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З метою забезпечення проведення виборів народ-
них депутатів України, депутатів Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим, місцевих рад, а також сіль-
ських, селищних, міських голів у березні 2006 року у 
повній відповідності з вимогами Конституції та законів 
України, створення умов для здійснення громадянами 
свідомого вибору свого майбутнього, утвердження Ук-
раїни як демократичної, правової держави, відповідно 
до частини другої статті 102 Конституції України пос-
тановляю:

1. Визначити одним із пріоритетних завдань Кабі-
нету Міністрів України, міністерств, інших централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, а також ор-
ганів місцевого самоврядування (в частині здійснення 
делегованих їм повноважень органів виконавчої вла-
ди) створення умов та сприяння проведенню вільних 
і прозорих виборів, які є важливим фактором утверд-
ження демократії, довіри до її інститутів, політичної 
толерант ності та консолідації Українського народу, 
дальшого сталого розвитку суспільства, економіки, 
поліпшення умов життя людей, зміцнення авторитету 
України у світі.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським державним адміністраціям 
ужити відповідно до визначених Конституцією та за-
конами України повноважень необхідних заходів для:

створення для всіх політичних партій, їх виборчих 
блоків, кандидатів у депутати та на посади сільських, 
селищних, міських голів рівних умов участі у виборах, 
забезпечення безумовного додержання вимог законів 
щодо неупередженості та рівного ставлення органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування до 
всіх суб’єктів виборчого процесу, унеможливлення ви-
користання посадовими особами службового становища, 

Про забезпечення проведення 
демократичних, чесних і прозорих 

виборів 2006 року



службових приміщень, транспорту, засобів зв’язку 
для підтримки окремих політичних сил чи канди-
датів;

недопущення під час підготовки та проведення 
ви борів будь-яких проявів адміністративного тиску, 
втручання у процес здійснення виборцями вільно-
го волевиявлення, їх підкупу, обману, застосуван-
ня засобів економічної чи іншої дискримінації щодо 
засобів масової інформації, їх власників, посадових 
осіб та творчих працівників, зокрема у сфері доступу 
до поліграфічних послуг, каналів зв’язку, частот, від-
повідного обладнання;

забезпечення своєчасного та у повному обсязі фі-
нансування видатків на проведення виборів;

надання постійної підтримки громадським організа-
ціям у їх зусиллях, спрямованих на підвищення право-
вої культури учасників виборчого процесу, здійснення 
громадського контролю за проведенням виборів;

забезпечення безумовної реалізації права канди-
датів у депутати, зокрема тих, які є керівниками органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, на увільнення за їх бажанням на період передви-
борної агітації від виконання виробничих та службових 
обов’язків із наданням неоплачуваної відпустки;

створення рівних умов для роботи засобів масової 
інформації, незалежно від джерел їх фінансування, з ви-
світлення в установленому порядку процесу підготовки 
та проведення виборів, поширення повної та об’єктивної 
інформації про політичні партії, їх виборчі блоки, кан-
дидатів, неупередженого висвітлення їх політичної по-
зиції та діяльності, а також поглядів громадян;

недопущення будь-якого протиправного втручан-
ня в діяльність виборчих комісій та процес прийняття 
ними, а також судами рішень у спорах, які можуть ви-
никати під час проведення виборів;

створення спільно з Центральною виборчою ко-
місією належних умов для роботи офіційних спостеріга-
чів від іноземних держав та міжнародних організацій;

створення всім виборчим комісіям відповідних умов 
для вирішення покладених на них законом завдань, пе-
редбачивши, зокрема:

– забезпечення їх відповідними приміщеннями 
для роботи та проведення голосування, а також транс-
портом, комп’ютерною технікою, засобами зв’язку;

– забезпечення підготовки повних і достовірних 
списків виборців та їх своєчасного уточнення в разі 
потреби.

3. Міністерству фінансів України, Державному ко-
мітету телебачення і радіомовлення України разом із 
Національним банком України та Центральною вибор-
чою комісією забезпечити відповідно до наданих зако-

ном повноважень прозорість використання бюджетних 
коштів для проведення виборів, а також формування та 
використання виборчих фондів політичних партій, їх 
виборчих блоків, кандидатів у депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на поса-
ди сільських, селищних, міських голів.

4. Міністерству юстиції України, Міністерству 
освіти і науки України, Державному комітету телеба-
чення і радіомовлення України разом із Центральною 
виборчою комісією забезпечити згідно з виборчим 
законодавством створення інформаційних та науко-
во-популярних теле- і радіопрограм, кінофільмів, ви-
дання методичної літератури з питань застосування 
виборчого законодавства та підвищення політичної 
культури громадян, проведення у вищих та професій-
но-технічних навчальних закладах лекцій, семінарів, 
додаткових занять для роз’яснення виборчого законо-
давства України.

5. Міністерству культури і туризму України разом 
із Центральною виборчою комісією організувати в біб-
ліотеках, клубах, закладах культури тематичні вистав-
ки, лекторії, проведення інших заходів для ознайом-
лення громадян із виборчим законодавством, правами 
виборців, процедурою голосування.

6. Міністерству внутрішніх справ України, Службі 
безпеки України, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевим державним адміністраціям:

забезпечувати протягом виборчого процесу належ-
ний громадський порядок з метою створення умов для 
вільного і свідомого волевиявлення громадян;

ужити заходів щодо недопущення поширення під 
час передвиборної агітації у будь-якій формі закликів 
до ліквідації незалежності України, зміни конституцій-
ного ладу насильницьким шляхом, порушення суве-
ренітету та територіальної цілісності держави, підриву 
її безпеки, незаконного захоплення державної влади, 
пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетніч-
ної, расової, релігійної та іншої ворожнечі, посягання 
на права і свободи людини, здоров’я населення, а також 
матеріалів, що містять такі заклики, наклепницьку ін-
формацію про політичні партії, їх лідерів, виборчі бло-
ки, кандидатів.

Президент України  В. ЮЩЕНКО

м. Київ
23 січня 2006 року

Указ Президента України



 



5ВІСНИК	 Центральної 
 виборчої комісії №1 (3) 2006 р.

Верховна Рада підтримала пропозиції Центральної виборчої комісії  
щодо внесення змін до виборчого законодавства

9 лютого 2006 року Верховною Радою України прий-
нято (в цілому, 365 голосами) Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законів України». 

Зазначеним Законом внесено зміни до Закону Украї-
ни «Про вибори народних депутатів України» та до 
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільсь-
ких, селищних, міських голів» з метою вдосконалення 
виборчого законодавства України.

Основними новелами Закону є впорядкування ви-
готовлення агітаційної продукції шляхом зменшення 
кількості інформаційних плакатів партій (блоків) для 
кожної виборчої дільниці з п’яти до двох (при цьому за-
значені плакати будуть передаватися тільки виборчим 
комісіям, а не представникам партій (блоків).

Законом усунено суперечності між частиною пер-
шою і другою статті 41 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України», які обумовлювали різну 
кількість примірників списку виборців по кожній зви-
чайній виборчій дільниці. 

Також Закон уточнює опис виборчого бюлетеня з ви-
борів народних депутатів та виборчого бюлетеня з міс-

цевих виборів. Тобто новим буде порядок розташування 
назв політичних партій. Першим ітиме номер політичної 
партії (визначений жеребкуванням), потім – місце для 
того, щоб людина могла визначитися щодо голосування 
(порожній квадрат), і далі – повна назва політичної партії 
(блоку). Отже, виборець знатиме, якому номеру віддава-
ти перевагу, побачить цей номер, звірить із назвою й од-
разу визначиться щодо підтримки. 

Крім цього, Законом уповноважено дільничну ви-
борчу комісію перевіряти не тільки суму кількості 
невикористаних виборчих бюлетенів, а й кількість зі-
псованих виборчих бюлетенів, передбачених частиною 
дев’ятнадцятою статті 80 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України». 

Разом із тим, на дільничну виборчу комісію Законом 
покладається обов’язок вносити до протоколу про підра-
хунок голосів виборців на виборчій дільниці (крім відо-
мостей, встановлених частиною другою статті 89 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України») та-
кож відомості щодо кількості виборців, які взяли участь 
у голосуванні в приміщенні для голосування, та тих, хто 
взяв участь у голосуванні за місцем перебування.

8 лютого у Верховній Раді України 
відбулося засідання Погоджувальної 
ради керівників фракцій, на якому 
виступив Ярослав Давидович. Він 
довів до відома парламентарів по-
зицію Центральної виборчої комісії 
щодо внесення змін до виборчого 
законодавства, детально відповів на 
запитання народних депутатів. 

Наступного дня Я. Давидович 
виступив на засіданні Верховної 
Ради України з оцінкою ситуа-
ції щодо організації підготовки та 
проведення чергових виборів, ви-
світлив проблеми, які виникають 
у діяльності Центральної виборчої 
комісії з належної організації ви-
борчого процесу, зокрема він вказав 
на недоліки виборчого законодав-
ства, які необхідно обов’язково усу-
нути на законодавчому рівні. Голова 

Центральної виборчої комісії звер-
нувся до парламенту з проханням 
підтримати внесення змін до законів 
про вибори народних депутатів та 

про місцеві вибори, підготовлених 
профільним парламентським комі-
тетом за участі Центральної вибор-
чої комісії.

У Верховній Раді України

Внесено зміни до виборчого 
законодавства
Із засідання Погоджувальної ради керівників фракцій  Верховної Ради
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Про це заявив на брифінгу в Секретаріаті Президента 
України перший заступник Глави Секретаріату І. Ва-
сюник. За його словами, В. Ющенко доручив місцевим 
державним адміністраціям проводити постійний моні-
торинг стану виконання Указу Президента України 
«Про забезпечення проведення демократичних, чесних 
і прозорих виборів 2006 року».

Президент дав згоду на створення громадської ради з 
контролю за чесними виборами. До її складу, за словами  
І. Васюника, увійдуть авторитетні у суспільстві люди.

За результатами моніторингу та роботи громадсь-
кої ради буде обнародуватися інформація про можливе 
застосування адмінресурсу. На підставі цієї інформа-
ції Президент прийматиме відповідні рішення у межах 
своєї компетенції.

Напередодні виборів Президент України планує 
виступити з телезверненням до українського народу.

У Секретаріаті Президента України

За чесні і демократичні вибори

17 лютого у Секретаріаті Президента України відбу-
лась нарада із заступниками голів облдержадміністрацій 
щодо виконання Указу Президента України «Про забез-
печення проведення демократичних, чесних і прозорих 
виборів 2006 року». Йшлося про належне виконання орга-
нами виконавчої влади функцій щодо організації ви борів, 
виконання доручення Президента України від 3 лютого 
2006 року щодо створення всім виборчим комісіям на-
лежних умов для вирішення покладених на них законом 
завдань, а також для забезпечення застосування автома-
тизованих інформаційних систем у процесі підготовки та 
проведення виборів народних депутатів України.

Із вступним словом перед присутніми виступив 
заступник Глави Секретаріату Президента України 
А. Матвієнко. Про вимоги щодо забезпечення виконан-
ня Указу про чесні вибори присутнім розповів радник 
Президента – керівник Головної служби регіональ-
ної та кадрової політики А. Ткачук. Заступник керів-
ника Проекту сприяння організації виборів в Україні 
В. Ковтунець поінформував про особливості діяльності 
місцевих державних адміністрацій у передвиборний пе-
ріод у контексті новітнього виборчого законодавства.
Стан готовності системи виборчих комісій до прове-
дення виборів народних депутатів України, депутатів 
Верховної Ради Республіки Крим, місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів охарактеризував Голова 

Центральної виборчої комісії Я. Давидович. Він зупи-
нився на питаннях фінансового забезпечення виборчо-
го процесу, звернув увагу присутніх на вимогу Указу 
Президента щодо забезпечення прозорості використан-
ня бюджетних коштів для проведення виборів. 

Одне з нагальних питань організації виборів – за-
безпечення комісій відповідними приміщеннями для 
роботи і проведення голосування, а також транспортом, 
комп’ютерною технікою, засобами зв’язку. Велика від-
повідальність тут, зазначив Голова Центрвиборчкому, 
покладається на органи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування.

Чинний Закон обмежив максимальну кількість ви-  
борців у межах однієї виборчої дільниці – до 2 тис. 500 осіб. 
А це означає, підкреслив Я. Давидович, що на нинішніх 
виборах буде утворено в межах України більшу, ніж 
раніше, кількість виборчих дільниць. Він висловив пре-
тензії до керівників тих регіонів, які з незрозумілих при-
чин вважають за необхідне зменшити кількість дільниць 
порівняно з президентськими виборами.

Голова Центральної виборчої комісії виказав надію, 
що спільними зусиллями всі організаційні проблеми бу-
дуть подолані і вибори пройдуть демократично і чесно.

На нараді з проблемних питань щодо організаційно-
го забезпечення виборів 2006 року виступили представ-
ники центральних та місцевих органів влади.

Усім без винятку виборчим комісіям мають бути створені належні умови для 
вирішення покладених на них законом завдань 

Контроль за виборчим процесом здійснюватиме громадська рада
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У Центральній виборчій комісії

19 лютого у Цен тральній виборчій ко мі сії проведено жеребкування щодо визначення номерів політичних  
партій, виборчих бло ків політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, за якими їх назви розміщуються у ви-
борчому бюлетені для голосування з ви бо рів народних де пу татів України 26 березня 2006 року. За результатами 
жеребкування порядок розміщення партій (блоків) у виборчому бюлетені ви глядає так:

1. Всеукраїнська партія Народної Довіри
2. Український Народний Блок Костенка і Плюща
3. Українська Національна Асамблея
4. Політична партія «Партія екологічного 
 порятунку «ЕКО+25%»
5. Українська партія «Зелена планета»
6. Блок НДП
7. Політична партія України 
 «Партія політики ПУТІНА»
8. Комуністична партія України
9. Партія «Віче»
10. Блок «Наша Україна»
11. Українська Консервативна партія
12. Народний Рух України за єдність
13. Українська партія честі, боротьби 
 з корупцією та організованою злочинністю
14. «Блок Юрія Кармазіна»
15. Всеукраїнська партія «Нова Сила»
16. Партія «Відродження»
17. Виборчий блок політичних партій «ЗА СОЮЗ»
18. Партія регіонів
19. Селянська партія України
20. «Громадянський блок ПОРА-ПРП»
21. Партія патріотичних сил України
22. «Виборчий блок «Євген Марчук – «Єдність»

23. Партія національно-економічного 
 розвитку України
24. «Виборчий блок «Держава – Трудовий Союз»
25. «Блок Безпартійних «Сонце»
26. Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
27. Соціалістична партія України
28. Соціально-Християнська Партія
29. Ліберальна партія України
30. Політична партія «Європейська столиця»
31. Партія Соціального Захисту
32. Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція»
33. Політична партія «Третя Сила»
34. Партія Зелених України
35. «Блок Лазаренка»
36. «Блок Юлії Тимошенко»
37. Виборчий блок «Влада народу»
38. Блок «Патріоти України»
39. «Народний блок Литвина»
40. «Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти»
41. Політична партія «Вперед, Україно!»
42. Соціально-екологічна партія 
 «Союз. Чорнобиль. Україна»
43. Партія Пенсіонерів України
44. «Опозиційний блок «НЕ ТАК!»
45. Політична партія «Трудова Україна»

Визначено номери партій (блоків)  
у виборчому бюлетені
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У Центральній виборчій комісії

1 лютого у Центральній виборчій комісії проведено 
навчальний семінар-нараду за участю голів окружних 
ви борчих комісій з виборів народних депутатів України  
26 березня 2006 року, голів територіальних виборчих ко-
місій Автономної Республіки Крим, обласних, Київсь-
кої та Севастопольської міських виборчих комісій, 
заступників голів обласних державних адміністрацій, 
Київської та Севастопольської міських держадмініст-
рацій – керівників регіональних робочих груп обліку 
виборців, заступників голів обласних, Севастопольської 
міської рад, Київського міського голови, представників 
центральних органів влади, представників політичних 
партій, виборчих блоків політичних партій. У нараді 
взяли участь понад 300 осіб, які представляли всі без 
винятку регіони України. 

Захід було присвячено питанням організації та про-
ведення виборів народних депутатів України, виборів 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. 

Семінар-нараду відкрив Голова Центрвиборчкому 
Ярослав Давидович, який виступив з доповіддю на тему: 
«Основні засади організації підготовки і проведення 
виборів народних депутатів України та роль окружних 
виборчих комісій у забезпеченні реалізації виборчого 
законодавства в ході підготовки та проведення виборів 
народних депутатів України 26 березня 2006 року». Він 
детально зупинився на основних аспектах виборчої кам-
панії, визначив пріоритети, поставив завдання на най-
ближчі дні та перспективу.

Конкретизували виступ Голови з окремих проблем 
члени Центральної виборчої комісії. Так, заступник Го-

лови Комісії Марина Ставнійчук ґрунтовно розкрила 
питання про систему виборчих комісій, повноваження та 
організацію їх діяльності, а також матеріально-технічне 
забезпечення. Надзвичайно актуальним для аудиторії 
був виступ члена Комісії Жанни Усенко-Чорної щодо 
організації роботи виборчих комісій зі списками вибор-
ців на виборчих дільницях для підготовки та проведення 
голосування під час виборів. Адже чинне виборче законо-
давство встановлює нові вимоги до складання й уточнен-
ня списків виборців. 

Забезпеченню гласності в діяльності виборчих ко-
місій та принципу рівності прав суб’єктів виборчого 
процесу в проведенні передвиборної агітації було при-
свячено виступ члена Центральної виборчої комісії 
Анд рія Магери. З великою зацікавленістю поставились 
учасники семінару-наради до теми оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності виборчих комісій з питань організа-
ції підготовки і проведення виборів та відповідальності 
за порушення виборчого законодавства, яку розкрив за-
ступник Голови Комісії Микола Мельник.

Не залишились осторонь жвавої дискусії й запро-
шені та гості. Зокрема, свою думку щодо підготовки 
членів виборчих комісій з питань організації проведен-
ня виборів народних депутатів виклав заступник керів-
ника Проекту «Сприяння організації виборів в Україні» 
Володимир Ковтунець. А заступник міністра фінансів 
України Володимир Матвійчук роз’яснив усі нюанси 
фінансового забезпечення підготовки і проведення ви-
борів народних депутатів.

За підсумками заходу всі учасники семінару-наради 
отримали низку методичних матеріалів та документів.

Робота на результат
Семінар-нарада з головами окружних виборчих комісій
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Організація виборчого процесу

Передусім дозвольте мені від імені Центральної ви-
борчої комісії щиро привітати керівників та членів ок-
ружних і територіальних виборчих комісій з обранням, 
побажати успіхів у цій нелегкій, напруженій роботі і 
висловити впевненість у тому, що ви зумієте забезпечи-
ти чесний, вільний, прозорий виборчий процес під час 
виборів 26 березня 2006 року. Пам’ятайте, що на вас ди-
виться країна, вашу роботу оцінюють виборці, які біль-
ше ніколи і нікому не дозволять нехтувати або ж мані-
пулювати своїми голосами.

Метою нинішньої наради є першочергове вирішення 
низки нагальних питань: 

утворення виборчих дільниць;
фінансування організації виборчого процесу;
інформаційно-технічне забезпечення окружних ви-

борчих комісій;
передвиборна агітація в регіональних (місцевих) за-

собах масової інформації;
робота офіційних спостерігачів від іноземних держав 

та міжнародних організацій.
Як відомо, цьогорічні вибори народних депутатів 

України здійснюються на засадах пропорційної систе-
ми з обранням депутатів у багатомандатному загально-
державному виборчому окрузі за виборчими списками 
кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих 
блоків політичних партій.

Центральною виборчою комісією зареєстровано  
45 політичних партій і виборчих блоків політичних пар-
тій – суб’єктів виборчого процесу. За їх списками балоту-
ються кандидатами в народні депутати України станом 
на сьогодні 7649 осіб.

Нещодавно ми спілкувалися з вами під час селек-
торної наради. Тоді йшлося про основні завдання ново-
утворених окружних виборчих комісій більш загально. 
Сподіваюсь, що отримана в ході тієї наради інформація 
допомогла вам визначити першочергові завдання ор-

ганізації діяльності окружних виборчих комісій, при-
ступити до роботи, вирішити нагальні питання.

Сьогодні ж ми плануємо поговорити про ці завдання 
детально, конкретизувати їх щодо етапів виборчого про-
цесу, а також проаналізувати з огляду на ті проблеми, з 
якими вже довелося зіткнутись і вам, і Центральній ви-
борчій комісії. 

Центральна виборча комісія у порядку і в строки, 
визначені Законом «Про вибори народних депутатів 
України» (далі – Закон), утворила 225 окружних ви-
борчих комісій та визначила їх керівний склад. 

Загальна кількість членів окружних виборчих ко-
місій становить 4050 осіб. Із зазначеної кількості до 
складу окружних виборчих комісій включено 2 тис. 104 
жінки, що становить майже 52 відсотки від загальної 

Основні засади організації 
підготовки і проведення виборів 
народних депутатів України  
26 березня 2006 року

Ярослав  Давидович,
ГоловаЦентральноївиборчоїкомісії

Виступ на семінарі-нараді з головами окружних та територіальних виборчих 
комісій, заступниками голів обласних державних адміністрацій – керівниками 
регіональних робочих груп обліку виборців, заступниками голів обласних рад, 
представниками центральних органів виконавчої влади та політичних партій 
(виборчих блоків політичних партій) 
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кількості членів, та 1 тис. 946 чоловіків – відповідно 48 
відсотків. 

