЬ,  
генеральний директор  
Комітету виборців України  

Роман ЛЮБЧЕНКО,  
директор програм  
IFES Україна

Ольга АЙВАЗОВСЬКА,  
голова правління Громадян-
ської мережі ОПОРА

"Ухвалення нового Виборчого 
кодексу – це один із кроків на шляху 
реалізації виборчої реформи. Але 
сам Кодекс не є панацеєю у цій 
реформі, зокрема він не вирішує 
питання боротьби з корупцією на 
виборах. 

Виборчий кодекс містить такі 
прогресивні аспекти, як електро-
нне звернення про зміну адреси 
голосування, але це зараз немож-
ливо реалізувати через відсутність 
фінансування.

22 квітня 2020 року про-
фільний комітет Верховної Ради 
підтримав законопроєкт № 2769 
про зменшення розміру застав на 
місцевих виборах: 4 мінімальні 
зарплати на кожні 90 тисяч вибор-
ців, а не на 10 тисяч, як це встанов-
лено зараз. Тепер останнє слово за 
народними депутатами, які мають 
розглянути цей законопроєкт." 
(Оновлено: 30 квітня Верховна Рада 
України проголосувала за с уттєве 
зменшення грошової застави).

НОВИЙ ВИБОРЧИЙ КОДЕКС – НЕ ПАНАЦЕЯ
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Мажоритарні виборчі системи 
вважаються найпростішим типом 
виборчих систем, адже принцип, 
який лежить в їх основі, легко зро-
зуміти – переможцем стає кандидат 
або партія, яка набрала більшість 
голосів виборців.

На практиці це може вигляда-
ти по-різному.

Існує п'ять різновидів мажо-
ритарної системи:

• мажоритарна система від-
носної більшості (FPTP – First 
past the post),

• блокове голосування (BV – 
Block vote),

• партійно-блокове голосу-
вання (PBV – Party Block Vote),

• альтернативне голосування 
(AV – Alternative Vote)

• двотурова система (TRS – 
Two-Round System).

Мажоритарна система від-
носної більшості (FPTP) є най-
простішою. Всі виборчі округи – 
одномандатні, і виборці голосують 
за певного кандидата. Виборці 
отримують бюлетені з іменами 
всіх кандидатів, за одного з яких 
потрібно проголосувати. Пере-
магає той кандидат, який отримає 
більшість голосів. Теоретично 
кандидат може бути обраним на-
віть одним голосом, якщо всі інші 
кандидати не отримали голосів.

Сьогодні така система вико-
ристовується в 61 країні для про-
ведення парламентських виборів. 
Переважно це країни, які були під 
впливом Британської імперії.

Основна особливість двоту-
рової системи (TRS) очевидна із 
самої назви: це вибори, які про-
ходять у два тури (раунди), часто 
з проміжком в один або два тижні 
між ними. Перший раунд прово-

диться так само, як і за системою 
відносної більшості. Якщо жоден 
із кандидатів не набере абсолют-
ної більшості голосів (50% + 1 
голос), проводиться другий раунд. 
Обраним оголошується перемо-
жець другого туру. Сьогодні таку 
систему на парламентських ви-
борах використовують 17 країн, в 
основ ному історично пов’язаних із 
Францією.

Вибори за системою альтерна-
тивного голосування (AV) зазви-
чай проводяться в одномандатних 
округах. Однак ця система надає 
виборцям знач но більше можли-
востей при заповненні бюлетеня. 
Виборці можуть ранжувати кан-
дидатів за власним бажанням, 
позначивши цифрою 1 найбільш 
бажаного кандидата, цифрою 2 – 
наступного, цифрою 3 – третього 
і так далі. Отже, система дозволяє 
виборцям висловити своє вподо-
бання стосовно всіх представлених 
кандидатів, а не просто зробити 
єдиний вибір.

Альтернативне голосування 
відрізняється методом підрахунку 
голосів. Як і в системах FPTP та 

TRS, кандидат, який отримав абсо-
лютну більшість "перших" голосів, 
стає переможцем. Однак, якщо 
жоден претендент не отримує абсо-
лютної більшості "перших" голосів, 
кандидат із найменшою кількістю 
"перших" голосів "виключається" з 
процесу підрахунку, і його бюлетені 
розподіляються між іншими канди-
датами за "другими" голосами. Цей 
процес повторюється, поки один із 
кандидатів не отримає абсолютної 
більшості. Ця система цікава тим, 
що дає можливість отримати аб-
солютну більшість без проведення 
другого туру.

Сьогодні таку систему для ви-
борів парламенту використовують 
Австралія та Папуа Нова Гвінея.

Голосування блоком (BV) – 
це використання мажоритарної 
системи відносної більшості в 
багатомандатних округах. Виборці 
мають рівно стільки голосів, скіль-
ки мандатів розігрується в їхньо-
му окрузі. Виборці, як правило, 
можуть голосувати за будь-якого 
кандидата, незалежно від його пар-
тійної приналежності. Більшість 
блокових систем допускають, аби 

Мажоритарні виборчі системи (91 країна)

Все про
ВИБОРЧІ СИСТЕМИ  
Різновиди та застосування

Вибір виборчої системи – одне з найважливіших інституційних рішень у будь-якій демократії. 
Виборча система – це частина виборчого законодавства, що визначає, яким чином партії та 

кандидати обираються до представницьких органів як народні представники. У світі існує безліч 
виборчих систем. Умовно їх можна об’єднати у три сім’ї за своїми основними характеристиками.

МАЖОРИТАРНІ
Виборчі системи, за яких переможцем стає кан-
дидат або партія, яка набрала більшість голосів 
виборців. Базуються на принципі, що кандидати 
або партія оголошуються переможцями завдяки:

– відносній більшості голосів (переможець наби-
рає більше голосів, ніж будь-який інший кандидат 
або партія); або

– абсолютній більшості голосів (50% плюс один).
Мажоритарні системи використовуються в одно-
мандатних та багатомандатних округах. Системи 
відносної більшості, альтернативного голосуван-
ня або абсолютної більшості застосовують одно-
мандатні округи. Голосування блоком чи голо-
сування партійними блоками використовують у 
багатомандатних округах.

ПРОПОРЦІЙНІ
За цих виборчих систем партії отримують місця в 
парламенті пропорційно до частки отриманих нею 
голосів виборців. Пропор ційні системи можуть 
бути відкритими, коли на черговість кандидатів у 

списку впливає кількість голосів за конкретного 
кандидата, та закритими, коли виборці не вплива-
ють на черговість кандидатів у списку партії.

ЗМІШАНІ
Це спроба поєднати позитивні властивості як ма-
жоритарних, так і пропорційних системи. Змішана 
система об'єднує в собі дві виборчі системи, які за-
стосовують різні правила визначення переможця, 
але використовуються одночасно. Виборці голо-
сують і за кандидата, і за партію; тобто одна частина 
депутатів обирається за мажоритарним принци-
пом, а інша – за пропор ційним.

Крім мажоритарних систем, систем пропор ційного 
представництва й змішаних існує низка інших, які 
неможливо з упевненістю віднести до жодної із за-
значених сімей. Серед них система єдиного непере-
хідного голосу, обмежене голосування і підрахунок 
за методом Борда. Їх часто класифікують як мажо-
ритарні, але можна сказати, що вони є такими тільки 
частково, адже іноді дають пропорційні результати.

ЯКІ БУВАЮТЬ МАЖОРИТАРНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ?
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Змішані виборчі системи – це 
спроба поєднати позитивні влас-
тивості мажоритарних (або інших) 
та пропорційних систем. Змішана 
система об'єднує в собі дві виборчі 
системи, які застосовують різні 
правила визначення переможця, 
але використовуються одночасно. 
Одна частина депутатів обирається 
за мажоритарним принципом, а 
інша – за пропорційним, тобто ви-
борці голосують і за кандидата, і за 
партію. При цьому виборець одно-
часно обирає депутатів з викорис-
танням двох різних систем. Зміша-
ною система не вважається, коли в 
одній частині округів застосовуєть-
ся одна система, а в іншій  – інша.

Існує два різновиди змішаної 
системи:

• Паралельна (Parallel);
• Система змішаного мажо-

ритарно-пропорційного представ-
ництва (MMP – Mixed Member 
Proportional)

Паралельна система передба-
чає, що частина місць (наприк лад, 
половина) буде обиратися за мажо-
ритарною системою, а інша части-

на – за пропорційною. При цьому 
результати голосування за кожною 
системою чітко відокремлені і 
жодним чином не залежать одна від 
одної з точки зору розподілу місць.