У комісіях працюють особи віком від 18 до 90 років.  
Найбільша кількість членів комісії – 1 тис. 127 – на-
лежить до вікової категорії 51–60 років, найменша –  
3 особи – віком від 81 до 90 років. 

Серед членів окружних виборчих комісій 22 відсот ки 
становлять пенсіонери, майже 21 відсоток – працівники 
приватних підприємств, акціонерних товариств тощо.

Варто зазначити, що до складу комісій включено по-
над 3 000 осіб із вищою освітою, що становить 75 відсот-
ків від загальної їх кількості.

Особливо важливий для нас ще й такий показник: 
переважна більшість членів окружних виборчих комісій 
(82 відсотки) мають досвід роботи у виборчих комісіях.

Після проведення своїх перших організаційних за-
сідань та прийняття присяги окружні виборчі комісії 
стали повноправними суб’єктами виборчого процесу. 
Важливим є те, що в переважній більшості комісій ці 
засідання відбулись організовано, за наявності кворуму, 
всі без винятку члени комісій склали присягу, розгля-
нуто рекомендовані Центрвиборчкомом організаційні 
питання.

Однак існують певні проблеми, та, сподіваємось, що 
всі питання організації діяльності комісій будуть вирі-
шені. Адже робота на нас чекає копітка і велика.

23 січня підписано Указ Президента України «Про 
забезпечення проведення демократичних, чесних і про-
зорих виборів 2006 року». Сам факт появи такого важ-
ливого для всіх нас документа означає, що організації 
та проведенню нинішньої виборчої кампанії присвоєно 
найвищу категорію державної важливості. І всі мають це 
усвідомлювати.

Цим Указом, як відомо, Кабінет Міністрів України, 
Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київську та Севастопольську міські державні адмініст-
рації зобов’язано вжити всіх необхідних заходів для 
забезпечення таких виборів. Тому хочу виокремити 
таку важливу складову цих заходів, як створення всім 
ви борчим комісіям належних умов для вирішення пок-
ладених на них Законом завдань: забезпечення комісій 
відповідними приміщеннями для роботи та проведен-
ня голосування, а також транспортом, комп’ютерною 
технікою, засобами зв’язку.

На виконання вимог Закону та Указу Президента  
20 січня 2006 року Комісією прийнято постанову № 252, 
якою встановлено певні вимоги до приміщень та іншо-
го матеріально-технічного забезпечення ви борчих ко-
місій. Водночас звертаюсь до голів окружних виборчих 
комісій невідкладно нас інформувати про зволікання у 
створенні належних умов для діяльності комісій.

Зі свого боку ми на сьогодні максимально забезпе-
чили окружні виборчі комісії усім необхідним для ро-
боти: передано печатки, журнали реєстрації прийому 
громадян та обліку скарг, посвідчення членів окружних 

виборчих комісій, примірники Закону України «Про 
вибори народних депутатів України», збірники норма-
тивно-правових документів з фінансових питань, ком-
плекти постанов Центральної виборчої комісії з питань 
організації та проведення виборів народних депутатів. 
Ми й надалі забезпечуватимемо ви борчі комісії методич-
ною літературою, централізовано виготовимо необхідну 
виборчу документацію. 

Фінансове забезпечення  
організації виборчого процесу 

Як свідчить досвід, фінансові питання – чи не одні з 
найважливіших в організації виборчого процесу. 

Першочерговим, звичайно, є відкриття реєстрацій-
них рахунків. Адже відповідно до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» окружні виборчі 
комісії є юридичними особами. 

Протягом шести днів з дня утворення комісії за-
реєструються в органах державної реєстрації за місцем 
знаходження. Після одержання свідоцтва про державну 
реєстрацію окружна виборча комісія звертається до те-
риторіального органу Державного казначейства за міс-
цем знаходження комісії, щоб відкрити реєстраційний 
рахунок відповідно до Порядку відкриття рахунків у на-
ціональній валюті в органах Державного казначей ства 
(Порядок затверджено наказом Державного казначей-
ства України від 2 грудня 2002 року № 221).

З питань фінансового забезпечення Центральною 
виборчою комісією також ухвалено відповідні рішен-
ня. Зокрема, 27 січня 2006 року прийнято постанову  
№ 309 про затвердження Розподілу коштів та серед-
ніх норм видатків виборчих комісій на підготовку 
та проведення ви борів народних депутатів України  
26 березня 2006 року. Відповідно до постанови видатки, 
які будуть здійснюватись окружними виборчими ко-
місіями, передбачені в сумі 34 млн. 983 тис. грн. Видатки, 
які будуть здійснюватись окружними ви борчими ко-
місіями для потреб дільничних виборчих комісій тери-
торіальних округів, передбачені в сумі 407 млн. 682 тис. 
гривень.

Фінансування виборчих комісій здійснюватиметься 
відповідно до «Порядку виділення асигнувань, облі-
ку надходження та використання коштів Державного 
бюджету України, що виділяються окружним виборчим 
комісіям на підготовку і проведення виборів народних 
депутатів України», затвердженого постановою Комісії 
№ 350 від 31 січня 2006 року.

Окружна виборча комісія подає до Центральної ви-
борчої комісії проект єдиного кошторису видатків ок-
ружної виборчої комісії для підготовки та проведення 
виборів народних депутатів України. До нього повин-
ні бути включені також видатки дільничних вибор-
чих комісій відповідного територіального виборчого  
округу. 
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Хочу наголосити, що перерахування коштів ок-
ружній виборчій комісії здійснюється тільки після за-
твердження Центральною виборчою комісією єдиного 
кошторису видатків окружної виборчої комісії. Тому 
звертаю особливу увагу голів окружних комісій, що 
вони мають своєчасно подати до Центральної виборчої 
комісії єдині кошториси, плани асигнувань, штатні роз-
писи та інші фінансові документи, передбачені зазначе-
ним Порядком.

Проект єдиного кошторису видатків розробляється 
на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування 
Центральної виборчої комісії, а також на підставі серед-
ніх норм видатків окружної виборчої комісії та середніх 
норм видатків дільничної виборчої комісії. Крім того, 
окружна виборча комісія має подати на затвердження 
до Центральної виборчої комісії проект плану асигну-
вань загального фонду Державного бюджету та проект 
штатного розпису окружної виборчої комісії.

Основою для підготовки єдиного кошторису ви-
датків мають стати середні норми видатків окружних 
та дільничних виборчих комісій, затверджені пос-
тановою Центральної виборчої комісії від 27 січня  
2006 року № 309. Згідно з цією постановою середні 
видатки однієї окружної виборчої комісії становлять  
115 406 гривень, з них:
• видатки на оплату праці – 28 011 гривень;
• нарахування на заробітну плату – 9 284 гривні;
• оплата послуг засобів масової інформації – 
 42 750 гривень;
• виготовлення печаток, штампів та вивісок для діль-

ничних виборчих комісій – 14 471 гривня;
• транспортні витрати – 3 764 гривні;
• оплата послуг зв’язку – 7 332 гривні;
• придбання канцелярських та господарських то-

варів  – 1 308 гривень;
• відшкодування витрат за утримання приміщень – 

904 гривні;
• видатки на відрядження – 5 156 гривень;
• інші видатки – 2 426 гривень.
Середні норми видатків для дільничних виборчих ко-

місій становлять:
• для великої виборчої дільниці – 13 000 гривень;
• для середньої виборчої дільниці – 10 827 гривень;
• для малої виборчої дільниці – 10 322 гривні.

Серед переліку передбачених витрат немає коштів, 
призначених для встановлення телефонів. Я свідомо 
наголошую на цьому, оскільки надходило багато звер-
нень до Центральної виборчої комісії з приводу того, що 
«Укртелеком» вимагає від окружних комісій плати за 
встановлення телефонів. Ця вимога неправомірна. 

Усіх цікавить питання виплати заробітної плати. 
В окружній та дільничній виборчій комісії можуть 
працювати на платній основі не більше трьох членів 
комісії. Порядок нарахування та виплати заробітної 
плати та одноразової грошової винагороди членам 

окружних та дільничних комісій затверджений пос-
тановою Центральної виборчої комісії від 20 січня  
2006 року № 251.

Окружна та дільнична виборчі комісії для забезпечен-
ня здійснення своїх повноважень можуть залучати спе-
ціалістів, експертів та технічних працівників. Зокрема, 
окружна виборча комісія може залучити до роботи бух-
галтерів, касирів, юристів, операторів комп’ютерного 
набору, друкарок, діловодів, водіїв, прибиральниць. 
Гранична чисельність залучених осіб становить:
• для окружної виборчої комісії – не більше десяти;
• для дільничної комісії великої виборчої дільниці  – 

не більше двох;
• для дільничної комісії малої та середньої виборчої 

дільниці – не більше однієї.
Порядок залучення спеціалістів, експертів і техніч-

них працівників окружною та дільничною виборчими 
комісіями затверджений постановою Центральної ви-
борчої комісії від 20 січня 2006 року № 250.

Розпорядником коштів дільничних виборчих ко-
місій є окружна виборча комісія, а це великі суми 
державних коштів, які в окремих регіонах сягають  
1,5–3 млн. грн. Тому дуже важливо підібрати на посади 
бухгалтерів комісій людей із досвідом роботи, бажано в 
бюджетній сфері, відповідальних, не обтяжених бодай 
найменшим негативним минулим. 

За використанням таких великих бюджетних кош-
тів здійснюватиметься суворий контроль відповідно 
до «Порядку контролю за правильним та цільовим ви-
користанням коштів Державного бюджету України, 
що виділяються на підготовку та проведення виборів 
Президента України, народних депутатів України та все-
українського референдуму». Цей Порядок Центральна 
виборча комісія затвердила постановою № 349 від  
31 січня 2006 року. Згідно з ним контроль за цільовим ви-
користанням коштів окружними виборчими комісіями 
здійснюється Центральною виборчою комісією, тери-
торіальними органами Державного казначейства та від-
повідними органами державної контрольно-ревізійної 
служби. Передбачається два етапи перевірок і ревізій з 
боку органів служби: перший завершується не пізніше 
ніж за 5 днів до дня виборів, а другий – після встанов-
лення підсумків голосування в межах територіального 
виборчого округу і до закінчення строку повноважень 
комісій. 

Тому не зайве ще раз нагадати головам окружних ви-
борчих комісій, що ведення бухгалтерського обліку має 
відповідати нормативно-правовим актам з метою забез-
печення достовірності складання фінансової звітності, 
правильності нарахування та виплати заробітної плати 
членам виборчих комісій та оплати праці залучених спе-
ціалістів, а також оплати витрат на відрядження тощо.

Ми, на жаль, маємо гіркий минулорічний досвід 
роботи виборчих комісій з фінансових питань. За ін-
формацією Головного контрольно-ревізійного управ-
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ління України, торік у 214 територіальних виборчих 
комісіях встановлено порушення при витрачанні кош-
тів Державного бюджету України на загальну суму 
11,1 млн. грн. Матеріали перевірок 115 територіаль-
них виборчих комісій передано до правоохоронних ор-
ганів. Після завершення виборів Президента України  
2004 року багато хто з голів територіальних виборчих 
комісій змушений був ще довгий час давати пояснення 
відповідним органам про витрачання бюджетних коштів.

Утворення виборчих дільниць

Чинний Закон обмежив максимальну кількість ви-
борців у межах однієї виборчої дільниці – до 2 тисяч 
500 осіб. А це означає, що на нинішніх виборах у межах 
України буде утворено більшу, ніж раніше, кількість ви-
борчих дільниць. Ми розраховуємо, що загальна їх кіль-
кість становитиме понад 34 тисячі.

Нагадаю, що подання щодо утворення звичайних ви-
борчих дільниць мали надійти від виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських (міст, де немає районних 
рад), районних у містах рад, а в разі відсутності таких 
органів пропозиції мали подати відповідно сільські, се-
лищні, міські голови, голови районних у містах рад або 
посадові особи, які згідно із законом здійснюють їх пов-
новаження. 

Подання щодо утворення спеціальних виборчих діль-
ниць вносять районні державні адміністрації чи міські 
виконавчі комітети міст обласного (республіканського 
в Автономній Республіці Крим) значення. 

Такі подання (у відповідному закладі чи установі, 
на судні, що перебуває у плаванні під Державним пра-
пором України, у військових частинах (формуваннях) 
повинні містити відомості, зазначені відповідно у части-
нах третій, четвертій або п’ятій статті 21 Закону.

Окружна виборча комісія розглядає отримані по-
дання (пропозиції) і приймає рішення про утворення 
звичайних та спеціальних виборчих дільниць, визна-
чивши в ньому межі кожної виборчої дільниці, місце-
знаходження відповідних дільничних виборчих комісій 

та приміщень для голосування, встановлює єдину нуме-
рацію виборчих дільниць у межах територіального ви-
борчого округу.

Рішення окружної виборчої комісії про утворення 
звичайних та спеціальних виборчих дільниць із зазна-
ченням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ 
(закладів), у яких вони утворені, місцезнаходження від-
повідних дільничних виборчих комісій та приміщень 
для голосування, публікується в регіональних та місце-
вих друкованих засобах масової інформації не пізніш як 
на п’ятий день після дня прийняття цього рішення, або, 
у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у 
цей же строк.

Інформаційно-технічне забезпечення 
окружних виборчих комісій

Центральна виборча комісія затвердила Кален-
дарний план надання окружними виборчими комісіями 
Центральній виборчій комісії інформації про підготов-
ку і проведення виборів народних депутатів України  
26 березня 2006 року.

Цей Календарний план визначає перелік та форму 
документів і повідомлень, які окружна виборча комісія 
подає до Центральної виборчої комісії та терміни їх по-
дання.

Особливу увагу необхідно приділити суворому до-
триманню термінів надання інформації, її повноти та 
достовірності. Так, наприклад, несвоєчасне подання 
повідомлень про кількість виборців, внесених до спис-
ків виборців на виборчих дільницях територіального 
виборчого округу або подання неповних чи недостовір-
них відомостей завадить нам розрахувати та замовити 
необхідну кількість виборчих бюлетенів у встановлені 
Законом строки. Це, звичайно, є неприпустимим. 

Надзвичайно важливими є також повідомлення, що 
будуть подаватись до Центральної виборчої комісії на-
передодні та в день голосування на виборах народних 
депутатів України 26 березня 2006 року. Ці повідомлен-
ня, відповідно до вимог Закону, негайно розміщуються 
на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, 
і будь-яка помилка чи неточність одразу стає відомою 
широкому загалу, що викликає безліч запитань і в жур-
налістів, і в учасників виборчого процесу.

Надання інформації окружними виборчими комісія-
ми здійснюється не тільки на паперових носіях, елект-
ронною поштою чи за допомогою телеграм. У кожній 
окружній виборчій комісії буде розгорнуто програмно-
технічний комплекс Інформаційно-аналітичної системи 
«Вибори народних депутатів України». Це потужна сис-
тема, яка при належному її використанні є незамінним 
помічником окружних виборчих комісій. За допомогою 
ІАС «Вибори народних депутатів України» здійснюєть-
ся автоматизований облік інформації та її контроль у 
таких випадках:
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– утворення виборчих дільниць;
– утворення дільничних виборчих комісій;
– реєстрації офіційних спостерігачів;
– обліку отриманих виборчих бюлетенів та відкріпних 

посвідчень;
– підрахунку голосів виборців та встановлення підсум-

ків голосування;
– обліку надходження та використання окружною ви-

борчою комісією коштів Державного бюджету, виді-
лених на підготовку та проведення виборів народних 
депутатів України;

– нарахування заробітної плати членам окружної та 
дільничних виборчих комісій.
Своєчасне внесення інформації до бази даних ІАС 

«Вибори народних депутатів України» є запорукою 
якісного і своєчасного виконання окружною виборчою 
комісією покладених на неї повноважень. Система за-
побігає виникненню значної кількості помилок, описок, 
неточностей, попереджає про їх наявність, оскільки ін-
формація багаторазово перевіряється. 

У зв’язку з цим наголошую, що особлива увага має 
приділятися оснащенню окружних виборчих комісій 
засобами комп’ютерної техніки та підбору кваліфікова-
них фахівців з її використання, у суворій відповідності 
до постанови Центральної виборчої комісії від 27 січня 
2006 року № 307 «Про затвердження Вимог до програм-
но-технічного комплексу Єдиної інформаційно-аналітич-
ної системи «Вибори» в окружній ви борчій комісії з ви-
борів народних депутатів України 26 березня 2006 року».

Зокрема, кожна окружна виборча комісія забезпе-
чується:
– цифровими телефонними лініями – не менше 4;
– телефонними апаратами – не менше 3; 
– факсимільним апаратом;
– комп’ютерними робочими станціями – не мен ше 4;
– лазерним принтером;
– копіювальним апаратом; 
– модемами – 2;
– джерелом безперервного живлення – не менше 2;
– мережевим комутатором.

Також прошу взяти на контроль питання залучення до 
роботи системних адміністраторів програмно-технічних 
комплексів окружних виборчих комісій. Центральною 
виборчою комісією проведено централізоване навчання 
системних адміністраторів (по одному фахівцю від ок-
ружної ви борчої комісії) згідно з графіком.

Звертаю вашу увагу на те, що уточнення загальних 
списків виборців, відповідно до частини шостої статті 
40 Закону, завершено і уточнені загальні списки вибор-
ців мають бути передані місцевими групами обліку ви-
борців до регіональних.

Чіткість і системність роботи комісій усіх рівнів 
значною мірою залежить від належної організації ді-
ловодства та роботи з документами. Робота окружної 
виборчої комісії організовується згідно з положення-

ми статті 33 Закону і Порядком ведення діловодства 
ви борчих комісій та комісій з референдумів, затверд-
женого постановою Центральної виборчої комісії  
25 січня 2006 року № 284. 

Документування діяльності виборчих комісій почи-
нається з моменту їх утворення і полягає в підготовці 
відповідно до встановленого Порядку документів на па-
перових та електронних носіях, які фіксують прий няття 
рішень та здійснення іншої діяльності комісій у межах 
повноважень, передбачених чинним законодавством 
України, а закінчується – переданням документів на 
зберігання до відповідної державної архівної установи.

Усі документи виборчих комісій відповідно до зміс-
ту і належності формуються у справи за встановленою 
номенклатурою справ і зберігаються згідно із зазначе-
ним Порядком. 

Передвиборна агітація в регіональних 
(місцевих) засобах масової інформації

Уже неодноразово наголошувалось на необхідності 
забезпечення суб’єктам виборчого процесу рівних умов 
для проведення передвиборної агітації у засобах масової 
інформації державної та комунальної форми власності 
за рахунок і в межах коштів Державного бюджету, виді-
лених на підготовку і проведення виборів депутатів. Як 
відомо, на регіональних теле- і радіоканалах їм надаєть-
ся по 20 хвилин ефірного часу, а також можливість на-
друкувати свої програми у регіональних газетах держав-
ної або комунальної форми власності.

Черговість надання ефірного часу на радіо та теле-
баченні, а також площі у друкованих засобах масової 
інформації за рахунок коштів Державного бюджету ви-
значено жеребкуванням. Нагадую, що проведення перед-
виборної агітації партіями та блоками за рахунок кош-  
тів Державного бюджету розпочинається 6 лютого. 

Центральна виборча комісія затвердила методичні 
рекомендації про проведення жеребкувань щодо чер-
говості надання ефірного часу політичним партіям 
(ви борчим блокам політичних партій) – суб’єктам ви-
борчого процесу на регіональних телерадіоканалах для 
ведення передвиборної агітації, а також черговості дру-
кування в регіональних (місцевих) друкованих засобах 
масової інформації передвиборних програм цих партій. 

Офіційні спостерігачі від іноземних  
держав та міжнародних організацій

Відповідно до Указу Президента України «Про забез-
печення проведення демократичних, чесних і прозорих 
виборів 2006 року» передбачено створення належних 
умов для роботи офіційних спостерігачів від іноземних 
держав та міжнародних організацій.

На виборах Президента України у 2004 році їх було 
зареєстровано понад 12 тисяч осіб.
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Центральна виборча комісія 9 січня 2006 року прий-
няла постанову «Про роз’яснення щодо порядку реєст-
рації та статусу офіційних спостерігачів від іноземних 
держав, міжнародних організацій на виборах народних 
депутатів України 26 березня 2006 року».

У зазначених роз’ясненнях визначено порядок реєст-
рації офіційних спостерігачів від іноземних дер жав, 
міжнародних організацій.

Вперше відповідно до пункту 3 статті 77 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» пе-
редбачено положення про те, що «громадяни України не 
можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами 
від іноземних держав чи міжнародних організацій».

Закон також уперше визначає функції перекладача, 
яким можуть бути як громадяни України, так і іноземці 
чи особи без громадянства. Перекладачі можуть супро-
воджувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від 
іноземних держав і міжнародних організацій на території 
виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій. 

Повноваження офіційних спостерігачів від інозем-
них держав і міжнародних організацій передбачено стат-
тею 77 Закону.

27 січня 2006 року Центральна виборча комісія за-
реєструвала перших офіційних спостерігачів (81 особу) 
від міжнародних організацій. 

З метою уникнення зловживань члени виборчих ко-
місій усіх рівнів мають достеменно перевіряти посвід-
чення офіційних спостерігачів від іноземних держав та 
міжнародних організацій. Зазначені посвідчення ви-
даються Центральною виборчою комісією за підписом 
Голови Комісії і скріпляються круглою печаткою.