Саме ця система використо-
вувалась в Україні на парламент-
ських виборах у 1998, 2002, 2012, 
2014 та 2019 роках, коли половина 

В основу всіх систем пропор-
ційного представництва покладено 
принцип розподілу парламент-
ських місць пропор ційно до кіль-
кості отриманих партією голосів. 
Існують два різновиди пропорцій-
ної системи:

• система пропорційного 
представництва за партійними 
списками (ListPR – Proportional 
Representation);

• система єдиного перехідно-
го голосу (STV – Single transferable 
vote).

При використанні системи 
пропорційного представництва 
вибори проводяться у багатоман-
датних округах. У деяких країнах 

в ролі багатомандатного округу 
виступає вся країна. В інших краї-
нах виборчі округи формуються з 
певних регіонів.

У своїй найпростішій формі 
система пропорційного представ-
ництва за партійними списками 

(ListPR) передбачає, що кожна 
партія представляє виборцям список 
кандидатів у кожному багатомандат-
ному окрузі. Виборці голосують за 
партії, які отримують місця в за-
конодавчому органі пропорційно до 
загальної кількості набраних голосів 
у відповідному виборчому окрузі.

Законодавство кожної краї ни 
визначає, яка міра свободи вибору 
в середині самого списку надається 
виборцю. Таким чином, існують 
три варіанти списків: відкриті, за-
криті і вільні.

– При використанні закритих 
списків мандати розподіляються 
між кандидатами відповідно до 
встановленої партією пріоритет-
ності.

– Відкриті списки дозволяють 
виборцям позначати в бюлетенях 
не лише вподобану ними партію, а 
й кандидата зі списку такої партії. 
В такому випадку мандати, отри-
мані партією, розподіляються між 
кандидатами відповідно до кіль-
кості їх персональних голосів.

– У Люксембурзі та Швейцарії 
використовуються вільні списки. 
Виборці мають кількість голосів, 
яка дорівнює кількості мандатів, 
отже вони можуть на власний роз-
суд розподіляти свої голоси як між 
кандидатами зі списку однієї партії, 
так і між кандидатами зі списків 
різних партій. Виборці можуть про-
голосувати за кандидатів з різних 
партійних списків (панашаж) або 
віддати більше одного голосу за 
одного кандидата (кумулятивне 
голосування).

Сьогодні пропорційні виборчі 
системи за партійними списками на 
парламентських виборах викорис-
товують 86 країн, серед яких Ар-
гентина, Бразилія, Швеція, Іспанія, 
Казахстан, Алжир, Південна Афри-
ка, Індонезія.

Система єдиного перехідного 
голосу (STV) довгий час пропагу-
валася політологами як одна з най-
більш привабливих і справедли-

вих виборчих систем, проте лише 
Ірландія та Мальта застосовують її 
у проведенні виборів до законодав-
чих органів.

При використанні системи 
єдиного перехідного голосу вибори 
проводяться в багатомандатних 
округах, і виборці ранжують кан-
дидатів у виборчому бюлетені за 
преференціями. У більшості випад-
ків виборці не зобов'язані ранжу-
вати всіх без винятку кандидатів, а 
можуть позначити в бюлетені лише 
одного або кількох.

Після підрахунку голосів вста-
новлюється квота, необхідна для об-
рання одного кандидата. Зазвичай 
використовується квота Друпа, яка 
розраховується за простою форму-
лою: Квота Друпа = (голоси / (к-сть 
мандатів в окрузі + 1)) +1.

Для визначення переможців 
виконуються наступні кроки:

– Кандидат, який набрав або пе-
ревищив квоту, вважається обраним.

– Якщо кандидат набрав більше 
голосів, ніж квота, надлишок його 
голосів перерозподіляється серед 
інших кандидатів згідно з другою 
преференцією, зазначеною в бюлете-
нях. Усі бюлетені обраного кандида-
та переходять до інших кандидатів з 
коефіцієнтом перерозподілу так, щоб 
кількість перерозподілених голосів 
дорівнювала надлишку голосів об-
раного кандидата. Наприклад, якщо 
кандидат набрав 100 голосів, а квота 
була 95 голосів – всі його бюлетені 
будуть переходити за коефіцієнтом 
5/100 (надлишок голосів кандида-
та, поділений на кількість голосів 
кандидата).

– Якщо жоден кандидат не до-
сяг квоти, кандидат з найменшою 
кількістю голосів викреслюється 
і його голоси передаються іншим 
кандидатам за преференціями в 
цих бюлетенях.