Звісно, багато питань висвітлені мною коротко, ос-
кільки ми хочемо дати вам якомога більше практичних 
рекомендацій та консультацій кваліфікованих фахівців 
центральних органів влади, членів Центральної вибор-
чої комісії, а також більше послухати вас, щоб з’ясувати 
ваші проблеми, спільно окреслити шляхи їх подолання. 

Основу в організації та проведен-
ні парламентських виборів стано-
вить традиційна трирівнева система 
виборчих комісій, до якої, разом із 
Центральною виборчою комісією, 
входять окружні та дільничні виборчі 
комісії.

Питання щодо системи виборчих 
комісій з виборів народних депутатів 
України, формування їх складу, виз-
начення кола повноважень, підстав 
та порядку набуття повноважень, 
припинення діяльності, а також 
питання статусу окремих членів ви-
борчих комісій, порядку організації 
роботи виборчих комісій, прийняття 
та оформлення прийнятих рішень, 
інших документів визначено пере-
дусім у розділі IV Закону України 
«Про вибори народних депутатів 
України». Закон визначає комісії як 
спеціальні колегіальні органи. 

Закон традиційно наділяє окруж-
ні виборчі комісії статусом юридич-
ної особи. На відміну від них, діль-
ничні виборчі комісії такого статусу 

не мають, хоча вони є самостійними 
суб’єктами виборчого процесу, ма-
ють цілий ряд повноважень у вибор-
чому процесі та, відповідно, печатку 
дільничної виборчої комісії.

Як юридичні особи окружні ви-
борчі комісії мають майнові і немай-
нові права та відповідні обов’язки. 
Уперше на пропозицію Центральної 
виборчої комісії виборчим законо-
давством України спеціально окре-
мою статтею 38 Закону виписано 
порядок набуття та припинення ок-
ружною виборчою комісією статусу 
юридичної особи. 

Загальний обсяг та строки повно-
важень окружної виборчої комісії виз-
начено статтею 31 Закону. Відповідно 
до цієї статті повноваження комісій 
починаються з моменту складення 
присяги не менш як двома третина-
ми її мінімального складу на першо-
му засіданні і припиняються через 
двадцять днів після офіційного оп-
рилюднення Центральною ви борчою 
комісією результатів виборів. Якщо 

зважити на те, що встановлення ре-
зультатів виборів народних депутатів 
повинно відбуватися не пізніше 10 
квітня 2006 року включно, а опри-
люднення результатів виборів  – до 
15 квітня 2006 року найпізніше, то це 
означає, що законодавець встановив 
практично вперше реальні строки за-
вершення роботи виборчих комісій, 
які дадуть змогу не поспіхом, абияк, 
а спокійно завершити роботу й опла-
тити працю голови, інших членів ок-

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ЯК ОРГАН УПРАВЛІННЯ 
ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 

Марина Ставнійчук, 
заступникГоловиЦентральноївиборчоїкомісії
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ружної виборчої комісії, бухгалтера 
та тих, хто займатиметься ліквідацією 
окружної виборчої комісії.

Виходячи з повноважень окруж-
них виборчих комісій, їх сміливо 
можна назвати органами виключної 
компетенції з організації виборів у 
межах територіальних виборчих ок-
ругів. Зокрема, пункт 2 частини дру-
гої статті 31 Закону передбачає, що 
окружна виборча комісія здійснює 
в межах відповідного територіаль-
ного виборчого округу контроль за 
додержанням і однаковим застосу-
ванням законодавства про вибори 
виборцями, дільничними виборчи-
ми комісіями та їх членами, орга-
нами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, посадо-
вими і службовими особами цих ор-
ганів, підприємствами, закладами, 
установами, організаціями та їх по-
садовими особами, засобами масо-
вої інформації, їх власниками, твор-
чими працівниками, політичними 
партіями, виборчими блоками полі-
тичних партій і всіма суб’єктами, 
які супроводжують процес партій у 
виборчому процесі. 

Особливу увагу зверну на те, що 
згідно з пунктами 6, 7, 8, 9 части-
ни другої статті 31 Закону окружна 
виборча комісія скликає в разі не-
обхідності за власною ініціативою 
засідання дільничної виборчої ко-
місії; вирішує питання використан-
ня коштів Державного бюджету 
України, контролює складання ор-
ганами, уповноваженими на це зако-
ном, списків виборців по виборчих 
дільницях на території відповідного 
територіального виборчого округу, 
передає їх відповідним дільничним 
виборчим комісіям, контролює їх на-
дання для загального ознайомлення; 
контролює діяльність органів вико-
навчої влади з питань забезпечення 
приміщеннями для голосування, 
транс портом, засобами зв’язку та 
вирішує інші питання матеріально-
технічного забезпечення виборів на 
території виборчого округу.

Крім того, з’явились нові, порів-
няно з попереднім законодавством, 
повноваження окружних виборчих 

комісій, серед яких повноваження 
щодо обов’язкової організації нав-
чань членів дільничних виборчих 
комісій з питань організації вибор-
чого процесу.

Питання організації роботи ви-
борчих комісій безпосередньо регу-
люють положення статті 33 Закону 
України «Про вибори народних депу-
татів України». Вона практично є ба-
зовою статтею при ухваленні всіх без 
винятку рішень виборчих комісій.

Зверну увагу на те, що згідно з 
частиною першою цієї статті Закону 
виборча комісія є колегіальним ор-
ганом. Звідси основна форма її ро-
боти – засідання виборчої комісії.

Відповідно до частини п’ятої стат-
ті 33 засідання виборчої комісії є пов-
новажним у загальному порядку за 
умови присутності не менш як двох 
третин складу цієї комісії. При цьому 
є єдине виключення з цього правила – 
це день голосування та дні встанов-
лення результатів виборів, зокрема, 
при підрахунку голосів, встановленні 
результатів голосування на виборчих 
дільницях, підсумку голосування в 
межах територіального виборчого ок-
ругу засідання окружної або дільнич-
ної ви борчої комісії є повноважним за 
умови присутності більше половини 
складу цієї комісії. 

Закон визначає, що в загальному 
порядку засідання виборчої комісії 
скликається її головою. Крім загаль-
ного порядку, визначено винятковий 
порядок скликання засідань. Зокрема, 
у разі відсутності голови комісії, за-
сідання скликається заступником 
голови, а в разі відсутності і голови, 
і його заступника, закон дозволяє 
вперше, до речі, секретарю комісії 
скликати засідання. При скликан-
ні засідання секретарем комісії 
обов’язково обирається головуючий 
на засіданні відповідно до частини 
восьмої статті 33 Закону. 

Крім того, в разі необхідності, за-
сідання виборчої комісії може бути 
скликане за рішенням виборчої комісії 
вищого рівня, а також на письмову ви-
могу третини складу виборчої комісії.

Тоді голова виборчої комісії або 
його заступник зобов’язані склика-

ти засідання не пізніше наступного 
дня після отримання такої письмо-
вої вимоги.

Варто також звернути увагу на те, 
що відповідно до положень частин 
шостої, сьомої статті 33 Закону засі-
дання виборчої комісії скликається 
з обов’язковим повідомленням усіх 
членів комісії про час, місце про-
ведення засідання та його порядок 
денний. При цьому членам виборчої 
комісії надаються проекти рішень ко-
місії та необхідні документи, зазви-
чай, не пізніше останнього дня перед 
днем проведення засідання комісії, 
однак не пізніше початку засідання. 
Звертаю увагу, що це зазвичай поши-
рюється на строки надання цих доку-
ментів, а не встановлює можливості 
ненадання документів в окремих 
випадках. Закон раніше не передба-
чав такої вимоги. Натомість тепер 
обов’язково всі проекти рішень, по-
рядок денний мають бути подані за-
вчасно, до початку засідання комісії.

Згідно з частиною дев’ятою стат-
ті 33 Закону виборча комісія на ви-
могу трьох членів комісії, а також за 
рішенням виборчої комісії або суду 
зобов’язана розглянути на своєму 
засіданні питання, що належать 
до її повноважень, не пізніше як у 
триденний строк від дня заявлення 
вимоги або прийняття зазначеного 
рішення, але не пізніше дня виборів, 
а в день виборів – невідкладно (крім 
дільничної виборчої комісії). 

Дільнична ж виборча комісія на 
вимогу зазначеної кількості членів 
або за рішенням комісії вищого рівня 
чи суду, прийнятому в день виборів, 
невідкладно приймає рішення одра-
зу після закінчення голосування. 

Рішення приймається відкритим 
голосуванням більшістю голосів від 
складу комісії, крім спеціального 
виключення – прийняття рішень у 
порядку частини дванадцятої статті 
33 Закону, коли на засіданні окруж-
ної або дільничної виборчої комісії 
у день встановлення результатів 
голосування, результатів виборів 
присутні більше половини складу 
членів виборчої комісії. 

Для окружної та дільничної ви-
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борчих комісій рішення набирає 
чинності з моменту їх прийняття на 
засіданні комісії.

Член виборчої комісії, який бере 
участь у її засіданні (звертаю увагу – 
який бере участь у засіданні) і не зго-
ден з рішенням, прийнятим комісією, 
має право протягом двох днів після 
засідання, на якому було прийнято 
рішення, у письмовій формі висло-
вити окрему думку, яка додається 
до відповідного протоколу засідання 
виборчої комісії і є його невід’ємною 
частиною. Наголошую на тому, що 
якщо члена дільничної або окружної 
виборчої комісії не було на засідан-
ні, відповідно до вимог Закону він 
не має права на викладення окремої 
думки у письмовому вигляді та за-
лучення її до протоколу засідання 
відповідної виборчої комісії. Разом із 
тим, безперечно, ми не можемо поз-
бавити будь-якого члена окружної 
чи дільничної виборчих комісій пра-
ва мати свою думку.

Відповідно до частини шістнад-
цятої статті 33 Закону заяви, скар-
ги та інші документи, що надійшли 
до виборчої комісії, приймаються 
та реєструються в порядку, вста-
новленому Центральною виборчою 
комісією. Комісія спеціально не рег-
ламентувала такий порядок у окре-
мому нормативному акті, оскільки ці 
питання, як і всі інші, що стосуються 
діловодних процесів у комісії, ре-
гулюються Порядком ведення діло-
водства ви борчих комісій та комісій 
з референдумів, який Центральна 
виборча комісія затвердила постано-
вою від 25 січня 2006 року № 284. 

Згідно з частиною сімнадцятою 
статті 33 Закону для організаційно-
го, правового, технічного забезпечен-
ня здійснення повноважень комісії 
комісія визначає відповідних спе-
ціалістів згідно з Порядком про залу-
чення цих спеціалістів, який затвер-
дила Центральна виборча комісія  
20 січня 2006 року № 250. Прошу 
звернути на нього увагу, оскільки 
там є суттєві новели, яких раніше 
не було в подібних Порядках, які 
приймалися на виконання Закону 
Центральною виборчою комісією. 

Крім того, статтею 36 Закону 
України «Про вибори народних 
депутатів України» вперше виз-
начено, що члени виборчої комісії 
звільняються від виконання служ-
бових обов’язків за місцем постій-
ної роботи на час, необхідний для 
здійснення обов’язків члена вибор-
чої комісії, на підставі письмового 
повідомлення голови, заступника 
голови чи секретаря відповідної ви-
борчої комісії про скликання засі-
дання комісії або рішення виборчої 
комісії про залучення члена комісії 
до участі в інших заходах, передба-
чених цим Законом. Хочу зазначити, 
що ця норма стосується тих осіб, які 
працюють у виборчій комісії не на 
платній основі. Такі повідомлення 
або рішення комісії повинні містити 
зазначення дати, часу та запланова-
ної тривалості засідання виборчої 
комісії чи іншого заходу.

Звертаю особливу увагу на те, що 
Закон спеціально встановив заборону 
членам виборчих комісій та дільнич-
них виборчих комісій протягом часу 
своїх повноважень на агітацію «за» чи 
«проти» партій (блоків), кандидатів у 
депутати. Заборонено також публічно 
оцінювати діяльність партій (блоків) – 
суб’єктів виборчого процесу та канди-
датів у народні депутати України. 

Стаття 34 Закону визначає право 
присутності на засіданнях виборчих 
комісій: «На засіданнях окружної та 
дільничної виборчих комісій, у тому 
числі при підрахунку голосів, вста-
новленні результатів голосування 
на виборчих дільницях у день ви-
борів у приміщенні, де проводиться 
голосування, мають право бути при-
сутніми без дозволу чи запрошення 
відповідної комісії лише такі особи: 

1) члени виборчих комісій вищо-
го рівня; 

2) кандидати в депутати, уповно-
важені особи партій (блоків), офіцій-
ні спостерігачі від партій (блоків) – 
суб’єктів ви борчого процесу (разом 
не більше двох осіб – кандидатів у 
депутати, уповноважених осіб чи 
офіційних спостерігачів – від однієї 
партії чи блоку); 

3) офіційні спостерігачі від гро-

мадських організацій (разом не 
більше трьох осіб від різних громад-
ських організацій); 

4) офіційні спостерігачі від іно-
земних держав і міжнародних ор-
ганізацій; 

5) представники засобів масової 
інформації (не більше двох осіб від 
одного засобу масової інформації». 

Інші особи, крім зазначених 
вище, можуть бути присутніми на 
засіданні виборчої комісії тільки з 
дозволу або на запрошення комісії, 
про що приймається відповідне рі-
шення шляхом голосування. 

Висвітлюючи питання матеріаль-
но-технічного забезпечення виборів, 
нагадаю, що матеріальні цінності, 
які зберігались в органах виконавчої 
влади та в органах місцевого само-
врядування, повинні бути негайно 
повернуті окружним і дільничним ви-
борчим комісіям після їх утворення.

Порядок повернення матеріаль-
них цінностей визначено в постанові 
Центральної виборчої комісії від  
30 січня 2006 року № 329. Додатками 
до цього порядку затверджено фор-
ми відповідних актів приймання й 
передачі матеріальних цінностей.

З метою створення сприятливих 
умов для голосування громадянам з 
обмеженими фізичними можливос-
тями Центральна ви борча комісія на 
виконання Указу Президента України 
від 1 червня 2005 року «Про першо-
чергові заходи щодо створення спри-
ятливих умов життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізичними можливос-
тями» рекомендує окружним і діль-
ничним виборчим комісіям облашто-
вувати приміщення для голосування 
на перших поверхах будівель. Комісія 
також рекомендує в приміщенні для 
голосування облаштувати одну кабіну 
для таємного голосування громадян з 
обмеженими фізичними можливос-
тями. Конкретні вимоги до такої ка-
біни визначені у вищезгаданій поста-
нові Комісії.

Окремо хочу зупинитись на 
пи танні забезпечення виборчих 
діль ниць ви бор чими скриньками. 
Відповідно до частини 6 статті 81 
Закону мала виборча дільниця по-
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винна мати не менше двох стаціо-
нарних виборчих скриньок, серед-
ня – не менше трьох, а велика – не 
менше чотирьох. Крім того, кожна 
виборча дільниця повинна мати не 
менше двох переносних виборчих 
скриньок.

Торік, після завершення виборів 
Президента України, всі виборчі  
скриньки були передані на зберіган-
ня до місцевих органів влади. Тепер 
вони мають їх повернути дільничним 
виборчим комісіям. Представники 
влади на місцях знають, яка вели-
чезна робота була проведена щодо 
обліку цих скриньок. Центральна 
виборча комісія неодноразово звер-
талася до обласних адміністрацій, 
до обласних рад з проханням сприя-
ти налагодженню обліку і збережен-
ню виборчих скриньок. Сьогодні 
вже окружним виборчим комісіям 

за допомогою обласних, районних 
дер жавних адміністрацій, обласних 
та районних рад необхідно остаточ-
но з’ясувати реальну кількість і ре-
альне місце знаходження виборчих  
скриньок. Виборчі скриньки, які 
були пошкоджені під час зберіган-
ня, мають бути відремонтовані. 

Слід зазначити, що в багатьох 
випадках скриньки залишились на 
зберіганні у тих приміщеннях, де 
розташовувались виборчі дільни-
ці. Тому зараз можуть знаходитись 
у клубах, лікарнях, школах, інших 
організаціях та закладах, де торік 
були утворені виборчі дільниці. В 
майбутньому ми плануємо змінити 
підхід до зберігання виборчих скри-
ньок, але це – згодом. 

Хочу наголосити й на тому, що 
виборчий бюлетень сьогодні буде не 
один, а декілька, і скриньки будуть 

заповнені вщент. Тому якщо десь 
не вистачатиме хоча б однієї скринь-
ки, можуть ставитися під сумнів 
результати голосування на тій чи 
іншій виборчій дільниці. 

Шановні колеги! Усі необхідні  
документи щодо організації вибор-
чого процесу будуть передаватися 
в окружні виборчі комісії згідно з 
календарними датами, визначеними 
Календарним планом основних ор-
ганізаційних заходів підготовки та 
проведення виборів народних депу-
татів України. На завершення про-
шу і вас вчасно передавати всю ви-
борчу документацію до дільничних 
виборчих комісій, щоб забезпечити 
роботу окружних та дільничних ви-
борчих комісій відповідно до вимог 
законодавства про вибори народних 
депутатів України.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ЗІ 
СПИСКАМИ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ

Жанна Усенко-Чорна,
членЦентральноївиборчоїкомісії

Передусім, необхідно зверну-
ти увагу на кардинальність новел 
Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» в частині 
роботи зі списками виборців під час 
підготовки та організації виборів 
народних депутатів України 26 бе-
резня, а також безпосередньо в ході 
проведення голосування.

Не зупиняючись на конкретних 
особливостях нормативно-правово-
го регулювання через їх численність, 
звертаю увагу, по-перше, на принци-
пову відмінність нинішнього порядку 
роботи зі списками виборців від по-
переднього, який мав місце на парла-
ментських і президентських виборах.

По-друге, особливу складність 
по ло жень цього Закону, який має 
низку неузгодженостей, навіть не-
рідко прогалини, значну деталіза-
цію процедурних моментів, що обу-
мовлює необхідність досконалого 

володіння його нормами. Загалом 
питання складання списків виборців 
та внесення до них змін врегульова-
но розділом п’ятим Закону. Зокрема, 
статтею 42 детально унормовано по-
рядок роботи з відкріпними посвід-
ченнями; статтею 43 регулюються 
питання ознайомлення громадян із 
списком виборців на звичайних ви-
борчих дільницях та оскарження не-
правильностей у списку виборців.

Особливо слід звернути увагу 
членів окружної виборчої комісії на 
положення статті 44, яка є базовою 
для окружних виборчих комісій і 
покладає на них досі не притаманні 
окружним комісіям функції. Крім 
розділу 5, необхідно звернути увагу 
на статтю 84, яка визначає порядок 
голосування за місцем перебування 
виборців, не здатних пересуватися 
самостійно. Особливою новелою є 
стаття 86, яка визначає особливості 

опрацювання списків виборців у 
день голосування.

Серед іншого, складність роботи 
зі списками виборців обумовлюєть-
ся фактичним запровадженням своє - 
рідної квазімоделі державного реєс-
тру виборців при відсутності пов-
ноцінно функціонуючої системи 
органів ведення реєстру. Централь-
ною виборчою комісією планується 
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розробити методичні рекомендації 
щодо організації роботи виборчих 
комісій зі списками виборців. 

Слід звернути особливу увагу 
на суттєву новелу, запроваджену 
Законом, – це обмеження строку, 
протягом якого можуть бути внесені 
зміни до списку виборців. Відповідно 
до статті 43 Закону ви борець може 
оскаржити неправильності у списку 
виборців до дільничної виборчої ко-
місії – не пізніш як за п’ять днів до 
дня виборів; до окружної комісії – 
за три дні, а до суду – не пізніш як 
за два дні.

Водночас, частина сьома статті 45 
передбачає, що списки виборців за-
криваються таким чином, щоб змі-
ни до них за 2 дні до виборів не вно-
силися. Наведені вимоги Закону 
зумовлюють надзвичайно копітку 
роботу зі списками виборців. 

Іншим блоком питань, на які не-
обхідно звернути особливу увагу, є 
аспекти співробітництва окружних 
виборчих комісій з відповідними 
робочими групами обліку виборців. 

Законодавцем, як ніколи раніше, 
приділено значну увагу забезпечен-
ню принципу одноразовості вклю-
чення виборця до списку. Тому ро-
бочими групами обліку виборців 
спільно з Центральною виборчою 
комісією дуже ретельно відпрацьо-
вуються випадки неправильного та 
кратного включення громадян до 
списків виборців згідно з частиною 
восьмою статті 40 Закону.

Для роботи зі списками вибор-
ців створено дворівневу мере-
жу робочих груп обліку виборців 
(місцевий рівень  – районні та 
міські робочі групи; а також ре-
гіональний рівень), які є тимча-
совими органами, і були створені 
місцевими державними адмініст-
раціями та виконавчими органами 
міських рад у містах обласного і 
республіканського (в Автономній 
Республіці Крим) значення та Ра- 
 дою мі ністрів Автономної Респуб-
ліки Крим, обласними Київською 
та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями) від-
повідно до статті 39 Закону.

Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів №840 від 31 серпня 2005 
року про деякі заходи, пов’язані із 
забезпеченням підготовки прове-
дення у 2006 році виборів народ-
них депутатів (із змінами та до-
повненнями), робочі групи обліку 
ви борців виконуватимуть свої пов-
новаження до 31 березня 2006 року. 
Завданням робочих груп відповідно 
до внесених змін є, зокрема, спри-
яння окружним та дільничним ви-
борчим комісіям у здійсненні їх 
повноважень, визначених частиною 
першою статті 44 Закону України 
щодо перевірки та уточнення відо-
мостей про громадян, включених 
до списків виборців на звичайних 
виборчих дільницях. Окрім того – 
опрацювання запитів окружної та 
дільничних виборчих комісій щодо 
перевірки або уточнення інформації 
про місце проживання виборців, ін-
ших відомостей.

Також важливим напрямом ді - 
яльності робочих груп є опрацю-
вання разом з окружними та діль-
ничними виборчими комісіями 
відомостей про виборців, що по-
даються в порядку, передбачено-
му частиною четвертою статті 44 
Закону та складання на їх підставі і 
за результатами звернень громадян 
переліку ви борців, яких необхідно 
включити до списку виборців на 
кожній звичайній ви борчій дільни-
ці, та переліку виборців, яких необ-
хідно виключити з такого списку із 
зазначенням підстав виключення 
(включення).

Наведене обумовлює висновок, 
що належна організація роботи зі 
списками виборців значною мірою 
залежить від організації ефектив-
ної співпраці відповідних робочих 
груп обліку виборців та окружних 
ви борчих комісій. Варто зауважити, 
що на території округу може існу-
вати кілька робочих груп обліку 
ви борців і навпаки – одна робоча 
група обліку виборців може забез-
печувати відповідні напрями ро-
боти кількох окружних виборчих 
комісій (наприк лад, у містах облас-
ного значення).

Фактично комісії спільно з робо-
чими групами обліку виборців ма-
ють опрацювати величезний обсяг 
інформації про виборців, оскільки 
в окрузі може проживати від 100 до 
400 тисяч виборців. Тому доцільно 
заздалегідь налагодити ефективну 
співпрацю виборчих комісій з робо-
чими групами.

Суттєвим нововведенням є фо р-
мування списків виборців у електро н - 
ному вигляді засобами спе ціаль но го 
програмного забезпечення Єдиної 
інформаційної аналітичної системи 
«Списки виборців». Це програмне за-
безпечення було спеціально розроб-
лене на замовлення Центральної 
виборчої комісії. Роль і функції сис-
теми значно полегшують виконан-
ня досить складних законодавчих 
приписів щодо організації роботи 
зі списками виборців. Сподіваюся, 
що система полегшить роботу та-
кож і окружних виборчих комісій. 
Розробниками програмного забез-
печення створено службу технічної 
підтримки, яка надає можливість 
телефоном отримати консультації 
щодо експлуатації системи.

Отже, системні адміністрато-
ри, які залучатимуться до роботи 
в окружних виборчих комісіях на 
договірних засадах, повинні мати 
належний рівень фахової підготов-
ки для того, щоб оволодіти всіма 
технологічними аспектами роботи 
і забезпечувати виконання функцій 
комісії на належному рівні. 

Особлива роль окружної ви-
борчої комісії полягає і в роботі зі 
списками, що обумовлено, зокрема, 
статтями 42, 44 та 45 Закону. Це ро-
бота з відкріпними посвідченнями, 
прийняття рішення за результата-
ми розгляду скарг громадян щодо 
неправильності в списках вибор-
ців, внесення змін до них (зокрема, 
відповідно до частини 6 статті 43), 
опрацювання переліків виборців 
щодо включення їх та виключення 
зі списків, складених дільничними 
виборчими комісіями, а також опра-
цювання у шестиденний термін от-
риманих відомостей від керівників 
МВС, Мінюсту, Державного депар-
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таменту з питань виконання пока-
рань, командирів військових частин 
тощо, інших посадових осіб, визна-
чених частиною четвертою статті 
44 Закону. До того ж, прий няття рі-
шень про включення та виключен-
ня виборців зі списку, складання 
відповідних переліків згідно з час-
тиною шостою статті 44 та передачі 
цих переліків до дільничної вибор-
чої комісії.

Окремо слід звернути увагу на те, 
що 27 січня 2006 року Центральна 
виборча комісія постановою №308 
затвердила форми списків вибор-
ців та іншої документації з підго-
товки та проведення голосування в 

день виборів. При цьому кількість 
ви борчих документів та форм щодо 
опра цювання списків виборців знач-
но збільшилася порівняно з попе-
редніми виборами.

Відповідно до цієї постанови 
встановлені, зокрема, форми спис-
ку виборців на звичайній виборчій 
дільниці, на спеціальній виборчій 
дільниці, списку виборців, які мають 
проголосувати за відкріпними пос-
відченнями, а також витяги зі спис-
ків виборців на виборчій дільниці, 
які будуть голосувати за місцем пе-
ребування виборців, які не здатні пе-
ресуватися самостійно, переліки ви-
борців, яких необхідно включити та 

виключити згідно зі списком вибор-
ців на виборчій дільниці. Передача 
всіх цих переліків списків здійс-
нюється за формою акта, який також 
встановлений цією ж постановою.

Ці додатки можна знайти на 
сайті Центральної виборчої комі сії. 
Крім того, вони спеціально наді-
слані ви борчим комісіям, а також 
Міністерству закордонних справ, 
Верховній Раді Авто номної Респуб-
ліки Крим, обласним радам, Київ-
ській та Севастопольській міським 
радам для подальшої передачі сільсь-
ким, селищним та міським головам, 
а також іншим посадовим особам ор-
ганів місцевого самоврядування.

Питання оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності, що стосуєть-
ся виборів депутатів, з огляду на 
його правову природу та наслідки 
для виборчого процесу, є складним 
і надзвичайно важливим. Річ у тім, 
що в результаті такого оскарження 
та розгляду скарг не лише даєть-
ся правова оцінка діяльності учас-
ників виборчого процесу та інших 
його суб’єктів, а й здійснюється 
вплив на організацію підготовки та 
проведення виборів. Це було яскра-
во продемонстровано на минулих 
президентських виборах, коли рі-
шення суду у справах про виборчі 
спори були визначальними для ба-
гатьох моментів організації ви борів, 
зокрема для проведення повторно-
го голосування 26 грудня 2004 року. 
Це стосується й рішень виборчих 
комісій у таких справах.

На парламентських виборах 2006 
року оскарження рішень, дій чи без-
діяльності, що стосуються цих ви-
борів, матиме безпрецедент не поши-

рення. Про це можна говорити вже 
зараз, з огляду на ту кількість скарг, 
які надходять до Центральної ви-
борчої комісії та до судів. Достатньо 
зазначити, що станом на сьогодні до 
суду оскаржено понад 50 рішень на-
шої Комісії. 

Якщо ж говорити про статус і 
роль виборчих комісій у процесі 
оскарження, то вони можуть бути 
різними. З одного боку, виборча 
комісія може виступати суб’єктом 
розгляду скарг, з іншого – бути 
суб’єктом оскарження, тобто її рі-
шення, дії чи бездіяльність можуть 
бути предметом оскарження у ви-
борчій комісії вищого рівня чи в 
суді. Зараз складно у загальному 
визначити, в якій іпостасі виборчі 
комісії на цих виборах виступати-
муть частіше, та, оскільки сьогодні 
йдеться про діяльність виборчих 
комісій, я зупинюсь на окремих пи-
таннях діяльності виборчих комісій 
як суб’єктів розгляду скарг.

Слід зазначити, що питання ос-

карження рішень, дій чи бездіяль-
ності, що стосується процесу ви-
борів народних депутатів України, 
регламентується розділом 12 Закону 
України «Про вибори народних де-
путатів України» (далі – Закону). 
У цьому розділі визначено суб’єктів 
звернення зі скаргою, предмет і 
суб’єкт оскарження, суб’єктів роз-
гляду скарги, строки оскарження, 
форму та зміст скарги, докази, рі-
шення за підсумком розгляду скар-

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ,  
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРІВ НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Микола Мельник,
заступникГоловиЦентральноївиборчоїкомісії
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ги, особливості оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності певних видів 
суб’єктів тощо. 

У тезовому порядку хотів би ак-
центувати увагу на кількох важливих 
моментах розгляду скарг виборчими 
комі сіями. Передусім, на суто фор-
мальному і, так би мовити, техніч-
ному – комісія зобов’язана прий ма-
ти всі документи, зокрема й скарги, 
які до неї надходять, незалежно від 
того, як вони оформлені, хто їх подає  
і яких питань вони стосуються. 

При надходженні до комісії 
скарги мають бути зареєстровані 
в журналі реєстрації документів, 
скарг і заяв, який ведеться в кож-
ній комісії, включаючи окружну 
виборчу комісію, відповідно до 
Порядку ведення діловодства ви-
борчих комісій та комісій з рефе-
рендумів, затвердженого постано-
вою Центральної виборчої комісії 
від 26 січня 2006 року № 284.

Після цього необхідно з’ясувати, 
чи подана скарга належним суб’єк-
том звернення, чи подана вона в 
передбачені Законом строки, чи від-
повідає вона встановленим Законом 
формі та змісту. Інакше кажучи, 
необхідно встановити, чи може ця 
скарга бути предметом розгляду від-
повідної комісії. 

Слід мати на увазі, що стаття 
103 Закону встановлює виключ-
не коло суб’єктів, які можуть бути 
суб’єктом звернення зі скаргою. 
Таких суб’єктів є п’ять, а саме:
1) кандидат у депутати;
2) партія (блок) – суб’єкт виборчо-

го процесу; 
3) офіційний спостерігач від партії 

(блоку);
4) виборча комісія (в особі її голо-

ви чи уповноваженого рішенням 
виборчої комісії члена виборчої 
комісії);

5) виборець.
Щодо останнього суб’єкта звер-

нення, то необхідно наголосити на 
тому, що не кожний виборець може 
бути суб’єктом звернення. Відпо-
відно до Закону ним може бути 
лише виборець, виборчі права або 
охоронювані законом інтереси щодо  

участі у виборчому процесі якого, 
зокрема на участь у роботі виборчої 
комісії чи на здійснення спостере-
ження, порушено рішенням, дією чи 
бездіяльністю суб’єкта оскарження.

До речі, на практиці найбільше 
проблем виникає із визначенням 
саме цього суб’єкта, оскільки в кож-
ному випадку необхідно встановлю-
вати, чи порушені права та інтереси 
конкретного виборця, і чи порушені 
вони саме суб’єктом оскарження. 
Однозначності в розумінні Закону в 
цій частині з боку суб’єктів його за-
стосування немає, тому виникають 
різні правові ситуації. Однак пра-
вова позиція Центральної ви борчої 
комісії і судів з цього питання, в 
принципі, вже визначена – зі скар-
гою, що стосується виборчого про-
цесу, вони визнають лише виборців, 
виборчі права або охоронювані за-
коном інтереси яких порушено. 

За Законом, суб’єкт звернення 
зі скаргою може звернутися у дві 
інстанції – до виборчої комісії або 
до суду. Право вибору належить 
суб’єкту звернення. Однак слід 
мати на увазі, що існує певна право-
ва особливість такого вибору. Так, 
якщо скаргу прийнято судом до роз-
гляду і з того ж питання та з тих же 
підстав скаргу подано до виборчої 
комісії, виборча комісія після отри-
мання повідомлення суду про над-
ходження скарги зупиняє розгляд 
скарги до набрання рішенням суду 
законної сили.

При цьому для виборчої комісії 
виникає одне процедурне питання – 
яким чином зафіксувати зупинення 
розгляду скарги. Видається, що в 
такому випадку правильним буде 
прийняття постанови про зупинен-
ня розгляду скарги у зв’язку з тим, 
що аналогічна скарга розглядаєть-
ся судом. Отже, юридично буде за- 
фіксовано факт зупинення розгляду 
скарги комісією, оскільки це важли-
во, крім усього іншого, ще й з точки 
зору дотримання строків розгляду 
скарги.

Дуже важливим є також питання 
про строки оскарження, оскільки 
від дотримання скаржником таких 

строків значною мірою залежить 
суть рішення комісії. За загальним 
правилом, Закон відводить на ос-
карження п’ять днів після настан-
ня відповідної події – прийняття 
рішення, вчинення дії чи бездіяль-
ності суб’єктом оскарження. Такий 
короткий строк визначено з огляду 
на швидкоплинність виборчого про-
цесу. З урахуванням цього встанов-
люються ще більш стислі строки 
оскарження деяких рішень, дій чи 
бездіяльності. Так, скарга щодо по-
рушення, яке мало місце до дня го-
лосування, може бути подана не піз-
ніше двадцять четвертої години дня, 
що передує дню голосування. Скарга 
щодо порушення, яке мало місце під 
час голосування, може бути подана 
до відповідної дільничної виборчої 
комісії не пізніше закінчення голо-
сування (тобто 22 години). Скарга 
щодо рішень, дій чи бездіяльності 
виборчої комісії, членів цих комісій, 
що мали місце в день голосування, 
під час підрахунку голосів та вста-
новлення результатів голосування 
на дільниці, може бути подана до 
виборчої комісії вищого рівня або до 
суду у дводенний строк з дня прий-
няття рішення, вчинення дії або без-
діяльності.

При цьому днем подання скарги 
вважається день фактичного отри-
мання скарги суб’єктом розгляду. 
Особливо наголошую, що строк по-
дання скарги продовженню або по-
новленню не підлягає. Винятком є 
лише повторне подання скарги після 
усунення її недоліків. 

Надзвичайно важливим є питан-
ня форми та змісту скарги. Статтею 
107 Закону встановлено перелік 
вимог до форми та змісту скарги. 
Недотримання суб’єктом звернення 
таких вимог є підставою для повер-
нення йому цієї скарги. Відповідно 
до статті 108 Закону скарга, оформ-
лена без дотримання вимог статті 
107 Закону, повертається головою 
або заступником голови окружної 
або дільничної виборчої комісії 
суб’єкту звернення зі скаргою без 
розгляду не пізніш як на наступний 
день після дня надходження скарги, 
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а скарга, подана напередодні дня 
голосування, в день голосування 
чи наступного дня, – невідкладно. 
При поверненні скарги без розгля-
ду зазначається вичерпний перелік 
недоліків, які перешкоджають роз-
гляду скарги, і вказується на мож-
ливість повторного звернення зі 
скаргою, оформленою відповідно 
до вимог статті Закону у передба-
чені ним строки.

Коротко – про порядок і строки 
розгляду скарг. Якщо скарга на-
лежним чином оформлена і прий-
нята до розгляду, то вона має бути 
розглянута комісією колегіально, 
тобто на її засіданні. Порядок такого 
розгляду встановлено статтею 108 
Закону. На розгляд скарги комісією 
відводиться п’ять днів. Виняток ста-
новлять скарги щодо порушень, які 
мали місце в день голосування та під 
час голосування. 

Про час та місце розгляду скарги 
обов’язково своєчасно повідомля-
ються відповідні суб’єкти – суб’єкт 
звернення зі скаргою, суб’єкт ос-
карження та інші заінтересовані 
особи. Таке повідомлення може 
здійснюватися рекомендованою 
те ле грамою, факсимільним пові-
домленням, засобами електронної 
пошти. Допускається повідомлення 
цих осіб телефоном з фіксуванням 
такої дії службовою особою суб’єкта 
розгляду скарги окремою письмо-
вою довідкою, яка долучається до 
справи (протоколу). Неприбуття на 
засідання суб’єкта розгляду скарги 
осіб, які були належним чином про 
це повідомлені, не перешкоджає роз-
гляду скарги.

Закон зобов’язує комісію зазда-
легідь надати суб’єкту оскарження та 
заінтересованим особам копії скарги 
та доданих до неї документів. Слід 
мати на увазі, що суб’єкт оскаржен-
ня має право подати письмові пояс-
нення по суті скарги, які беруться 
до розгляду виборчою комісією, що 
розглядає скаргу.

Якщо комісія при розгляді скар-
ги визнає за необхідне проведення 
перевірки зазначених у скарзі об-
ставин правоохоронними органами, 

вона має право звернутися до таких 
органів з проханням провести від-
повідну перевірку. Таке звернення 
зобов’язує правоохоронний орган, 
до якого воно направлене, переві-
рити зазначені обставини та вжити 
відповідних заходів щодо припи-
нення порушення законодавства. На 
це йому відводиться три дні з дня 
отримання звернення виборчої ко-
місії. Якщо таке звернення отрима-
не правоохоронним органом менше 
ніж за три дні до дня голосування, у 
день голосування чи в наступний за 
ним день, – перевірка проводиться 
невідкладно. Про наслідки перевір-
ки та вжиті заходи відповідні органи 
повідомляють виборчу комісію, яка 
до них звернулася.

Тепер – про рішення, які можуть 
бути прийняті виборчою комісією 
за результатами розгляду скарги. 
Перше з них – це залишення скар-
ги без розгляду по суті. Таке рішен-
ня комісія постановляє в разі, якщо 
скарга подана неналежним суб’єктом 
або з порушенням строків оскаржен-
ня. Крім того, підставою для такого 
рішення є повторне подання скарги 
з невиправленими недоліками або з 
допущенням нових. Другий вид рі-
шення – відмова в задоволенні скар-
ги. Воно постановляється комісією 
як суб’єктом розгляду скарги в тому 
разі, якщо комісія встановить, що рі-
шення, дії або бездіяльність суб’єкта 
оскарження вчинені відповідно до  
закону, в межах повноважень, перед-
бачених законом, і не порушують 
виборчих прав виборців, прав і за-
конних інтересів інших суб’єктів ви-
борчого процесу.

Третім видом рішення комісії є 
задоволення скарги. Таке рішення 
вона приймає тоді, коли встановить, 
що оскаржувані рішення, дії чи без-
діяльність не відповідають законо-
давству про вибори депутатів. При 
задоволенні скарги суб’єкт розгляду 
скарги може задовольнити всі або 
частину вимог суб’єкта звернення зі 
скаргою.

Виборчі комісії мають досить ве-
ликі повноваження щодо прийнят-
тя рішень у разі задоволення скарг. 

Вони можуть, зокрема:
визнати рішення суб’єкта оскар-

ження чи окремих його положень, 
дії чи бездіяльність такими, що не 
відповідають вимогам законодав-
ства про вибори депутатів, порушу-
ють виборчі права громадян, права 
та законні інтереси суб’єкта вибор-
чого процесу;

скасувати рішення;
зобов’язати суб’єкта оскарження 

здійснити дії, передбачені законо-
давством, що регулює організацію 
та порядок проведення виборів де-
путатів;

зобов’язати суб’єкта оскарження 
утриматися від вчинення певних дій;

поновити іншим способом пору-
шені виборчі права громадян, права 
та законні інтереси суб’єкта вибор-
чого процесу;

зобов’язати суб’єкта оскарження 
та (або) інший орган, партію (блок), 
засіб масової інформації, посадову 
чи службову особу здійснити перед-
бачені законодавством, що регулює 
організацію та порядок проведення 
виборів депутатів, дії, які виплива-
ють із факту скасування рішення, 
визнання оскаржених дій або без-
діяльності протиправними.

Будь-яке рішення комісії за 
підсумками розгляду скарг повин-
но бути справедливим, законним і 
обґрунтованим. 

Слід мати на увазі, що рішення 
комісії за результатами розгляду 
виборчих спорів може бути оскар-
жене до комісії вищого рівня або до 
суду. Тобто, комісія із суб’єкта роз-
гляду скарги може перетворитися 
на суб’єкта оскарження. З огляду 
на це, її рішення не тільки мають 
бути справедливими, законними 
та обґрунтованими, вони ще мають 
бути належним чином оформлені. 
У зв’язку з цим хотів би приверну-
ти увагу до того факту, що рішення 
комісії з розгляду скарг має бути 
оформ лене відповідною постано-
вою, в якій слід відобразити суть 
предмета оскарження, мотивувати 
рішення з посиланням на фактичні 
обставини та конкретні положен-
ня відповідних нормативно-пра-
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вових актів, у тому числі Закону. 
Практика свідчить про те, що далеко 
не завжди ці зрозумілі та прості ви-
моги дотримуються комісіями при 
оформленні ними своїх рішень. І 
може статися так: комісія постанов-

ляє цілком законне рішення, а через 
його неналежне оформлення рішен-
ня скасовує суд чи комісія вищого 
рівня. Щоб не допустити цього, не-
обхідно, по-перше, об’єктивно і дуже 
ретельно досліджувати викладені в 

скарзі обставини, по-друге, давати 
оскаржуваним рішенням, діям чи 
бездіяльності правильну правову 
оцінку (правильно застосовувати 
закон) і, по-третє, належним чином 
оформляти прийняті рішення. 

Як відомо, відповідно до частин 
другої та третьої статті 19 Закону 
України «Про вибори народних депу-
татів України» (далі – Закон) вибор-
чі дільниці утворюються з кількістю 
виборців від двадцяти осіб до двох 
тисяч п’ятисот осіб і поділяються на 
звичайні, спеціальні або закордонні. 
Ці виборчі дільниці утворюються не 
пізніш як за п’ятдесят днів до дня ви-
борів. Окружна ви борча комісія своїм 
рішенням встановлює єдину нумера-
цію виборчих дільниць у межах тери-
торіального виборчого округу.