Ці кроки повторюються, поки 
не будуть розподілені всі мандати.

Змішані виборчі системи (33 країни)

виборці самі вирішували, скільки 
голосів віддати на виборах.

Таку систему застосовують 15 
країн світу, зокрема в Кувейті та 
Лаосі.

При мажоритарній системі 
голосування партійним блоком 
(PBV), на відміну від системи 

відносної більшості, вибори прово-
дяться в багатомандатних округах. 
Кожен виборець має один голос і 
віддає його за партійний список, 
а не за конкретного кандидата. 
Партія, яка набрала більшість голо-
сів, отримує всі мандати в окрузі і 
відповідно обраними вважаються 

всі кандидати з партійного списку. 
Як і при застосуванні мажоритар-
ної системи FPTP, переможцю не 
потрібно отримувати абсолютну 
більшість голосів.

Така система як додаткова за-
стосовується в 5 країнах: Камерун, 
Чад, Кот-д'Івуар, Єгипет, Сінгапур.

Виборчий бюлетень у Південній Африці  
(виборці голосують лише за партію).

Пропорційні виборчі системи (88 країн)

ЯКІ БУВАЮТЬ ПРОПОР ЦІЙНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ?

ЯКІ БУВАЮТЬ ЗМІШАНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ?
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народних депутатів (225) обира-
лась за партійними списками, а 
інша половина – за мажоритар-
ною системою в одномандатних 
округах. Особливістю паралельної 
системи є те, що існують два рівні 
округів: один – загальнонаціо-
нальний та багато одномандатних. 
Виборець отримує два бюлетеня і 
голосує як за партію, так і за депу-

тата в одномандатному 
окрузі. Половина місць 
у парламенті розподі-
ляється між партійними 
списками пропорційно 
до частки отриманих 
голосів кожною партією, 
інша половина місць зай-
мається переможцями в 
мажоритарних округах.

Така 
система ви-
користову-
ється в 24-х 
країнах світу, 
серед яких Італія, Литва, 
Венесуела, Лівія, Судан, 
Японія, Філіппіни.

Система змішаного 
мажоритарно-пропор-
ційного представниц тва 
(MMP – Mixed Member 
Proportional) на перший 
погляд дуже схожа на 
паралельну. Так само 
існує загальнонаціо-
нальний округ, де змага-
ються партійні списки, 
та мажоритарні округи, 
де змагаються кандида-
ти. Спільним також є на-
явність у виборців двох 
голосів: за кандидата в 
мажоритарному окрузі 
та за партійний список – 
у загальнодержавному. 
Правила визначення 
переможця в мажоритар-
них округах такі самі.

Відмінністю є те, 
що результати виборів 
за обома системами 
пов'язані між собою, при 
цьому розподіл місць за 
пропорційною системою 
залежить від результатів 
виборів за мажоритарною 
системою.

У системі змішаного мажо-
ритарно-пропорційного представ-
ництва місця, отримані пар тією за 
пропор ційною системою, займають 
кандидати від цієї партії, які вигра-
ли в мажоритарних округах.

Наприклад, якщо партія отри-
мала 20% голосів, вона має право 
на отримання 90 місць у парламен-
ті (з 450-ти). Але від цієї партії вже 
є 50 переможців у мажоритарних 
округах. Саме ці кандидати займа-
ють перші 50 місць із 90-та. Після 
цього у партії залишиться ще 40 
невикористаних місць, які займуть 
кандидати з партійного списку.

У випадку, якщо партія на-
бирає 10% голосів на загальнона-
ціональному рівні і має право на 
отримання 45 місць у парламенті, 
але не має переможців у мажори-
тарних округах, вона все одно отри-
має стільки мандатів, скільки буде 
необхідно, аби її представництво в 
законодавчому органі становило  
10 відсотків. У такому випадку всі 
45 місць займуть кандидати з ви-
борчого списку.

Сьогодні таку систему вико-
ристовують 8 країн світу: Німеч-
чина, Угорщина, Мексика, Болівія, 
Лесото, Таїланд, Джибуті та Нова 
Зеландія.

Крім мажоритарних вибор-
чих систем, систем пропорційно-
го представництва та змішаних 
систем існує низка інших, які 
неможливо з упевненістю віднести 
до жодної із зазначених сімей. До 
таких систем належать:

• система єдиного неперехід-
ного голосу (SNTV – Single Non-
Transferable Vote);

• обмежене голосування 
(LV  – Limited Vote);

• підрахунок за методом Бор-
да (BC – Borda Count).