Додатково наведу основні по-
ложення статті 21 Закону, яка чіт-
ко регламентує порядок утворення 
спеціальних виборчих дільниць. 
Спеціальні виборчі дільниці утво-
рюються в стаціонарних лікуваль-
них закладах, на суднах, які перебу-
вають у день голосування в плаванні 
під Державним прапором України, 
на полярних станціях України, в 
установах кримінально-виконавчої 
системи та в інших місцях тимча-
сового перебування виборців з об-
меженими можливостями пересу-
вання. Спеціальні виборчі дільниці 
утворюються таким чином, щоб 
виборці могли проголосувати, не 
порушуючи режиму перебування в 
закладі (установі). Не допускаєть-
ся утворення однієї виборчої діль-
ниці для двох і більше закладів чи 
установ. Такі виборчі дільниці ут-
ворюються окружними виборчими 
комісіями за місцем розташування 
відповідних закладів чи установ 

або за місцем приписки судна чи 
полярної станції України у строки, 
встановлені частиною п’ятою статті 
19 цього Закону, на підставі подань 
районних державних адміністрацій 
чи міських виконавчих комітетів 
міст обласного (республікансько-
го в Автономній Республіці Крим) 
значення. Зазначені подання по-
винні надійти до відповідної окруж-
ної виборчої комісії не пізніш як за 
п’ятдесят вісім днів до дня виборів. 

Звертаю особливу увагу на той 
факт, що спеціальні виборчі дільни-
ці утворюються на підставі подань 
районних державних адміністрацій 
чи міських виконавчих комітетів 
міст обласного значення (республі-
канських в Автономній Республіці 
Крим). На сьогодні майже в кож-
ному регіоні нашої країни знахо-
диться значна кількість установ 
Дер жавного Департаменту України 
з питань виконання покарань – ви-
ховні колонії, виховні заклади, 
ко лонії-поселення тощо, в яких пе-
ре буває значна кількість виборців. 
Тому Центральна ви борча комісія 
разом із Державним Департаментом 
з питань виконання покарань розро-
била відповідні рекомендації щодо 
взаємодії з представниками цього 
Департаменту на місцях із утворен-
ня там виборчих комісій, визначення 
кількості ви борців, організації ви-
борчого процесу. 

Хочу зазначити, що під військо-
вими формуваннями слід розумі-
ти військові частини Міністерства 

оборони, Мініс терства внутріш-
ніх справ, Мініс терства з надзви-
чайних ситуацій, Служби безпеки 
України, прикордонні застави та 
загони Державної прикордонної  
адміністрації України та спеціальні 
військові формування залізничних 
військ Мініс терства транспорту та 
зв’язку.

У винятковому випадку утворен-
ня нового стаціонарного лікуваль-
ного закладу, установи криміналь-
но-виконавчої системи чи іншого 
закладу (установи) з тимчасовим 
перебуванням виборців з обмеже-
ними можливостями пересування, 
неперед баченого виходу у плаван-
ня судна під Державним прапором 
України чи непередбаченого утво-
рення (передислокації) військової 
частини (формування), дислокова-
ної за межами населеного пункту 
на значній відстані від нього, спе-
ціальна виборча дільниця може ут-
ворюватися Центральною виборчою 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ 
КОМІСІЙ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ

Броніслав Райковський,
членЦентральноївиборчоїкомісії
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комісією не пізніш як за десять днів 
до дня виборів уже за поданням від-
повідної окружної виборчої комісії. 
Зазначене подання вноситься окруж-
ною виборчою комісією не пізніш як 
за п’ятнадцять днів до дня виборів 
на підставі відповідного звернення 
районної державної адміністрації, 
міського виконавчого комітету міста 
обласного значення (республікансь-
кого в Автономній Республіці Крим), 
командира військової частини (фор-
мування). У зверненні зазначають-
ся відомості, передбачені відповідно 
частинами третьою, четвертою чи 
шостою статті 21 Закону.

Дільнична виборча комісія спе-
ціальної виборчої дільниці, утворе-
ної на судні, яке в день виборів пе-
ребуває в плаванні під Державним 
прапором України, на полярній 
станції України, утворюється ок-
ружною виборчою комісією за міс-
цем приписки судна, полярної стан-
ції України за поданням відповідно 
капітана судна, керівника полярної 
станції України, яке може надсила-
тися технічними засобами зв’язку у 
строк, передбачений частиною шос-
тою статті 28. На що варто в цьому 
випадку звернути увагу? Ідеться 
тільки про ті судна, які перебувають 
під Державним прапором України. 

До складу дільничної виборчої 
комісії спеціальної виборчої діль-
ниці, утвореної в стаціонарному лі-
кувальному закладі або в установі 
кримінально-виконавчої системи, 
не можуть входити працівники від-
повідного закладу або установи.

Порядок складання та уточнен-
ня списку виборців на спеціальних 
ви борчих дільницях визначений 
статтею 46 Закону. На спеціальних 
виборчих дільницях (крім дільниць 
у стаціонарних лікувальних закла-
дах) списки виборців складаються 
не пізніш як за двадцять днів до дня 
виборів відповідними дільничними 

виборчими комісіями за формою, 
зазначеною у частині другій статті 
41 Закону, на підставі відомостей, 
поданих керівниками відповідних 
закладів, установ, капітанами суден, 
командирами військових частин 
(формувань), де утворені такі ви-
борчі дільниці.

Виборчі бюлетені на спеціаль-
ній виборчій дільниці, утвореній на 
судні, що перебуває в день виборів 
депутатів у плаванні під Державним 
прапором України, на полярній 
станції України, можуть бути ви-
готовлені, як виняток, з дозволу 
Центральної виборчої комісії без-
посередньо діль ничною виборчою 
комісією відповідно до вимог статті 
79 Закону. Такий дозвіл може бути 
наданий не пізніше ніж за три дні до 
дня виборів на підставі подання від-
повідної окружної виборчої комісії, 
в якому зазначено номер виборчої 
дільниці, утвореної на відповід-
ному судні чи на полярній станції 
України, назву судна чи полярної 
станції України, а також час, коли 
відповідне судно залишило остан-
ній порт на території України. 

Приміщення для голосування на 
спеціальній виборчій дільниці по-
винно мати відкритий доступ для 
членів виборчої комісії, кандидатів 
у депутати, уповноважених осіб пар-
тій (блоків), офіційних спостеріга-
чів та представників засобів масової 
інформації. Керівники закладів, ус-
танов, командири військових частин 
(формувань), де утворені такі діль-
ниці, зобов’язані забезпечити безпе-
решкодний доступ членів виборчих 
комісій, виборців, включених до 
списку цієї виборчої дільниці, кан-
дидатів у депутати, уповноважених 
осіб партій (блоків), офіційних спос-
терігачів та представників засобів 
масової інформації до приміщення 
для голосування, що закріплено у 
вимогах статті 81 Закону.

Щодо організації та порядку го-
лосування на виборчій дільниці, ут-
вореній на судні, що перебуває в день 
виборів у плаванні під Державним 
прапором України, на полярній 
станції України, то така дільнична 
виборча комісія може оголосити го-
лосування закінченим раніше часу, 
визначеного частиною першою стат-
ті 83 Закону, якщо в голосуванні 
взяли участь усі виборці, включені 
до списку виборців на цій виборчій 
дільниці. Повідомлення, передба-
чене частиною тринадцятою цієї 
статті, надсилається до відповідної 
окружної виборчої комісії технічни-
ми засобами зв’язку. Підрахунок го-
лосів на такій дільниці проводиться 
в порядку, встановленому Законом, 
одразу після оголошення про закін-
чення голосування та передачі пові-
домлення, передбаченого частиною 
тринадцятою цієї статті.

На спеціальних виборчих діль-
ницях, утворених у стаціонарних лі-
кувальних закладах, голосування за 
місцем перебування виборця прово-
диться на підставі власноручно на-
писаної заяви виборця з проханням 
забезпечити йому голосування за 
місцем його перебування у зв’язку 
з необхідністю дотримання постіль-
ного режиму, засвідченої головним 
лікарем, підпис якого засвідчується 
печаткою закладу, про що зазначено 
у статті 84 Закону.

Хочу ще раз наголосити на тому, 
що вирішення всіх організаційних 
питань, які стосуються проблем 
утворення та діяльності виборчих 
комісій спеціальних виборчих діль-
ниць, покладено на окружні виборчі 
комісії. Тож, враховуючи досвід їх 
керівників і бажання організувати 
виборчий процес належним чином, 
можна сподіватись, що на місцях ок-
ружні виборчі комісії створять та за-
безпечать нормальні умови для такої 
роботи.
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Основні засади організації доку-
ментування діяльності комісії, її за-
сідань, а також розгляд скарг і звер-
нень громадян визначені Законом 
України «Про вибори народних 
депутатів України». На виконан-
ня цього Закону Центральною ви-
борчою комісією 25 січня 2006 року 
прийнята постанова № 284, в якій 
затверджено Порядок ведення діло-
водства виборчих комісій та комісій 
з референдумів. Звертаю вашу увагу 
на те, що цей документ є універсаль-
ним і стосується роботи всіх вибор-
чих комісій, як окружних виборчих 
комісій з виборів народних депутатів 
України, так і територіальних ви-
борчих комісій з виборів Президента 
та комісій з референдумів, якщо 
вони будуть проводитися. Звертаю 
особливу увагу голів комісій на цей 
Порядок, оскільки розповсюджена 
думка щодо виключної відповідаль-
ності секретаря комісії за ведення 
діловодства – помилкова. Контроль 
та відповідальність за ведення ді-
ловодства покладено на голову ко-
місії, а отже – і за дотримання цього 
Порядку. Таким чином, секретар 
окружної виборчої комісії веде діло-
водство, голова комісії здійснює кон-
троль за процесом формулювання та 
фіксування відповідних документів.

Тепер щодо основних етапів. 
Першим є підготовка та оформлен-
ня документів до засідання комісії. 
Передусім готується проект порядку 
денного, який завчасно складається 
секретарем комісії, погоджується го-
ловою комісії. Наступний етап. Для 
ведення чіткого і повного контролю, 
на проекті питання яке розглядати-
меться на засіданні комісії, голова 
комісії накладає відповідну резолю-
цію – «До розгляду на засіданні ко-
місії». Про порядок денний засідання 
комісії та час і місце його проведення, 
зазвичай, не пізніше як за день до за-
сідання, повідомляються та ознайом-

люються члени комісії, засоби масо-
вої інформації, уповноважені особи 
політичних партій (блоків політич-
них партій), а також обов’язково осо-
би, запрошені на засідання комісії. 
Підкреслюю, зазвичай, оскільки ін-
коли виникає необхідність невідклад-
ного скликання засідання комісії. 

Прошу вас звернути особливу 
увагу на підготовку проектів поста-
нов – вони мають відповідати чин-
ному законодавству України.

Так, під час підготовки питань по-
рядку денного на минулих виборах 
траплялися випадки, коли постанова 
комісії не відповідала вимогам Закону.

Наприклад, одна з виборчих ко-
місій Київської області приймала 
свої постанови так: скільки було 
засідань, стільки було постанов. В 
одній постанові вони розглядали 
кілька питань (пунктами): від виз-
начення звільнених осіб до вирішен-
ня фінансових питань та утворення 
дільничних виборчих комісій. Це 
груба помилка. Окрема постанова 
(протокольне рішення) має бути по 
кожному пункту порядку денного. 

Акцентую ще раз вашу увагу на 
тому, що відповідно до вимог Закону 
постанова має обов’язково містити: 
найменування комісії, найменуван-
ня постанови, дату і місце прийняття 
постанови, порядковий номер поста-
нови, мотивувальну та резолютивну 
частини. Постанова підписується 
головуючим на засіданні комісії, і 
тільки головуючим, оскільки ще од-
нією помилкою, яка дуже часто трап-
ляється на початку роботи комісій, є 
підписання тексту постанови і голо-
вою, і секретарем комісії. Такого не 
повинно бути. Постанови підписує 
лише головуючий. Додатки до пос-
танов відповідно до вимог Закону 
та нашого Порядку ведення діловод-
ства – головуючий і секретар.

Зупинюся також на питаннях 
кворуму під час засідання комісії. 

Засідання комісії є повноважним за 
умови присутності на ньому не мен-
ше двох третин складу цієї комісії. 
Але тут Закон встановлює винятки. 
Відповідно до частини 4 статті 26 
Закону України «Про вибори депу-
татів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, сільських, селищ-
них, міських голів» та частини п’ятої 
статті 33 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України» 
у день голосування, зокрема, при 
підрахунку голосів, встановленні 
результатів голосування на вибор-
чій дільниці, підсумку голосування 
в межах відповідного округу, – засі-
дання територіальної, дільничної або 
окружної комісії є повноважними за 
умови присутності більше половини 
від її складу. Рішення комісії у цих 
випадках приймаються більшістю 
від присутніх на засіданні комісії. 

Винятком є прийняття рішен-
ня про позбавлення права присут-
ності на засіданні комісії офіційних 
спостерігачів, уповноважених осіб, 
представників преси. Якщо такі пи-
тання ставляться, то вони прийма-
ються двома третинами від загаль-
ного складу комісії.

За результатами засідання комісії 
складається протокол. Протокол за-
сідання комісії має містити наступні 
реквізити: назву протоколу, поряд-
ковий номер, назву виду діяльності 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

Сергій Дубовик, 
секретарЦентральноївиборчоїкомісії
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Організація виборчого процесу

Минулі вибори показали, що 
потреба в навчанні членів комісій 
зростає. Принаймні, ті члени комісій, 
які пройшли відповідну підготовку, 
не були фігурантами кримінальних 
справ, і це має неабияке значення. 
Закони, за якими ми маємо провести 
ці вибори, значно досконаліші, більш 
деталізовані, і тому особливо зростає 
потреба в підготовці членів комісій. 
Без попереднього ознайомлення із 
законом, без попереднього його про-
читання, особливо в складних части-
нах, член комісії, а надто дільничної, 
не зможе працювати, як належить. 

Тому сьогодні навіть досвід мину-
лих виборів є поганим порадником, 
оскільки закони, за якими ми їх про-
водили, були суттєво іншими.

Існують дві серйозні проблеми, 
де не просто виникає потреба трак-
тування нового Закону «Про ви-
бори народних депутатів України», 
а де потрібно показати певний до-
свід і розглянути правові позиції 
Центральної виборчої комісії, су-  
дів для того, щоб комісії могли  
приймати розумні справедливі рі-
шення. Для окружних комісій – це 
питання передвиборної агітації, а 

для дільничних – узгодження про-
цедур, які належить виконати за 

ПІДГОТОВКА ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

Володимир Ковтунець,
заступниккерівникапроекту«СприянняорганізаціївиборіввУкраїні»

комісії – засідання, назву комісії, дату 
і місце проведення засідання, загаль-
ну кількість членів комісії, кількість 
присутніх на засіданні членів комісії 
(бажано їх перелічити, щоб потім не 
виникало питань, особливо під час 
судових розглядів: був кворум, чи 
його не було; хто і коли був присут-
нім на засіданні комісії). Текст про-
токолу складається з трьох частин, 
що починаються словами: «слухали», 
«виступили», «вирішили» («поста-
новили»). Усе це детально зазначено 
в Порядку ведення діловодства. 

До протоколу обов’язково до-
лучаються додатки: оригінали до-
кументів, прийнятих на засіданні, а 
також викладені в письмовій формі 
окремі думки членів комісії. Окрема 
думка, викладена в письмовій фор-
мі, долучається не до постанови (за 
порядком денним), а саме до про-
токолу засідання комісії з окремо-
го пункту порядку денного. Окремі 
думки членів комісії є невід’ємною 
частиною протоколу засідання ко-
місії. Рішення комісії приймається  
зазвичай у формі постанови (див. до-
даток № 2 до Порядку ведення діло-
водства). У такому ж вигляді прий-

мається і протокольне рішення, але 
тільки з питань поточної діяльності 
комісії. Це може бути затвердження 
графіка чергування, інші внутрішні 
питання, які конкретно не визначені 
в Законі «Про вибори народних де-
путатів України», або в інших нор-
мативно-правових актах. 

Крім протокольних рішень, комі-
сія також складає акти і протоколи. 
Акт комісії засвідчує певний факт 
або подію, виявлені та визначені ко-
місією. Протокол комісії встанов-
лює підсумки певних дій, виконаних 
комісією. Акти і протоколи комісії 
складаються на її засіданні у кількості 
примірників, передбачених Законом, 
і підписуються всіма присутніми на 
засіданні членами комісії, підписи 
яких скріплюються печаткою комісії.

Ще раз нагадую: рішення комісії 
у вигляді постанови або протоколь-
ного рішення підписується головою 
комісії, заступником, а якщо їх не-
має – особою, яка голосувала на за-
сіданні комісії. 

Комісія, крім діловодства, яке 
стосується безпосередньо докумен-
тування засідань комісії, веде також 
діловодство про звернення громадян. 

Для цього ведеться журнал обліку 
особистого прийому громадян вибор-
чої комісії (додаток № 4 до Порядку 
ведення діловодства), а також журнал 
реєстрації документів, заяв і скарг у 
виборчій комісії та комісії з референ-
думу (Додаток № 3 до Порядку веден-
ня діловодства). Ці журнали мають 
бути заведені вже після першого засі-
дання комісії. Для прикладу, у вересні 
2004 року голова однієї з територіаль-
них ви борчих комісій був звільнений 
саме за те, що неналежно вів діловод-
ство комісії. Це поставило під загро-
зу утворення дільничних виборчих 
комісій. Не можна було встановити, 
чи взагалі надійшли подання, дату 
розгляду питання на засіданні вибор-
чої комісії. Це був перший факт роз-
слідування прокуратурою діяльності 
територіальних виборчих комісій.

Крім цього, голови комісій разом 
із секретарями та залученими спе-
ціалістами проводитимуть роботу 
з передачі до відповідних місцевих 
органів державної влади та місце-
вого самоврядування матеріальних 
цінностей, печаток і документів до 
державних архівних установ від-
повідно до окремого порядку.
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Законом «Про вибори народних де-
путатів України» і «Про вибори де-
путатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, сільських, се-
лищних, міських голів». Вони май-
же приведені у відповідність, але є 
нюанси, де дуже складно домогтися 
виконання одного і другого законів. 
Тому ми вже треті вибори проводи-
мо такі масові навчання. Кількість 
наших слухачів сягає сотень тисяч. 

Наші провідні експерти вже по-
їхали в регіони для проведення нав-
чань. Отже, досі ми, навчаючи пред-
ставників партій, рекомендованих  
до складу окружних виборчих ко-
місій, провели 60 семінарів в об-
ластях. За підсумками тестування 
засвідчили свої знання 1655 учас-  
ників цих семінарів. Їхні списки по-
дано до Центрвиборчкому, відповід-
ні свідоцтва знаходяться у партійних 
офісах. 

За цей час усього ми розповсюди-
ли 4,5 тисячі посібників, а кількість 
учасників семінарів, включаючи 
суддів, працівників апаратів міс-
цевих рад, перевищила три тисячі. 
Розпочинається навчання вже дію-
чих окружних виборчих комісій, яке 
ми проводимо разом із Центральною 
виборчою комісією за погодженим 
графіком. Зараз навчаються пред-
ставники партій, яких вони реко-
мендуватимуть до роботи у дільнич-
них виборчих комісіях. Проведено 
більше 900 таких заходів у всіх ад-
міністративно-територіальних оди-
ницях України. Ці заходи проводять 
Товариство «Знання», Комітет ви-

борців України, Український не за- 
 лежний центр політичних дослід-
жень, Інститут демократії ім. П. Ор -
лика та Інститут політичних тех-
нологій у Львові. У кожній області 
працює одна з цих громадських ор-
ганізацій. Вони подають до окруж-
них комісій перелік тих осіб, які 
успішно пройшли навчання з метою 
обрання на керівні посади обізнаних 
людей. У їхньому розпорядженні є 
навчальний відеофільм тривалістю 
1 година 40 хвилин, де викладено, 
зокрема, в ігрових епізодах, усі етапи 
роботи дільничної виборчої комісії.

Ми маємо можливість виготови-
ти копії такого фільму на відеокасе-
тах або на DVD-дисках для кожної 
окружної виборчої комісії. Якщо 
політичні партії цікавитимуться 
цією інформацією, ми сприятимемо 
її розповсюдженню, щоб якомога 
більше людей охопити навчанням.

Останній етап нашої роботи пе-
редбачає підготовку вже призна-
чених членів дільничних виборчих 
комісій. Готується проведення від 
двох до чотирьох таких семінарів на 
округ за графіком, який затвердить 
Центральна виборча комісія. Наш 
обов’язок – надати посібники чле-
нам дільничних виборчих комісій 
і делегувати свого інструктора-
викладача на ці семінари. Це будуть 
представники зазначених раніше 
громадських організацій. Зауважу, 
що всі тренери, які отримали право 
проводити такі навчання, пройшли 
у нас спеціальну підготовку і отри-
мали свідоцтва за підписом Голови 

Центральної ви бор чої комісії Я. Да-
ви довича та керівника проекту 
Я. Бачинського. Лише відповідно 
підготовлені інструктори мають 
право проводити такі навчання. 
Тому прохання до вас посприяти їм 
в організації проведення таких семі-
нарів.

Оскільки виникає дуже багато 
запитань, пов’язаних з місцевими 
виборами, ми упорядкували посіб-
ник для територіальних виборчих 
комісій по місцевих виборах. Наші 
провідні експерти працюватимуть 
в областях з територіальними ко-
місіями, передусім – з обласними, 
міськими, міст обласного значення і 
районними територіальними вибор-
чими комісіями.

Для окружних виборчих комісій 
ми надрукували перший тираж по-
сіб ників, яким користувалися досі. 
Зараз ми доставляємо в області 
нове видання вже з урахуванням 
тих змін, які внесені в закони і до по-
станов Центральної виборчої комісії. 
Підготовлено також нову редакцію 
посібника для членів дільничних ви-
борчих комісій, до якого включено 
постанову Центрвиборчкому «Про 
порядок ведення діловодства вибор-
чими комісіями». Отже, ми намагає-
мося максимально оперативно реагу-
вати на зміни у нормативно-правовій 
базі для того, щоб наші посібники 
сприяли належному проведенню ос-
новних етапів виборчого процесу.

Дякую за увагу і бажаю успішно-
го проведення цих виборів.

Основними завданнями підвищення правової культури учасників виборчого процесу і референдумів є:

сприяння підвищенню правосвідомості та активності виборців і учасників референдумів під час реалізації права брати участь
в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів
державноївладитаорганівмісцевогосамоврядування;

створенняналежнихумовдлянабуттяширокимиверстваминаселеннязнаньзконституційногоправа,зокремазаконодавства
провибориіреферендуми,атакожнавичокузастосуванніцихзнань,підвищеннякваліфікаціїчленіввиборчихкомісійтакомісійз
референдумів;

формуваннясистеминаданняконсультаційноїдопомогикандидатам,політичнимпартіям,виборчимблокампартій,довіреним
особам кандидатів, уповноваженим особам політичних партій, виборчих блоків партій з питань удосконалення організації
взаємовідносинзвиборцями,засобамимасовоїінформації;

запобіганняпорушеннямзаконодавствапровибориіреферендумиупроцесійогозастосування;
наданняметодичноїдопомогиорганамвиконавчоївладитаорганаммісцевогосамоврядуваннящодопрактичногозастосування

законодавствапровиборитареферендуми.
(КонцепціяпідвищенняправовоїкультуриучасниківвиборчогопроцесутареферендуміввУкраїні,

схваленаУказомПрезидентаУкраїнивід8грудня2000року№1322/2000)
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Так, в Указі Президента України «Про забезпечен-
ня проведення демократичних, чесних і прозорих виб-
орів 2006 року» поставлена пряма вимога до відповід-
них дер жавних органів щодо забезпечення прозорості 
використання бюджетних коштів для проведення ви-
борів. І провідна роль тут належить саме фінансовим 
працівникам окружних виборчих комісій. Тому, на-
голосив Голова Центрвиборчкому, саме від фаховості 
бухгалтерів, їх компетентності, вміння своєчасно і 
якісно виконувати покладені на них завдання багато в 
чому залежить і результативність підготовки та прове-
дення виборів.

27 січня 2006 року Комісією прийнято постанову 
№ 309 про затвердження Розподілу коштів та середніх 
норм видатків виборчих комісій на підготовку та про-
ведення виборів народних депутатів України 26 берез-
ня 2006 року. Нею передбачено, що видатки, які будуть 
здійснюватись окружними виборчими комісіями, перед-
бачені в сумі 34 млн. 983 тис. грн. Видатки, які будуть 
здійснюватись окружними виборчими комісіями для 
потреб дільничних виборчих комісій територіальних 
округів, передбачені в сумі 407 млн. 682 тис. грн.

Фінансування виборчих комісій здійснюватиметься 
відповідно до «Порядку виділення асигнувань, облі-
ку надходження та використання коштів Державного 
бюджету України, що виділяються окружним виборчим 
комісіям на підготовку і проведення виборів народних 
депутатів України», затвердженого 31 січня постановою 
Центральної виборчої комісії № 350.

Коштів, виділених на проведення виборів, зазначив 
Я. Давидович, достатньо для виконання всіх передба-
чених заходів. Однак перерахування коштів окружній 
виборчій комісії здійснюватиметься тільки після за-
твердження Центральною виборчою комісією єдиного 
кошторису видатків. Голова Комісії звернув особли-
ву увагу присутніх на нараді на своєчасне подання до 
Центральної виборчої комісії єдиних кошторисів, планів 
асигнувань, штатних розписів та інших фінансових до-
кументів, передбачених вищезазначеним Порядком.

Питанню матеріально-технічного забезпечення під-
готовки та проведення виборів приділила увагу у своє-
му виступі заступник Голови Комісії М. Ставнійчук. 

На нараді також виступили заступник начальника 
відділу фінансів державних органів Департаменту дер-
жавного управління Міністерства фінансів України 
В. Романчук, начальник управління контролю в сфері 
органів влади і оборони Головного контрольно-ревізій-
ного управління України Л. Гуцалюк, заступник началь-
ника управління обслуговування кошторисів бюджет-
них установ та інших клієнтів Державного казначейства 
України М. Збуржинська, начальник відділу плануван-
ня та аналізу результативності перевірок Департаменту 
оподаткування фізичних осіб Державної податкової 
адміністрації В. Сергієнко, завідуючий відділом зведе-
ного планування та фінансування Секретаріату Комісії 
О. Осадчук, завідуюча віділом бухгалтерського облі-
ку та звітності Секретаріату Комісії – головний бух-
галтер Комісії А. Карманюк, завідуюча відділом кон-
тролю за використанням коштів Секретаріату Комісії 
Н. Склярова, завідуючий сектором з правового забез-
печення господарської діяльності Комісії юридичного 
управління Секретаріату Комісії А. Краснощок, началь-
ник управління інформатизації Секретаріату Комісії 
В. Стріганов.

Вони ознайомили присутніх з порядком фінансуван-
ня окружних виборчих комісій, здійсненням контро-
лю за правильним та цільовим використанням коштів 
Державного бюджету України, порядком обслуговуван-
ня окружних виборчих комісій в органах Державного 
казначейства, умовами оплати праці членів окружних, 
дільничних виборчих комісій, залучених спеціалістів та 
нормативною базою щодо оподаткування їхньої заробіт-
ної плати, звітністю окружних виборчих комісій тощо.

На завершення наради-семінару відбувся обмін 
думками з питань, висвітлених у ході виступів, та спіл-
кування учасників заходу з членами Центральної ви-
борчої комісії та керівниками структурних підрозділів 
Секретаріату Комісії.

Виборча кампанія фінансуватиметься 
своєчасно та в повному обсязі

7 лютого Центральна виборча комісія провела нараду-семінар з головними  
бухгалтерами окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України. 
З доповіддю «Фінансове забезпечення діяльності окружних виборчих комісій  
з виборів народних депутатів України» перед присутніми виступив Голова 
Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Він зазначив, що фінансове 
забезпечення виборчого процесу є одним із найважливіших питань його організації. 

Фінансове забезпечення виборів
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Відповідно до Закону України «Про 
державну контрольно-ревізійну служ-
бу в Україні» на службу покладено 
обов’язки з контролю за використан-
ням коштів бюджетів усіх рівнів.

Оскільки організація та прове-
дення виборів народних депутатів 
України здійснюється за рахунок 
коштів Державного бюджету, на-
ступний контроль за законністю 
та цільовим їх використанням на-
лежить до повноважень державної 
контрольно-ревізійної служби.

Відповідно до Порядку контро-
лю за правильним та цільовим ви-
користанням коштів Державного 
бюджету України, що виділяються 
на підготовку та проведення ви борів 
Президента України, народних де-
путатів України та всеукраїнського 
референдуму, затвердженого поста-
новою Центральної виборчої комісії 
від 31 січня 2006 року № 349 та нака-
зом Міністерства фінансів України 
від 30 січня 2006 року № 56, органи 
державної контрольно-ревізійної 
служби здійснюють контроль за ви-
користанням бюджетних коштів у 
формі ревізій та перевірок.

Однак на практиці це будуть 
виключно ревізії, оскільки Закон 
України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 
щодо запобігання фінансовим пра-
вопорушенням, забезпечення ефек-
тивного використання бюджетних 
коштів, державного і комунального 
майна» від 15.12.2006 № 3202-ІV, 
яким внесено зміни до базового зако-
ну про службу, не передбачає здійс-
нення контролю у формі перевірок.

Порядок контролю за правиль-
ним та цільовим використанням 
коштів на підготовку та проведен-

ня виборів, про який ішлося вище, 
суттєво відрізняється від того, який 
діяв під час виборів Президента 
України в 2004 році. 

Центральна виборча комісія сут-
тєво попрацювала над його форму-
ванням, щонайповніше врахувавши 
всі пропозиції та зауваження.

Основною особливістю цього 
Порядку є те, що ревізії здійснюва-
тимуться в два етапи.

Ті бухгалтери, які працювали у 
виборчих комісіях під час виборів 
Президента України, пам’ятають, як 
важко в останні дні перед виборами 
та перші – після них виділити час 
для роботи з ревізорами, забезпечи-
ти надання їм усіх необхідних доку-
ментів, дати належні пояснення.

Нинішній Порядок контролю 
передбачає, що перший етап ревізій 
буде завершено не пізніше ніж за 5 
днів до дня виборів.

За результатами першого етапу 
ревізій складатимуться проміжні 
акти. Один їх примірник буде зали-
шено у відповідній виборчій комісії 
з метою усунення виявлених не-
доліків та порушень і недопущення 
їх у подальшій роботі.

Не варто хвилюватися, що ревізії 
розпочнуться безпосередньо завтра. 

Державна контрольно-ревізійна 
служба здійснює не поточний, як ус-
танови Державного казначейства, а 
наступний контроль. Тобто контроль 
після здійснення господарських опе-
рацій, а не в ході їх проведення. 

При цьому не пізніше як за 10 
календарних днів до початку ревізії 
кожній виборчій комісії має бути 
надіслане письмове повідомлення 
із зазначенням терміну її початку та 
закінчення. 

Другий етап ревізій проводи-
тиметься після встановлення під-
сумків голосування в межах тери-
торіального виборчого округу до 
закінчення строку повноважень 
комісій. За результатами складати-
муться остаточні акти, копії яких ор-
гани державної контрольно-ревізій-
ної служби не пізніш як через три 
дні після підписання надсилатимуть 
до Центральної виборчої комісії. 

Звісно, хотілося б, щоб в остаточ-
них актах ревізій були лише записи 
про те, що виявлені недоліки та по-
рушення усунуто в ході ревізії, і щоб 
потім правоохоронним органам не 
доводилось розшукувати тих, хто 
склав свої повноваження по роботі в 
комісії, але має ще певні борги перед 
законом.

Адже в разі виявлення під час 
проведення ревізій порушень за-
конодавства, органи контрольно-
ревізійної служби передаватимуть 
матеріали до правоохоронних ор-
ганів, а також вживатимуть від-
повідних заходів згідно з вимогами 
Бюджетного кодексу України, ін-
шими нормативно-правовими акта-
ми, які регулюють ці питання.

ПОРЯДОК  ЗДІЙСНЕННЯ  КОНТРОЛЮ  
ЗА ПРАВИЛЬНИМ ТА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ 
КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Людмила Гуцалюк, 
начальникуправлінняконтролюусферіорганіввладиіоборони

Головногоконтрольно-ревізійногоуправлінняУкраїни
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За підсумками своєї роботи ре-
гіональні контрольно-ревізійні уп-
равління подадуть до ГоловКРУ 
інформацію, яка буде узагальнена 
і направлена до Центральної ви-
борчої комісії разом із довідкою про 
передані до правоохоронних органів 
матеріали.

Які ж питання підлягають ревізії 
у виборчих дільницях? 

Передусім, це, звичайно, перевір-
ка правильності складання, затверд-
ження та виконання кошторисів і 
планів асигнувань, обґрунтованість 
розрахунків до них та своєчасність і 
законність внесення до них змін. 

Після цього ревізії підлягають 
усі ті питання, що й у будь-якій бюд-
жетній установі: 

– стан збереження грошових 
коштів і матеріальних цінностей;

– дотримання порядку веден-
ня касових операцій та операцій 
на рахунках, відкритих в органах 
Державного казначейства;

– дотримання вимог законодав-
ства щодо оплати праці членів ви-
борчих комісій, спеціалістів і тех-
нічних працівників, залучених до 
роботи в комісіях.

При цьому хочу особливо наго-
лосити на достовірності довідок з 
основного місця роботи про серед-
ню заробітну плату членів виборчих 
комісій, звільнених від виконання 
обов’язків за основним місцем ро-
боти. Слід попереджати всіх, хто їх 
подає, про те, що жодна довідка не 
залишиться не перевіреною, а що 
тягне за собою фальсифікація доку-
ментів – усім відомо.

Крім того, буде перевірятись: 
– наявність фактів виплати за-

робітної плати зазначеним членам 
виборчих комісій одночасно у ви-
борчій комісії та за основним місцем 
роботи;

– розрахунки з підзвітними осо-
бами, зокрема відшкодування ви-
трат на службові відрядження;

– правильність і цільове вико-
ристання коштів на придбання ма-
теріальних цінностей, їх оприбутку-
вання, використання матеріальних 
цінностей, придбаних під час попе-
редніх виборів і переданих на збері-
гання.

При цьому наявність зазначе-
них матеріальних цінностей буде 
перевірена шляхом інвентаризацій, 
які повинні проводитись комісія-
ми, створеними наказом голови ви-
борчої комісії. З метою оператив-
ного проведення ревізії просимо не 
зволікати зі створенням інвентари-
заційних комісій;

– дотримання вимог законодав-
ства про закупівлю товарів, робіт, 
послуг за державні кошти; від-
повідність законодавству договорів 
з постачальниками товарів та вико-
навцями робіт, надавачами послуг; 
взяття зобов’язань у межах кошто-
рисних аси гнувань; достовірність 
кредитор ської та дебіторської за-
боргованості;

– дотримання порядку вико-
ристання коштів на телефонний 
зв’язок, послуги автотранспорту;

– стан ведення бухгалтерсько-
го обліку та складання фінансової 
звітності та інші питання в межах 
повноважень служби.

З гіркого досвіду минулих ви-
борів Президента України 2004 
року хочу зазначити, що органа-
ми служби у 216 із 224 перевіре-
них територіальних виборчих 
комісій вияв лено фінансових по-
рушень на загальну суму 11,1 млн. 
гривень, у тому числі, незакон-
ні та не за цільовим призначен-
ням проведені видатки становили  
2,9 млн. гривень.

Переважно причинами пору-
шень була безконтрольність та 
безвідповідальність керівників те-
риторіальних виборчих комісій та 
низький професійний рівень бух-
галтерського персоналу комісій. 
Так, на роботу в окремі комісії на 
посаду бухгалтера приймалися осо-
би без достатнього досвіду робо-
ти та професійної кваліфікації. Це 
призводило до відсутності в цих ко-
місіях бухгалтерського обліку або 
ведення його з грубими порушен-
нями, до нестач готівки в касах.

Негативно вплинула на якість 
організації і ведення бухгалтерсько-
го обліку зміна головних бухгалтерів 
територіальних виборчих комісій 
без документальної передачі бухгал-
терських та фінансових документів.

Хочеться думати, що в теперіш-
ніх комісіях таких фактів не буде. 
До того ж, Центральною виборчою 
комісією підготовлено дуже багато 
постанов, роз’яснень, збірників, які 
містять витяги з нормативно-пра-
вових актів, що регулюють питання 
фінансово-бюджетної дисципліни.

Звісно, не всі проблемні питання 
врегульовано. Багато не з’ясованих 
моментів у питаннях оплати пра-
ці. Але вони будуть регулюватись у 
процесі роботи, по мірі виникнення, 
оскільки передбачити всі ситуації 
складно. Просимо порушувати такі 
питання заздалегідь, звертатися за 
роз’ясненнями.

Нікому не потрібна «важка» ста - 
тистика про порушення при вико-
ри станні бюджетних коштів. Спіль-
ними зусиллями та за чіткого до-
тримання законодавства кошти 
Державного бюджету будуть вико-
ристані за своїм призначенням і 
сприятимуть організованому та чіт-
кому проведенню виборів народних 
депутатів.

Фінансове забезпечення виборів
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Метою сьогоднішньої наради є 
вирішення організаційних питань 
щодо фінансового забезпечення 
окружних виборчих комісій для 
підготовки та проведення виборів 
народних депутатів України, адже 
фінансове та матеріально-технічне 
забезпечення є однією з найважливі-
ших та найвідповідальніших скла-
дових підготовки та проведення ви-
борів народних депутатів України.

Як було зазначено раніше, ос-
новним документом, який регулює 
питання фінансування виборчих 
комісій, є «Порядок виділення 
асигнувань, облік надходження та 
використання коштів Державного 
бюджету, що виділяються окруж-
ним виборчим комісіям на підготов-
ку і проведення виборів народних 
депутатів України», затверджений 
постановою Центральної виборчої 
комісії від 31 січня 2006 року № 350 
та наказом Міністерства фінансів 
від 31 січня 2006 року № 66.

Згідно з цим Порядком Це нт-
раль на виборча комісія як головний 
роз порядник коштів на підготов-
ку і проведення виборів народних 
депутатів України здійснювати-
ме розподіл бюджетних коштів у 
розрізі окружних виборчих ко-
місій відповідно до затвердженого 
Міністерством фінансів розпису 
та помісячного розпису асигнувань 
загального фонду Державного бюд-
жету на 2006 рік. З метою своє-
часного формування мережі для 
перерахування коштів окружним 
виборчим комісіям необхідно відра-
зу ж після їх реєстрації направити 

до Центральної виборчої комісії 
(факсом або спецзв’язком) копію 
свідоцтва про державну реєстра-
цію, завірену печаткою. 

На підставі лімітної довідки про 
бюджетні асигнування та середніх 
норм видатків для потреб дільнич-
них виборчих комісій, які затвер-
джені постановою Центральної 
ви борчої комісії від 27 січня 2006 
року № 309, окружна виборча ко-
місія повинна скласти кошторис і 
план асигнувань загального фон-
ду Державного бюджету за кодом 
економічної класифікації видатків 
бюджету 1172, єдиний кошторис 
з детальним розподілом за повною 
економічною класифікацією ви-
датків та штатний розпис із вклю-
ченням до нього посадових окладів 
членів виборчих комісій, які вико-
нують свої повноваження у вибор-
чій комісії на платній основі, та за-
лучених спеціалістів як окружної, 
так і дільничних виборчих комісій 
відповідного територіального ок-
ругу. Для тих, хто вперше працює 
з кошторисами в бюджетній сфері, 
необхідно передусім ознайомитись 
із наказом Держказначейства від  
4 листопада 2004 року №194 «Про 
затвердження роз’яснень щодо за-
стосування економічної класифіка-
ції видатків бюджету». 

Обсяги фінансування повинні 
відповідати лімітним довідкам про 
бюджетні асигнування. Після за-
вершення процесу формування діль-
ниць залежно від кількості виборців 
(малі, середні та великі) можливі 
внесення змін до кошторисів і штат-

них розписів у порядку, визначено-
му постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002 року 
№228 «Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження 
та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ».

Сьогодні нашим першочерго-
вим завданням є затвердження вже 
наданих окружними виборчими 
комісіями кошторисів, планів асиг-
нувань, єдиних кошторисів та штат-
них розписів, що буде підставою для 
початку фінансування.

Ще раз звертаю увагу шановних 
колег – головних бухгалтерів ок-
ружних виборчих комісій – на те, 
що перерахування коштів здійсню-
ватиметься лише після затверджен-
ня Центральною виборчою комісією 
єдиних кошторисів та інших вище-
зазначених документів.

Тоді на підставі затвердженого 
Центральною виборчою комісією 
єдиного кошторису видатків ок-
ружна виборча комісія відповідного 
територіального округу складає та 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І 
ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
УКРАЇНИ 26 БЕРЕЗНЯ 2006 РОКУ 

Олексій Осадчук,
завідуючийвідділомзведеногоплануваннятафінансування

СекретаріатуЦентральноївиборчоїкомісії

Умови та порядок оплати праці членів окружних, дільничних виборчих 
комісій та залучених спеціалістів
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затверджує єдині кошториси видат-
ків та штатні розписи дільничних 
виборчих комісій. 

Щодо відкриття рахунків ок-
ружними виборчими комісіями в 
органах Державного казначейства. 
Рахунки відкриваються відповід-
но до наказу Державного казначей-
ства України від 2 грудня 2005 року 
№221 «Про затвердження Порядку 
відкриття рахунків у національній 
валюті в органах Державного каз-
начейства» (із змінами та доповнен-
нями). Згідно з наказом до органів 
Державного казначейства необхідно 
подати наступні документи:

1. Заяву про відкриття рахунку 
встановленого зразка (додаток за 
підписом керівника та головного 
бухгалтера або іншої посадової осо-
би, на яку покладено функцію ве-
дення бухгалтерського обліку.

2. Копію довідки про включен-
ня до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, 
засвідчену нотаріально або органом, 
що видав довідку (довідка з органів 
статистики).

3. Картку із зразками підписів осіб 
у двох примірниках, яким надано пра-
во розпорядження рахунком та підпи-
сання розрахункових документів. 

Перерахування коштів на підго-
товку і проведення виборів депутатів 
здійснюватиметься помісячно з січня 
по квітень поточного року. 

Органи Державного казначейст-
ва на підставі отриманих від окруж-
них виборчих комісій кошторисів, 
єдиних кошторисів видатків та 
планів асигнувань загального фон-
ду Державного бюджету здійснюва-
тимуть перерахування коштів на ра-
хунки окружних виборчих комісій, 
відкритих в органах Державного 
казначейства у вищезазначеному 
порядку.