Їх часто класифі-
кують як мажоритарні, 
але можна сказати, що 
вони є такими тільки 
частково, адже іно-
ді дають пропорційні 
результати.

Під час застосу-
вання системи єдиного 
неперехідного голосу 
(SNTV) використо-
вуються мажоритарні 
округи, кожен виборець 
голосує за кандидата, але 
на відміну від мажори-
тарної системи відносної більшості 
(FPTP), виборчі округи є багато-
мандатними. Обраними вважаються 
кандидати, які отримали найбільшу 
кількість голосів.

Сьогодні система SNTV ви-
користовується на виборах до 
законодавчих органів Афганістану, 
Піткерн і Вануату.

Обмежене голосування (LV), 
як і система єдиного неперехідного 
голосу, є мажоритарною системою 

з багатомандатними округами. На 
відміну від системи SNTV, вибор-
ці мають більше ніж один голос, 
але менше ніж кількість мандатів. 
Очевидно, що округи за такої сис-

теми мають бути як мінімум трьох-
мандатними. Підрахунок голосів 
ведеться так само, як і при системі 
єдиного неперехідного голосу: 
мандати отримують кандидати, які 
набрали в підсумку найбільшу кіль-
кість голосів.

Ця система використовується 
на різних місцевих виборах, а її за-
стосування на загальнонаціональ-
ному рівні обмежується Гібралта-
ром та Іспанією, де вона від 1977 

року використовується на виборах 
до верхньої палати іспанського 
парламенту – Сенату.

Останнім і унікальним при-
кладом моделі виборчих систем 

є підрахунок за методом 
Борда (BC), який вико-
ристовується в крихітній 
тихоокеанській країні На-
уру. Підрахунок за методом 
Борда – різновид преферен-
ційної виборчої системи, 
коли виборці визначають 
пріоритетність кандидатів, 
як і у випадку з альтерна-
тивним голосуванням. Така 
система може використову-
ватися як в одномандатних, 
так і в багатомандатних 
округах. Підрахунок голосів 
проводиться лише один раз, 

жоден кандидат не виключається 
з підрахунку, а преференції просто 
підраховуються як бали. У модифі-
кованому методі Борда, розробле-
ному в Науру, перша преференція 
дорівнює одному голосу, друга – 
половині голосу, третя – одній 
третині і так далі. Все це підсумо-
вується і кандидати з найбільшими 
результатами оголошуються пере-
можцями.

Виборчий бюлетень в Афганістані: більше 800-а кандидатів, 15 
сторінок, один голос.

Виборчий бюлетень у Німеччині: ліворуч – кандидати  
від одномандатного округу, праворуч – партії

Інші виборчі системи (7 країн)

ВИНЯТКОВІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Підготував Євгеній КРІКОПОЛО,  
заступник директора Центру управління  

навчанням учасників виборчих процесів  
при Центральній виборчій комісії

Виборчий бюлетень у Нідерландах (виборець може про-
голосувати за конкретного кандидата зі списку партії)
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ВИБОРИ-2020  
У ДЕРЖАВАХ-  
ПАРТНЕРАХ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВИ-СУСІДИ

У 2020 році майже для всіх держав-сусідів України актуальною є  тема виборів. Однак 
через поширення коронавірусу в деяких країнах світу скасовують вибори і референдуми.  
І багато хто вбачає в цьому можливу загрозу демократії. Політичний виклик для багатьох 
країн полягатиме у питанні: що саме потрібно зробити для того, щоб демократичні 
процеси тривали в моменти такої невизначеності.

   КВІТЕНЬ, 2020 = 31

задля демонтажу влади Плахот-
нюка несподівано об’єдналися 
проєвропейська та проросійська 
опозиція. "Неприродна коалі-
ція" блоку ACUM та Соцпартії 
скандального президента Ігоря 
Додона змогла відсторонити 
Демпартію від влади.

За кілька місяців соціалісти 
за підтримки залишків Дем-
партії зняли проєвропейську 
прем’єрку Майю Санду та при-
значили власний уряд, орієн-
тований на Росію. А на додачу 
здобули й стратегічно важливу 
посаду столичного мера.

Тому прийдешні президент-
ські вибори дають проєвропей-
ським силам Молдови шанс на 
реванш або на поразку. 