Звертаю увагу представників 
окружних виборчих комісій, виз-
начених постановою Центральної 
виборчої комісії від 25 січня 2006 
року №285, які будуть здійснювати 

організаційне та фінансове забез-
печення проведення політичними 
партіями (виборчими блоками полі-
тичних партій) – суб’єктами вибор-
чого процесу передвиборної агітації 
у регіональних (місцевих) засобах 
масової інформації. При укладанні 
договорів з регіональними ЗМІ роз-
цінки ефірного часу та друкованої 
площі не повинні перевищувати: 

– вартість 1 хвилини ефірного 
часу на телеканалі – 200,00 грн.;

– на радіоканалі – 85,00 грн.;
– у друкованих ЗМІ – вартість 

одного кв. см – 2,50 грн.
Саме виходячи з таких розцінок, 

доведені видатки на ці цілі.
Порядок нарахування і виплата 

заробітної плати та одноразової гро-
шової винагороди членам окружних 
і дільничних виборчих комісій з ви-
борів народних депутатів України та 
оплата послуг залученим спеціаліс-
там у відповідній комісії регулюєть-
ся постановами Центральної ви-
борчої комісії від 20 січня 2006 року  
№ 250 та № 251 і постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28 липня 
2004 року № 966 «Про умови оплати 
праці членів виборчих комісій» (із 
змінами та доповненнями). 

Особливістю нарахування і 
виплати заробітної плати та однора-
зової грошової винагороди членам 
окружних і дільничних виборчих 
комісій згідно з цим Порядком є те, 
що голова, заступник голови, секре-
тар або інші члени виборчої комісії 
(загальною кількістю не більше 
трьох чоловік), за рішенням вибор-
чої комісії, затвердженим комісією 
вищого рівня, протягом виборчого 
процесу можуть виконувати свої 
повноваження у виборчій комісії з 
оплатою їх праці згідно зі статтею 
50 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» (з ними 
укладається трудовий договір), або 
ж на підставі цивільно-правового 
договору між членом комісії і ви-
борчою комісією про здійснення 
ними своїх повноважень у комісії 

на платній основі, як це передбачено 
частиною шостою статті 36 Закону 
України «Про вибори народних де-
путатів України». 

Хочу зауважити й те, що на 
сьогодні до Центральної виборчої 
комісії окружними виборчими ко-
місіями не подані на затвердження 
постанови про виконання їх чле-
нами своїх повноважень у вибор-
чій комісії з оплатою праці, як того 
вимагає Закон України «Про ви-
бори народних депутатів України» 
(частина шоста статті 36). А ті, що 
подані, – не відповідають вимогам 
чинного законодавства. Щоб уник-
нути помилок, ми розмістили на 
офіційному сайті Центральної ви-
борчої комісії зразок правильно 
оформленої постанови. Відповідно 
до цього зразка необхідно оформити 
постанови «Про виконання членами 
окружної виборчої комісії своїх пов-
новажень у виборчій комісії з опла-
тою їх праці в комісії» і надіслати 
до Центрвиборчкому. Без затверд-
ження цієї постанови Центральною 
виборчою комісією ви не зможете 
нараховувати заробітну плату.

Цивільно-правовий договір може 
укладатися відповідною виборчою 
комісією з членом цієї комісії, який 
є фізичною особою – підприємцем, 
пенсіонером або особою, яка тимча-
сово не працює, та особою, що виз-
нана в установленому законом по-
рядку безробітною, і виконує згідно 
з рішенням виборчої комісії, прий-
нятим відповідно до Порядку, свої 
повноваження на платній основі.

Розмір оплати за виконані роботи 
за цивільно-правовим договором не 
може перевищувати розміру заробіт-
ної плати відповідно голови, заступ-
ника голови, секретаря або члена 
виборчої комісії, визначеного поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 28 липня 2004 року № 966 «Про 
умови оплати праці членів вибор-
чих комісій» (у редакції постано-
ви Кабінету Міністрів України від  
24 вересня 2005 року).

Фінансове забезпечення виборів
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Фінансове забезпечення виборів

Передусім хочу зосередити увагу 
на основних положеннях, які необ-
хідно твердо засвоїти, осмислити та 
щоденно застосовувати головним 
бухгалтерам в період роботи в ок-
ружних виборчих комісіях.

Специфіка бухгалтерського об-
ліку в окружних виборчих комісіях 
полягає в надзвичайно обмежених 
строках діяльності комісій та веле-
тенському обсязі робіт, які необхідно 
виконати у ці строки, пов’язаних з 
постановкою обліку, саме обліком і 
бухгалтерською та фінансовою звіт-
ністю комісій.

Статтею 38 Закону України  
«Про вибори народних депутатів 
України» визначено набуття та при-
пинення окружною виборчою ко-
місією статусу юридичної особи. 

Реєстрація окружної виборчої 
комісії як юридичної особи здій-
снюється за принципом єдиного 
вікна відповідно до спільного нака-
зу Держкомпідприємництва, Де р-
жав ної податкової адміністрації та 
Держкомстату від 7 грудня 2005 
року № 121/560/406. Після одер-
жання Свідоцтва про реєстрацію, 
відкриваються реєстра ційні рахун-
ки в органах Держказначейства за 
місцем знаходження комісій.

До органів Держказначейства на 
місцях подаються копії кошторисів 
і плани асигнувань та плани вико-
ристання коштів. 

Застосування Коду економічної 
класифікації видатків (КЕКВ) пе - 
ред бачено наказом Держказначей-
ства від 4 листопада № 194 зі змі-
нами, затвердженими наказом від  
31 березня 2005 року №57.

Облік надходжень та вико-
ристання коштів Державного 
бюджету України, що виділя-
ються на підготовку і проведення 
виборів депутатів, здійснюється 
окружними виборчими комісіями 
відповідно до вимог чинного зако-
нодавства з питань бухгалтерського 
обліку в установах і організаціях, 
що утримуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

Бухгалтерський облік окруж-
ної виборчої комісії здійснюєть-
ся відповідно до «Плану рахунків 
бухгалтерського обліку бюджетних 
установ» та «Порядку застосуван-
ня Плану рахунків бухгалтерського 
обліку бюджетних установ», затвер-
джених наказом Головного управлін-
ня Державного казначейства України 
від 10 грудня 1999 року № 114 .

Відображення основних госпо-
дарських операцій здійснюється від-
по відно до «Інструкції про кореспон-
денцію субрахунків бухгалтер ського 
обліку для відображення основних 
господарських операцій бюджет-
них установ», затвердженої наказом 
Державного казначей ства України від 
10 липня 2000 року № 61 зі змінами, 
внесеними наказом Держказначейства 
від 14 лютого 2005 року № 28. 

Аналітичний облік здійснюва-
них операцій відображається за 
формами карток і книг аналітичного 
обліку бюджетних установ, затверд-
жених наказом Державного казна-
чейства України від 6 жовтня 2000 
року № 100.

Для відображення в обліку опера-
цій з надходження коштів про здійс-
нені видатки та проведені розрахунки 

застосовуються відповідні форми ме-
моріальних ордерів. Інструкція про - 
форми меморіальних ордерів бюд-
жетних установ та порядок їх скла-  
дання затверджена наказом Держав-
ного казначейства України від 27 
липня 2000 року № 68 .

1. Облік касових операцій 
ведеться в накопичувальній відо-
мості за касовими операціями – 
Меморіальному ордері № 1 за фор-
мою № 380 (бюджет). 

Оформлення та облік касо-
вих опе рацій в окружній вибор-
чій комісії здійснюється згідно з 
Положенням про ведення касових 
операцій у національній валюті 
в Україні, затвердженим поста-
новою Правління На ці онального 
банку України від 19 лютого 2001 
року № 72.

2. Облік операцій, пов’язаних 
з рухом коштів на реєстраційному 
рахунку окружної виборчої ко-
місії, ведеться в накопичувальній 
відомості – Меморіальному ордері 
№ 2 за формою № 381 (бюджет). 

З метою вдосконалення механіз-
му використання бюджетних кош-

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  
КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, 
що виділяються на підготовку і проведення виборів народних 
депутатів України, та звітність окружних виборчих комісій

Антоніна Карманюк,
завідуючавідділомбухгалтерськогооблікутазвітності

СекретаріатуЦентральноївиборчоїкомісії
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тів Державне казначейство України 
наказом від 19 жовтня 2000 року 
№ 103 затвердило Порядок обліку 
зобов’язань розпорядників коштів 
бюджету в органах Державного каз-
начейства.

Згідно з цим Порядком опла-
та рахунків розпорядників коштів  
бюджету здійснюється лише за  
оформленими належним чином та 
поданими до управління Держав-
ного казначейства України за місцем 
знаходження комісії зобов’язань та 
фінансових зобов’язань.

Розпорядники коштів бюджету 
повинні укладати угоди, оформляти 
до сплати рахунки, отримувати кош-
ти на виплату заробітної плати лише 
в межах бюджетних асигнувань, 
встановлених Державним бюджетом 
України (надходження асигнувань – 
дебет рахунку 321 і кредит рахунку 
701; використання коштів – кредит 
рахунку 321, дебет рахунків 364, 301, 
641, 651, 652, 653). 

3. Облік розрахунків з пос-
тачальниками матеріальних цін-
ностей та послуг на умовах по-
передньої оплати (дебіторами) 
ведеться в накопичувальній відо-
мості за розрахунками з іншими де-
біторами – Меморіальному ордері 
№ 4 за формою № 408 (бюджет). 

4. Облік розрахунків за пос-
луги та отримані матеріальні цін-
ності, оплата яких здійснюється за 
фактом їх надання різними підпри-
ємствами, установами та організа-
ціями (кредиторами), ведеться в 
Меморіальному ордері № 6 за фор-
мою № 409 (бюджет). 

Після закінчення терміну дії до-
говорів про надання послуг скла-
даються акти звірки розрахунків з 
кожним виконавцем для підтверд-
ження наявності або відсутності за-
боргованості за надані послуги. 

Придбання окружними ви-
борчими комісіями основних за-
собів та предметів довгостроко-
вого користування без дозволу 
Центральної ви борчої комісії забо-
роняється. 

Оплата послуг здійснюється від-
повідно до договорів (транспортні 

послуги, відшкодування комуналь-
них послуг, оренда приміщень, об-
лаштування кабін для голосування, 
оплата послуг зв’язку, послуги з об-
слуговування ксероксів та заправка 
картриджів). Усі такі договори ма-
ють бути завізовані юристом.

5. Зведення розрахункових ві-
домостей із заробітної плати відоб-
ражається у Меморіальному ордері 
№ 5 за формою № 405 (бюджет). 
Для нарахування заробітної плати 
необхідні: 

• штатний розпис, затвердже-
ний у встановленому порядку;

• постанова, або розпоряджен-
ня про зарахування на посаду та 
цивільно-правовий договір для за-
лучених спеціалістів;

• копія довідки про присвоєння 
особі ідентифікаційного номера або 
заява із засвідченням відсутності в 
неї ідентифікаційного номера; 

• табель обліку та використан-
ня робочого часу.

Після нарахування заробітної 
плати необхідно провести відповідні 
утримання та нарахування на Фонд 
оплати праці.

Окружна виборча комісія, яка на- 
раховує (виплачує) оподаткований до- 
хід (заробітну плату) фізичній особі, 
має утримати суму прибуткового по- 

датку з працівників окружних і діль-
ничних виборчих комісій, яка обчис- 
люється відповідно до Закону Укра ї  - 
ни «Про податок з доходів фізич-
них осіб» від 27 листопада 2003 року  
№ 1344-ІУ і становить 13 відсотків. 

У момент одержання заробітної 
плати необхідно перерахувати утри-
маний податок.

Як податковий агент окружна 
виборча комісія має подати до від-
повідного органу державної подат-
кової служби за місцем її реєстрації 
Податковий розрахунок про суми ви - 
плачених доходів та утриманих з них 
податків працівників окружних і 
дільничних виборчих комісій за фор-
мою № 1ДФ, затвердженою наказом 
Державної податкової адміністрації 
України від 29 вересня 2003 року 
№ 451 із змінами та доповнення-
ми. Програмне забезпечення для 

форми 1ДФ необхідно одержати в 
Державній податковій адміністрації.

Кожному працівникові окружної 
і дільничної виборчих комісій, яким 
нараховувалися будь-які доходи, та 
залученим працівникам до роботи 
в окружній і дільничній виборчих 
комісіях за договорами цільового 
ха рактеру після здійснення з ними 
розрахунків за виконану роботу ба-
жано надати довідку про суми випла-
ченого доходу (працівники зможуть 
використати їх або для перерахунку 
пенсії або для нарахування пенсії).

Розміри внесків і сум збору та по-
рядок їх нарахування чи справляння 
на всі види загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 
визначаються Законами України: 

«Про збір на обов’язкове держав-
не Пенсійне страхування»; внесені 
зміни статтею 101 Закону України 
«Про Державний бюджет на 2006 
рік» – 31,8 відсотка;

«Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та витратами, зумов-
леними народженням та похован-
ням» – 2,9 відсотка;

«Про загальнообов’язкове дер жав-
не соціальне страхування на випадок 
безробіття»; внесено зміни статтею 
102 Закону України «Про Державний 
бюджет на 2006 рік» – 1,3 відсотка;

«Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробницт-
ві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездат-
ності» – 0,2 відсотка; 

Аналітичний облік нарахування 
заробітної плати ведеться по КЕКВ 
1111. Аналітичний облік нараху-
вань на заробітну плату ведеться по 
КЕКВ 1120. Оплата лікарняних (за 
перші 5 днів хвороби) – по КЕКВ 
1111 відповідно до змін, внесених до 
Закону України «Про Держбюджет 
на 2006 рік».

Програмне забезпечення пер-
соніфікації заробітної плати необхід-
но одержати в Пенсійному фонді. 

6. Розрахунки з підзвітними 
особами за виданими авансови-
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ми сумами на оплату витрат, що 
не можуть бути здійснені шляхом 
безготівкових розрахунків, обліко-
вуються в накопичувальній відо-
мості – Меморіальному ордері № 8 
за формою № 386 (бюджет). 

Кошти на відрядження пра-
цівникам виборчих комісій спла-
чуються відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від  
23 квітня 1999 року № 663 «Про 
норми від шкодування витрат на 
відрядження в межах України та за 
кордон» із змінами. Проживання 
в готелі відшкодовується на суму 
не більше 120 грн. за добу. Добові 
ви трати з 1 січня 2006 року станов-
лять 25 гривень. Оплата відряджень 
виконується лише за наявності та-
ких документів:

• розпорядження про відряд-
ження;

• посвідчення про відрядження;
• авансового звіту, затвердже-

ного головою окружної виборчої ко-
місії;

• квитанції з готелю;
• у разі, якщо це інші послуги 

(наприклад, нотаріальні), то необ-
хідна квитанція про надання цих 
послуг з печаткою нотаріуса. І лише 
після цього авансовий звіт підлягає 
оплаті, про що робляться відповідні 
записи в Меморіальному ордері № 8 
по кредиту рахунку 362 і дебету ра-
хунку 801 (оплата – кредит рахунку 
301 і дебет рахунку 362).

7. Облік надходження та ви-
користання матеріальних ціннос-
тей здійснюється відповідно до 
«Інструкції з обліку запасів бюджет-
них установ», затвердженої наказом 
Державного казначейства України 
від 8 грудня 2000 року № 125. 
Відображення в обліку зазначених 
операцій ведеться в Меморіальному 
ордері № 10 за формою № 439 (бюд-
жет). Ведеться книга обліку ма-
теріальних цінностей у розрізі най-
менувань та ціни за одиницю.

Матеріальні цінності, що закуп-
лені самостійно, оприбутковуються 
по дебету рахунку 234 і кредиту ра-
хунку 364. Оприбуткування блан-
ків суворої звітності (бюлетені, 

відкріпні посвідчення, протоколи 
підрахунку голосів), які будуть 
передані виборчим комісіям від 
Центрвиборчкому централізовано 
за актами прийому-передачі, вико-
нується по дебету рахунку 331 і кре-
диту рахунку 683 з відкриттям поза-
балансового рахунку 08.

Списання матеріальних ціннос-
тей з балансу окружної виборчої ко-
місії здійснюється згідно з Типовою 
інструкцією «Про порядок списання 
матеріальних цінностей з балансу 
бюджетних установ», затвердженою 
спільним наказом Державного каз-
начейства України та Міністерства 
економіки України від 10 серпня 
2001 року № 142/181 (дебет рахун-
ку 801, кредит рахунку 234; КЕКВ 
1131), а на бланки суворої звітності, 
що надійшли централізовано, скла-
даються акти про їх використання 
і передаються до Центральної ви-
борчої комісії. Вартість бланків, яка 
зазначається в актах, проводиться 
по кредиту рахунку 331, дебету ра-
хунку 683 і закривається позабалан-
совий рахунок 08.

Облік скриньок і всього переда-
ного майна на забезпечення виборів 
по актах прийому-передачі, ведеть-
ся на позабалансових рахунках, а 
після закінчення виборів таке майно 
знову передається по актах органам 
виконавчої влади на місцях.

Реєстрація поіменованих ме-
моріальних ордерів здійснюється 
що місячно в книзі «Журнал – голов-
на» за формою 308 (бюджет). 

Звітність окружної виборчої 
комісії про надходження та 

використання коштів Державного 
бюджету України на підготовку і 

проведення виборів депутатів 

Окружна виборча комісія у період 
здійснення своїх повноважень подає 
до органу Державного казначейства 
України за місцем свого знаходжен-
ня та до Центральної виборчої комісії 
фінансову звітність про надходження 
і використання коштів Державного 
бюджету України на підготовку і про-
ведення виборів депутатів. 

До органів Державного казна-
чейства України окружна виборча 
комісія подає звітні документи за 
формами та в порядку, встановле-
ними Державним казначейством 
України. 

До Центральної виборчої комісії 
окружна виборча комісія у деся-
тиденний строк з дня офіційного 
оприлюднення результатів виборів 
відповідно до графіка подачі фінан-
сових звітів, затвердженого Головою 
Центральної виборчої комісії, подає 
в двох примірниках такі документи: 

1) звіт за період здійснення пов-
новажень окружної виборчої комісії 
за формою № 2 (Звіт про виконання 
кошторису доходів і видатків (загаль-
ний фонд), кодом економічної кла-
сифікації видатків 1170, погоджений 
з органом Державного каз на чей ства 
України за місцем знаходження 
цієї комісії (підписаний керівни-
ком та скріплений печаткою органу 
Державного казначейства України);

2) фінансовий звіт про надход-
ження та використання коштів 
Державного бюджету України на 
підготовку і проведення виборів на-
родних депутатів України;

3) форму 7 про дебіторську і 
кредиторську заборгованість у разі 
виникнення заборгованості – пояс-
нювальну записку щодо причин її 
виникнення з обов’язковим долучен-
ням до неї оригіналів документів, що 
підтверджують цю заборгованість;

5) довідку про залишки кош-
тів загального фонду Державного 
бюджету України на реєстраційно-
му рахунку окружної виборчої ко-
місії станом на 25 квітня 2006 року. 
Довідка повинна бути підтверджена 
органом Державного казначейства 
України за місцем знаходження цієї 
комісії;

6) копію акта перевірки конт-
рольно-ревізійними органами Украї-
ни використання окружною вибор-
чою комісією коштів Державного 
бюджету України, виділених на 
підготовку та проведення виборів 
депутатів;

7) довідку про порушення фі-
нансової дисципліни, у разі їх ви-
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ПРАВИЛЬНЕ ТА ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ 
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, 
виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів 
України 26 березня 2006 року та контроль за їх витратами

1. Виділення окружним ви-
борчим комісіям асигнувань на 
підготовку та проведення виборів 
народних депутатів України

Фінансування виборчих комісій 
здійснюватиметься відповідно до 
Порядку виділення асигнувань, об-
ліку надходження та використан-
ня коштів Державного бюджету 
України, що виділяються окружним 
виборчим комісіям на підготовку і 
проведення виборів народних депу-
татів України, затвердженого пос-
тановою Центральної виборчої ко-
місії від 31 січня 2006 року № 350 
за бюджетною програмою 6731020 
«Проведення виборів народних де-
путатів України». В цьому випад-
ку головним розпорядником кош-
тів є Центральна виборча комісія. 
Окружні виборчі комісії відповідно 
до статті 25 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» 

є юридичними особами та комісіями 
вищого рівня щодо всіх дільничних 
виборчих комісій у межах відповідно-
го територіального виборчого округу.

Відповідно до зазначеного Порядку 
окружні виборчі комісії повинні роз-
робити та подати на затвердження до 
Цен тральної виборчої комісії проекти:

1) кошторису; 
2) плану асигнувань загального 

фонду Державного бюджету ; 
3) єдиного кошторису видатків 

для підготовки та проведення виборів 
народних депутатів України із вклю-
ченням до нього видатків окружної 
виборчої комісії та видатків для по-
треб дільничних виборчих комісій 
відповідного територіального вибор-
чого округу (з розшифровкою);

4) штатного розпису.
Хочу наголосити на тому, що фі-

нансування виборчих комісій роз-
почнеться тільки за умови наявності 

затверджених у встановленому по-
рядку зазначених документів.

Кожен показник вищезазначених 
документів повинен бути обґрунто-
ваним і підтвердженим відповідни-
ми розрахунками.

Звертаю увагу окружних вибор-
чих комісій на те, що вони повинні 
забезпечити правильне, цільове й 

Наталя Склярова,
завідуючавідділомконтролюзавикористаннямкоштів

СекретаріатуЦентральноївиборчоїкомісії

явлення контрольно-ревізійними 
органами, та вжиті заходи щодо їх 
усунення;

8) зведену довідку окружної 
виборчої комісії про передачу на 
зберігання матеріальних цінностей, 
придбаних цією комісією для під-
готовки та проведення виборів від-
повідно до Порядку, затвердженого 
постановою Центральної виборчої 
комісії. 