РУМУНІЯРУМУНІЯ
Транзит влади може завер-

шитися також у Румунії. Напри-
кінці року в країні очікуються 
парламентські вибори, які мають 

остаточно завершити відсторо-
нення від влади соціалістів. 

Протести проти уряду со-
ціалістів розпочалися вже після 
минулих парламентських вибо-
рів, що відбулися у 2016-му.  
Керівній коаліції закидали 
згортання боротьби з корупцією. 
Втім, незважаючи на протести 
та критику з Брюсселя, вони 
протрималися більше трьох 
років. Восени 2019 року опозиції 
вдалося винести вотум недові-
ри уряду. Країну очолив уряд 
меншості на чолі з Людовіком 
Орбаном. 

Очікується, що вибори 2020 
року завершать зміну влади в 
Румунії.

СЕРБІЯСЕРБІЯ
З настанням тепла поширен-

ня коронавірусу в країні не тіль-
ки не пішло на спад, а отримало 
друге дихання. Ось чому уряд 
замість послаблення деяких запо-

біжних заходів перед травневими 
святами лише посилив їх. 

26 квітня в Сербії мали від-
бутися чергові парламентські 
вибори. В ефірі телеканалу Pink 
Александр Вучич заявив, що 
вибори обов'язково буде про-
ведено, але тільки тоді, коли 
країна повністю "переможе коро-
навірусну епідемію". А дату він 
обговорить з усіма політичними 
силами, що заявили про участь у 
них. Президент додав, що не має 
нічого проти того, щоб всі охочі 
оголосили про свій намір узяти 
участь у виборах.

БІЛОРУСЬБІЛОРУСЬ
Очікуються в цьому році і 

чергові президентські вибори в 
Білорусі. Однак дата поки невідо-
ма. Її ще має визначити Палата 
представників. Поперед ньо оголо-
шена дата 30 серпня.  Олександр 
Лукашенко не раз казав, що про-
понуватиме і свою кандидатуру на 

Фото пресслужби Ради ЄС

СЛОВАЧЧИНАСЛОВАЧЧИНА  

Цього року вже відбулися 
парламентські вибори у Словач-
чині. І результати голосування 
там суттєво розбіглися з прогно-
зами соціологів.

Перше місце, як і очікувало-
ся, отримали словацькі популіс-
ти – опозиційна партія OľaNO 
("Звичайні люди та незалежні 
особи"), яка суттєво нарощувала 
рейтинг напередодні виборів. 
Вони отримали 25,02% голо-
сів виборців, або 53 мандати у 
парламенті (всього у Словаччині 
150 депутатів). 

Партія влади SMER-SD, 
яка керувала державою з 2006 
року (з нетривалою перервою в 
2010–2012 роках), отримала 2 
місце з доволі високим показ-
ником у 18,3% (38 мандатів), і 
йде в опозицію, оскільки всі її 
партнери по коаліції не подола-
ли виборчий бар’єр і лишаються 
поза парламентом.

Ще однією сенсацією стала 
поразка блоку партій "Прогре-
сивна Словаччина" та "Разом", 
створеного за підтримки чинної 
президентки Словаччини Зузан-
ни Чапутової. Він набрав 6, 95%, 
тоді як як прохідний бар’єр для 
партійних блоків – 7%. Жодне 
опитування, а також екзитпол не 
ставили під сумнів потрапляння 
соратників Чапутової до парла-
менту; очікувалося навіть, що 
вона потрапить у нову коаліцію.

ПОЛЬЩАПОЛЬЩА
Верхня палата парламенту 

Польщі відхилила зміни до ви-
борчого законодавства, які дозво-
ляють провести голосування на 
президентських виборах поштою. 
Однак остаточне рішення – за 
нижньою палатою, Сеймом. А 
Сейм може обійти рішення Сена-
ту, для цього нижній палаті знадо-
биться абсолютна більшість голо-
сів і ймовірно вони знайдуться.

Президентські вибори в 
Польщі мали б відбутися 10 трав-
ня. Польські політичні оглядачі 
зазначають, що правляча партія 
домагається якнайшвидшого 
проведення виборів через по-
боювання, що їхній кандидат, 
чинний президент Анджей Дуда, 
втратить підтримку виборців 
через економічні збитки у зв'язку 
з пандемією коронавірусу.

Ідею провести голосуван-
ня поштою багато критикують 
через сумніви щодо того, що 
поспіхом організовані вибори 
будуть проведені з дотриманням 
демократичних стандартів.

МОЛДОВАМОЛДОВА 

Ще на початку 2019 року – 
напередодні тамтешніх парла-
ментських виборів – здавалося, 
що ніщо не здатне поставити під 
сумнів абсолютну владу у країні 
Демократичної партії та її лідера 
Влада Плахотнюка. Втім, улітку 
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ВИБОРИ ЗА КОРДОНОМ  =

Інформація з відкритих джерел

цих виборах, але буцімто за крісло 
триматися не буде… Так принайм-
ні він заявляв ще минулого року.

Вже оголосили про своє 
висунення і деякі опозиційні кан-
дидати. Однак, за словами екс-

пертів, головна інтрига поляга-
тиме не в тому, хто стане лідером 
перегонів, а яку позицію займа-
тимуть очільники цих держав. 
Адже протягом усього 2019 року 
Олександр Лукашенко і Володи-

мир Путін намагалися домовити-
ся про Союзну державу (відпо-
відний договір Москва і Мінськ 
підписали ще в 1999 році).

Проте у Мінську і Москві со-
юзну державу бачать по-різному.

ІНШІ КРАЇНИ
США США 

Головною подією 2020 року, 
поза сумнівом, мають стати пре-
зидентські вибори У США. Як 
відомо, в Америці передвиборні 
перегони стартують з початком 
праймеріз. Та коронавірус змусив 
внести до виборчого розкладу 
певні зміни. І у зв’язку з каран-
тинними  заходами кілька амери-
канських штатів вирішили від-
класти свої праймеріз.  А оскільки 
праймеріз – невід’ємна складова 
американських президентських 
виборів, то логічним запитанням 
є, чи не вплине ситуація з поши-
ренням вірусу на їх проведення.

Навіть якщо це станеться, 
особливих варіантів для перене-
сення дати виборів не буде: Кон-
ституція держави передбачає, 
що новий Конгрес має скласти 
присягу 3 січня, а термін нового 
президента повинен розпочатися 
20 січня. Ці дати не можуть бути 
змінені просто так.

Адже обрання Дональда 
Трампа показало, як багато в між-
народній політиці може залежати 
від особи очільника Білого дому. 

Тож, чи вдасться 45-му 
президенту США піти на дру-
гий термін, чи йому доведеться 
звільнити Овальний кабінет? 
Відповіді на це запитання наразі 
немає. Утім, очевидним є той 
факт, що достроково Трамп зі 
своєї посади не піде.

ФРАНЦІЯФРАНЦІЯ
Чергові вибори місцевої 

влади у Франції мали відбутися 
в два тури: 15 і 22 березня 2020 
року відповідно. 

Але стрімке погіршення си-
туації після першого туру змуси-
ло уряд переглянути це рішення 
і президент Макрон оголосив 
про нові карантинні обмеження, 
серед яких було відтермінування 
другого туру місцевих виборів. 
Та хоча політична згода була 
досягнута, не вирішеним зали-
шається правовий аспект пере-
несення виборів: як вчинити з 
результатами першого туру та на 
коли призначити дату проведен-
ня другого?

Річ у тім, що за законодав-
ством Франції другий тур не є 
обов’язковим.

Місцеві вибори проводять-
ся за партійними списками. І 
якщо один із списків набирає 
більшість голосів, то він отри-
мує 50% місць у місцевій раді, 
а реш та місць розподіляється 
пропор ційно між партіями, які 
набрали 5% і більше голосів 
виборців, другий тур не про-
водиться. Такий результат був 
отриманий у понад 30 тисяч 
міст Франції, переважна біль-
шість з яких є малими муніци-
палітетами. 

Решта 5 тисяч муніципалі-
тетів, що залишились, є, як пра-

вило, великими за розмірами – 
і саме вони потребують прове-
дення другого туру. 

Як тимчасовий компроміс 
планується, що у великих містах 
країни, де до складу міських рад 
також входять представники 
муніципалітетів менших міст, 
на перехідний період будуть 
входити обрані в першому турі 
депутати – таким чином, у низці 
місцевих рад одночасно працю-
ватимуть і старі, і нові депутати, 
обрані як представники малих 
муніципалітетів.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 
Місцеві вибори та вибори 

мера у Лондоні перенесені на рік 
через заходи боротьби зі спала-
хом коронавірусу.

В уряді Великої Британії 
прийняли таке рішення, оскіль-
ки вважають, що проводити ці 
вибори у травні було б величез-
ним ризиком.

І хоча мер Лондона Садік 
Хан, який повинен був балоту-
ватися на свій другий чотири-
річний термін, пообіцяв, що 
продовжуватиме працювати 
з урядом та експертами, щоб 
сприяти подоланню коронавіру-
су, багато британських політи-
ків, підтримуючи рішення про 
відкладення місцевих виборів, 
вважають незрозумілим той 

факт, чому уряд вирішив від-
класти їх на рік, а не до осені, 
як це радила Виборча комісія 
Британії.

 

ЛИТВАЛИТВА
У Литві обиратимуть новий 

парламент. Парламентські пере-
гони у жовтні 2020 року мають 
завершити зміну влади у країні. 

Нового президента Лит-
ва обрала у 2019 році: прем’єр 
Сауліс Скверняліс програв не-

залежному кандидату Гітанасу 
Науседі.

Очікується, що від коаліції 
зелених та селян влада перейде 
до більш критичних до РФ хрис-
тиянських демократів.

ГРУЗІЯГРУЗІЯ
Парламентські вибори у Гру-

зії також мають пройти восени.
Керівна партія "Грузинська 

мрія" за сім років абсолютної вла-
ди суттєво втратила підтримку в 

країні, а курс на "прагматичний 
діалог" із РФ вже викликав по-
тужні протести всередині країни.

У такій ситуації партія 
влади вдалася до неочікуваного 
кроку, відмовившись від власної 
обіцянки перейти на суто про-
порційну виборчу систему вже з 
виборів 2020 року.

Збереження "мажоритарки" 
суттєво посилює шанси "Грузин-
ської мрії" зберегти владу (на ми-
нулих виборах вони перемогли 
на 100% мажоритарних округах).

Інфографіка – громадський рух "ЧЕСНО" 
(на основі даних International Foundation for Electoral Systems (IFES)).   

За матеріалами Європейської правди
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"Демократична партія" 
(ДП) президента Південної 
Кореї Мун Чже Іна здобула 
впевнену перемогу на загальних 
виборах 16 квітня.

З 300 мандатів у парламен-
ті ДП здобула 163, Об'єднана 
партія майбутнього – 84. До 
нового парламенту також про-
йшли п'ять незалежних канди-
датів і представник Ліберальної 
партії справедливості. Вперше 
за 16 років ліві партії отримали 
більшість у парламенті.

Загалом, до однопалатного 
парламенту Південної Кореї 

обирається 253 депутати в одно-
мандатних округах і 47 –  
за партійними списками.

  Попри те, що вибори про-
ходили в умовах безпрецедент-
них заходів безпеки через загро-
зу зараження коронавірусною 
інфекцією, явка на них виявила-

ся найвищою за останні 28 років.
Усі виборці на дільниці 

мали прийти в захисних масках 
і рукавичках, стояти на відстані 
не менше 1 м одне від одного. Їм 
також вимірювали температуру 
і дезінфікували руки антисепти-
ками.

На виборах до Національних 
зборів (парламенту) Республіки 
Корея 21-го скликання, які 
пройшли на тлі пандемії 
коронавірусу, перемогу здобув 
правлячий блок на чолі з 
Демократичною партією.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який представляє блок "Лікуд", і Бені 
Ганц, представник блоку "кахоль-Лаван", підписали коаліційну угоду.У Південній 

Кореї відбулися 
парламентські вибори

В ході переговорів 20 квітня 
їм вдалося досягти компромісів.

Так, сторони домовилися, 
що посаду прем'єра вони будуть 
займати по черзі, змінюючись 
раз на півтора року. Першим 
пост прем'єра займе Нетаньяху, а 
Ганц буде виконуючим обов'язки 
прем'єра і змінним прем'єр-
міністром.

При цьому перші пів року 

будуть вважатися урядом над-
звичайного стану. В цей час 
законодавчі акти прийматися не 
будуть. Узгодивши це питання, 
Нетаньяху і Ганц зможуть про-
довжити статус такого 
уряду в разі потреби.

Після нормалізації 
ситуації в країні і за-
вершення обумовлених 
термінів уряд зможе 

перейти в статус національної 
єдності.

Коаліція буде приведена 
до присяги не раніше другого 
тижня травня.

В Ізраїлі сформували  
новий уряд

Біньямін Нетаньяху, президент Ізраїлю 
Реувен Рівлін та Бені Ганц / Фото jns.org