Перші примірники документів, 
наданих комісіями, зберігаються 
в Центральній виборчій комісії, а 
другі їх примірники та інша бух-
галтерська документація (включаю-
чи документи первинного обліку) 

разом з виборчою документацією в 
установленому порядку передаєть-
ся окружною виборчою комісією до 
відповідної місцевої державної ар-
хівної установи. 

Лише після офіційного опри-
люднення Центральною вибор-
чою комісією результатів виборів 
народних депутатів України (до  
20 квітня 2006 року) окружна ви-
борча комісія звертається до органу 
державної реєстрації з письмовим 
повідомленням про дату припинен-
ня повноважень комісії (лист ДПА 
України від 1 лютого 2006 року  
№ 827/6/29-1015 направлений усім 
ДПА в регіонах). 

Ще і ще раз застерігаю вас від 
прийняття необдуманих рішень, 
адже ви перші ставите свій підпис на 
будь-якому фінансовому документі, 
незважаючи на те, що він вважаєть-
ся другим підписом, а лише потім 
документ підписує голова комісії.

Сподіваюсь, що ми з вами до-
кладемо максимум зусиль для того, 
щоб за цей короткий проміжок часу 
раціонально і саме за цільовим при-
значенням використати кошти, пе-
редбачені в Державному бюджеті на 
проведення виборів народних депу-
татів України.
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ефективне використання бюджет-
них коштів лише в межах бюджетних 
асигнувань, установлених коштори-
сами окружних та дільничних вибор-
чих комісій. 

У разі виникнення потреби у 
внесенні змін до кошторисів, планів 
асигнувань, окружна виборча ко-
місія повинна подати відповідні 
пропозиції до Центральної вибор-
чої комісії. Такі пропозиції повинні 
бути економічно обґрунтованими 
та підтвердженими розрахунками. 
Порядком виділення асигнувань, 
обліку надходження та використан-
ня коштів Державного бюджету 
України, що виділяються окружним 
виборчим комісіям на підготовку і 
проведення виборів народних депу-
татів України, передбачено механізм 
внесення зазначених змін.

2. Закупівля товарів і послуг за 
державні кошти

Закупівля товарів і послуг окруж-
ними виборчими комісіями під час 
виборчого процесу здійснюється від-
повідно до Закону України «Про за-
купівлю товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 грудня 2001 
року № 1697 «Про закупівлю товарів 
і послуг Центральною виборчою ко-
місією та окружними виборчими 
комісіями під час виборчого проце-
су» (із змінами, внесеними постано-
вою Кабінету Міністрів України від  
24 листопада 2005 року № 1113). 

Постановою Кабінету Міністрів 
України встановлено, що закупівля 
окружними виборчими комісіями 
товарів і послуг для підготовки і про-
ведення виборів народних депутатів 
України під час виборчого процесу, 
вартість яких:

• не перевищує суму 50 тис. гри-
вень, може здійснюватися без засто-
сування конкурсних процедур;

• не перевищує суму 200 тис. 
гривень, здійснюється за процеду-
рою запиту цінових пропозицій (ко-
тирувань).

У разі, якщо вартість товарів і 
послуг перевищуватиме 200 тис. гри-
вень, закупівлі потрібно здійсню-

вати за процедурами, визначеними 
Законом України «Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні 
кошти». Особливістю здійснення за-
значених закупівель є тільки те, що 
строк подання тендерних пропози-
цій, у разі необхідності, може бути 
скорочений до 10 календарних днів 
після опублікування відповідного 
оголошення.

У процесі організації закупівель 
за державні кошти слід звертати 
увагу на наступне. По-перше, на не-
обхідність проведення тендерних 
процедур у випадках, передбачених 
законодавством України; по-дру-
ге, на необхідність обґрунтування 
вартості товарів, послуг, що будуть 
прид баватися за бюджетні кошти.

3. Оплата праці членів виборчих 
комісій та залучених спеціалістів

Питання оплати праці членів ви-
борчої комісії та осіб, які залучають-
ся до роботи у комісії, визначаються 
статтею 50 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України» та: 

1. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 липня 2004 року  
№ 966 «Про умови оплати праці 
членів виборчих комісій».

2. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 лютого 2003 року  
№ 213 «Про розміри та порядок 
виплати винагороди спеціалістам, 
експертам і технічним працівникам, 
залученим до роботи у виборчих ко-
місіях по виборах народних депутатів 
України для організаційного, право-
вого, технічного забезпечення здійс-
нення повноважень цих комісій».

3. Постановою Центральної ви-
борчої комісії від 20 січня 2006 року. 
№ 251 «Про затвердження Порядку 
нарахування і виплати заробітної 
плати та одноразової грошової ви-
нагороди членам окружних, тери-
торіальних і дільничних виборчих 
комісій з виборів народних депу-
татів України, депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів».

4. Постановою Центральної ви-
борчої комісії від 20 січня 2006 року 

№ 250 «Про порядок залучення 
спеціалістів, експертів і технічних 
працівників для організаційного, 
правового, технічного забезпечення 
здійснення повноважень виборчих 
комісій під час підготовки та прове-
дення виборів народних депутатів 
України».

Під час нарахування заробітної 
плати слід звертати увагу, в першу 
чергу, на наявність підстав для та-
кого нарахування. Підставою для 
нарахування та виплати заробіт-
ної плати члену окружної вибор-
чої комісії є прийнята відповідно 
до частини шостої статті 36 Закону 
України «Про вибори народних 
депутатів України» і затверджена 
Центральною виборчою комісією 
постанова відповідної окружної ви-
борчої комісії про виконання ним 
своїх повноважень у цій комісії на 
платній основі. Підставою для нара-
хування та виплати заробітної плати 
члену дільничної виборчої комісії 
є прийнята відповідно до частини 
шостої статті 36 Закону України 
«Про вибори народних депутатів 
України» і затверджена відповідною 
окружною виборчою комісією поста-
нова дільничної виборчої комісії про 
виконання ним своїх повноважень у 
цій комісії на платній основі. 

Член комісії може виконувати 
свої повноваження у відповідній ви-
борчій комісії на платній основі:

– відповідно до статті 50 Закону 
України «Про вибори народних 
депутатів України» (член комісії – 
особа, звільнена від виконання ви-
робничих, службових обов’язків за 
основним місцем роботи);

– відповідно до статті 36 Закону 
України «Про вибори народних де-
путатів України» на основі цивіль-
но-правового договору між членом 
комісії та відповідною окружною ви-
борчою комісією (член комісії – фі-
зична особа – підприємець, пенсіо-
нер, особа, яка тимчасово не працює, 
зокрема особа, визнана в установле-
ному порядку безробітною).

Нарахування та виплата заробіт-
ної плати може здійснюватися тіль-
ки за умови подання членами комісії 
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документів, визначених відповідним 
Порядком. Особливу увагу слід при-
ділити аналізу довідок з основного 
місця роботи (у разі звільнення осо-
би від виконання виробничих, служ-
бових обов’язків за основним місцем 
роботи) про середню заробітну пла-
ту за останні два місяці перед звіль-
ненням від виконання обов’язків за 
основним місцем роботи (постано-
ва Кабінету Міністрів України від  
8 лютого 1995 року № 100 «Про за-
твердження порядку обчислення се-
редньої заробітної плати»).

У разі, якщо член виборчої ко-
місії є суб’єктом підприємницької 
діяльності, він обов’язково повинен 
надати копію довідки про реєст-
рацію суб’єктом підприємницької 
діяльності. Слід зазначити, що за-
няття підприємницькою діяльністю 
не є основним місцем роботи, оплата 
праці таких членів виборчих комісій 
здійснюється відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
28 липня 2004 року № 966.

Що стосується виплати одно-
разової грошової винагороди, слід 
звернути увагу на таке:

– одноразова грошова винагорода 
нараховується тільки за наявності за-
гальної економії фонду оплати праці; 

– одноразова грошова винагорода 
може бути виплачена як членам ко-
місії, які працювали на платній основі, 
так і іншим членам комісії. Однора-  
зова грошова винагорода залученим 
спеціалістам не виплачується;

– одноразова грошова винагоро-
да може виплачуватися лише один 
раз не пізніше ніж через 4 дні після 
встановлення підсумків голосування 
у відповідному виборчому окрузі;

– рішення про виплату одно-
разової грошової винагороди чле-
нам окружних виборчих комісій 
за поданням голови повинно бути 
розглянуто та затверджено на засі-
данні окружних виборчих комісій. 
Рішення для дільничних виборчих 
комісій повинно бути розглянуто та 
затверджено на засіданні відповідної 
окружної виборчої комісії;

– розмір одноразової грошової 
винагороди не може перевищувати 

розміру місячної заробітної плати 
члена відповідної виборчої комісії, 
встановленого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 липня 2004 
року № 966.

Під час залучення до роботи в ок-
ружних та дільничних виборчих ко-
місіях спеціалістів, експертів і техніч-
них працівників для організаційного, 
правового, технічного забезпечення 
здійснення повноважень виборчих 
комісій під час підготовки та прове-
дення виборів народних депутатів 
України слід звертати увагу на таке:

– виконання вимог щодо гра-
ничної чисельності залучених спе-
ціалістів;

– прийняття рішення (постанова 
окружної виборчої комісії) на засі-
данні відповідної комісії щодо виз-
начення конкретного переліку та чи-
сельності спеціалістів;

– обов’язкове укладання догово-
ру цивільно-правового характеру;

– наявність документів, які по-
винні подавати залучені спеціалісти;

– укладання в разі необхідності 
договору про матеріальну відпові-
дальність;

– підписання акта наданих пос-
луг і складання табеля обліку робо-
чого часу;

– розмір оплати послуг не пови-
нен перевищувати розміру місячної 
заробітної плати члена відповідної 
виборчої комісії, встановленого пос-
тановою Кабінету Міністрів України 
від 28 липня 2004 року № 966.

4. Надання транспортних послуг
Питання надання транспортних 

послуг виборчим комісіям регулю-
ються Порядком надання транспорт-
них послуг окружним і дільничним 
виборчим комісіям з виборів на-
родних депутатів України, затверд-
женим постановою Центральної ви-
борчої комісії від 20 січня 2006 року 
№ 253.

Особливу увагу головних бух-
галтерів хочу звернути на те, що 
окружні виборчі комісії мають пра-
во укладати договори на надання 
транспортних послуг, а не на оренду 
транспортних засобів. 

Вартість транспортних послуг ви-
значається, виходячи з потреб ефек-
тив ного та цільового використання 
бюджетних коштів, перед бачених 
відповідною статтею кошторису ви-
датків на підготовку та проведення 
виборів народних депутатів України.

Договірна вартість транспортних 
послуг розраховується, виходячи з:

– оплати праці водія, в разі якщо 
водій працює у виконавця – юри-
дичної або фізичної особи, або оп-
лати послуг водія, в разі якщо його 
залучено виконавцем на підставі 
цивільно-правового договору;

– обов’язкових нарахувань на 
заробітну плату чи вартість послуг 
водія;

– відшкодування амортизаційних 
відрахувань транспортного засобу;

– відшкодування вартості палив-
но-мастильних матеріалів.

5. Контроль за правильним і 
цільовим використанням коштів 
Державного бюджету України, 
виділених на підготовку та прове-
дення виборів депутатів

Відповідно до частини десятої стат-
ті 49 Закону контроль за правильним 
і цільовим використанням коштів 
Державного бюджету України, виді-
лених на підготовку і проведення ви-
борів депутатів, здійснюється Цент - 
ральною виборчою комісією та відпо-
відними органами Державної конт-
рольно-ревізійної служби Украї ни 
у порядку, встановленому Цент-
ральною виборчою комісією спільно 
з Міністерством фінансів України. 
Такий порядок затверджено нака-
зом Міністерства фінансів України 
від 30 січня 2006 року № 56 та поста-
новою Центральної ви борчої комісії 
від 31 січня 2006 року № 349.

Зазначеним порядком передба-
чено, що контроль за цільовим спря-
муванням і використанням кош-
тів Державного бюджету України, 
окружними виборчими комісіями, 
які є юридичними особами, здійс-
нюється Центральною виборчою ко - 
місією, територіальними органами 
Державного казначейства та відпо-
відними органами державної конт-
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рольно-ревізійної служби згідно з 
їх повноваженнями, встановленими 
законодавчими актами України. 

Центральна виборча комісія здій-
с нюватиме контроль за використан-
ням коштів Державного бюджету 
України шляхом:

1) надання роз’яснень та рекомен-
дацій виборчим комісіям і комісіям 
з референдуму щодо дотримання ви-
мог чинного законодавства з питань 
використання коштів Державного 
бюджету України та цього Порядку;

2) підготовки для виборчих комісій 
та комісій з референдуму довідкових  
та інформаційно-аналітичних мате рі-
алів з питань фінансового та матері-
ального забезпечення підготовки та 
проведення виборів, референдуму;

3) перевірки правильності скла-
дання кошторисів, планів асигну-
вань та штатних розписів виборчих 
комісій, комісій з референдуму на 
предмет законності та правильності 
розрахунків, доцільності запланова-
них видатків, правильності їх роз-
поділу за економічною класифіка-
цією, використання середніх норм 
видатків територіальних, окружних 
виборчих комісій, комісій з рефе-
рендуму та середніх норм видатків 
для потреб дільничних виборчих 
комісій, а також інших показників 
відповідно до законодавства;

4) перевірки планів закупівель 
виборчих комісій та комісій з рефе-
рендуму на предмет відповідності 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України порядку закупівлі товарів 
і послуг під час виборчого та рефе-
рендумного процесів;

5) моніторингу виконання кош-
торисів виборчих комісій, комісій з 
референдуму з метою перевірки та 
аналізу показників повідомлень ви-
борчих комісій, комісій з референ-
думу про витрачання коштів станом 
на 10, 20, 30 число поточного місяця, 
що надсилаються до Центральної 
виборчої комісії на наступний день 
після закінчення декади;

6) контролю за дотриманням ус-
тановленого порядку закупівель то-
варів і послуг за кошти Державного 
бюджету України з метою аналізу 

відповідності використання коштів, 
спрямованих на закупівлю товарів, 
робіт і послуг, їх кошторисним при-
значенням, а також відповідності 
процедури закупівлі чинному законо-
давству; аналізу виконання договорів 
про закупівлю;

7) проведення ревізій та перевірок 
фінансово-господарської діяльності ви-
борчих комісій, комісій з референдуму;

8) перевірки та аналізу фінансо-
вих звітів окружних, територіальних 
виборчих комісій та комісій з рефе-
рендуму про надходження та вико-
ристання коштів Державного бюд-
жету України щодо їх відповідності 
нормативно-правовим актам та на-
правлення зауважень стосовно їх 
складання та оформлення відповід-
ним виборчим комісіям з метою усу-
нення виявлених помилок.

Органи Державної контрольно-
ревізійної служби здійснюють кон-
троль за використанням бюджетних 
коштів у формі ревізій та перевірок.

З метою попередження фінансо-
вих порушень під час використання 
коштів Державного бюджету України, 
виділених на підготовку та проведення 
виборів народних депутатів України, 
звертаю увагу окружних виборчих ко-
місій на необхідність забезпечення:

• відповідності ведення бухгал-
терського обліку нормативно-право-
вим актам; 

• достовірності складання фі-
нансової звітності; 

• правильності нарахування та 
виплати заробітної плати членам ви-
борчих комісій та оплати праці залу-
чених спеціалістів; 

• правильності оплати витрат на 
відрядження тощо.

Крім цього, слід зазначити, що 
основними фінансовими порушен-
нями, допущеними територіальни-
ми виборчими комісіями під час ви-
борів Президента України 2004 року, 
були порушення з таких питань:

• виконання кошторисів ви трат 
на утримання територіальних та 
дільничних виборчих комісій; 

• ведення бухгалтерського обліку; 
• складання та здачі звітності; 
• здійснення касових операцій; 

• оплати праці членів виборчих 
комісій та залучених спеціалістів;

• оформлення відряджень і ви-
плати коштів на відрядження;

• надання транспортних послуг;
• придбання товарів, послуг.
Аналіз актів перевірки тери-

торіальних виборчих комісій з вибо-
рів Президента України органами 
контрольно-ревізійної служби свід-
чить, передусім, про залучення ви-
борчими комісіями некваліфікованих 
бухгалтерів і бухгалтерів без досвіду 
роботи в бюджетній сфері. Окружним 
виборчим комісіям по трібно дуже 
серйозно підійти до питання залучен-
ня головних бухгалтерів. Це повинні 
бути особи з досвідом роботи саме в 
бюджетній сфері.

Центральна виборча комісія з 
метою методичного забезпечення 
окружних виборчих комісій основ-
ними документами, якими слід керу-
ватися під час використання коштів 
Державного бюджету України, виді-
лених на підготовку та проведення 
виборів народних депутатів України, 
видала збірник нормативно-право-
вих актів з питань виконання кош-
торисів, бухгалтерського обліку та 
звітності, касових операцій, оплати 
праці, придбання товарів та послуг за 
державні кошти, а також транспорт-
ного обслуговування та відряджень. 

Крім цього, видано збірник нор-
мативно-правових актів з питань фі-
нансового та матеріально-технічного 
забезпечення підготовки та прове-
дення виборів народних депутатів 
України, депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, міс-
цевих рад та сільських, селищних, 
міських голів, і збірник нормативно-
правових актів з питань формування 
виборчих фондів політичних партій 
(блоків політичних партій), канди-
датів у народні депутати України від 
яких зареєстровано Центральною 
виборчою комісією, місцевих ор-
ганізацій політичних партій (блоків 
політичних партій), кандидатів у 
депутати в одномандатних округах, 
кандидатів на посаду сільського, се-
лищного, міського голови та вико-
ристання їх коштів.
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Згідно з Законом України «Про 
податок з доходів фізичних осіб» 
(далі – Закон) від 22 травня 2003 
року №889 (із змінами і доповнен-
нями), дохід – це сума будь-яких 
коштів, вартість матеріального і не-
матеріального майна, інших активів, 
що мають вартість, у тому числі 
цінних паперів або деривативів, 
одержаних платником податку у 
власність або нарахованих на його 
користь, чи набутих незаконним 
шляхом у випадках, визначених 
підпунктом 4.2.16 пункту 4.2 статті 4 
цього Закону, протягом відповідного 
звітного податкового періоду з різних 
джерел як на території України, так і 
за її межами (пункт 1.2 статті 1). 

Законодавством України перед-
бачено, що члени виборчих комісій 
за роботу у них одержують заробіт-
ну плату та одноразову грошову ви-
нагороду.

Оподаткування заробітної пла-
ти, виплачуваної комісіями як за-
лученим працівникам підприємств, 
установ, організацій (трудова книж-
ка знаходиться в них за місцем ос-
новної роботи), так і оформленим 
у комісію на основну роботу за тру-
довими договорами (із записом у 
трудовій книжці) громадянам, має 
провадитись на загальних підставах: 
з нарахованої суми зарплати вира-
ховуються соціальні фонди та по-
даткова соціальна пільга (податкова 
соціальна пільга у 2006 році засто-
совується до заробітної плати, якщо 
її розмір не перевищує 680 грн. на 
місяць: (483 грн. х 1,4), де 483 грн. – 
прожитковий мінімум на працездат-
ну особу, встановлений на 1 січня 
2006 року). З решти утримується 
податок у розмірі 13 відсотків. 

Одноразова грошова винагорода, 

нарахована і виплачувана членам 
виборчих комісій, з метою оподат-
кування відноситься до заробітної 
плати і підлягає оподаткуванню у її 
складі на загальних підставах.

Податок з доходів фізичних осіб 
обчислюється так: (заробітна пла-
та + одноразова винагорода) – со-
ціальні фонди – податкова соціаль-
на пільга)) х 13 відсотків.

Якщо виборчою комісією залу-
чатимуться для виконання певних 
робіт громадяни за цивільно-пра-
вовими договорами, то сума вина-
городи за виконану ними роботу 
підлягає оподаткуванню за ставкою 
13 відсотків без виключення з неї 
внесків до соціальних фондів та по-
даткової соціальної пільги.

Також зазначеним Законом вста-
новлені наступні строки сплати 
податку з доходів фізичних осіб до 
бюджету:

– одночасно з поданням доку-
ментів на отримання коштів для 
виплати доходів – у разі виплати до-
ходу за рахунок коштів, одержаних 
на ці цілі в банку;

– не пізніше одного банківсь-
кого дня, наступного за днем випла-
ти – у разі виплати доходу в негро-
шовій формі або готівкою з каси;

– не пізніше 30 календарних 
днів наступних за місяцем нараху-
вання доходу, якщо дохід нарахо-
вується, але не виплачується.

Крім цього, окружні та тери-
торіальні виборчі комісії, які випла-
чуватимуть доходи фізичним осо-
бам, зобов’язані подавати звітність 
до податкових органів згідно з чин-
ним законодавством. 

Звітністю є «Податковий розра-
хунок сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них по-
датку» (форма 1ДФ).

Порядок заповнення та подання 
його до податкових органів затверд-
жено наказом Державної податкової 
адміністрації України від 29 ве рес-
ня 2003 р. № 451 та зареєстрова-
но в Міністерстві юстиції України  
22 жовтня 2003 р. за № 960/8281. 

Податковий розрахунок подаєть-
ся окремо за кожний квартал (по-
датковий період) протягом 40 кален-
дарних днів, наступних за останнім 
календарним днем звітного кварта-
лу. Окремий податковий розрахунок 
за календарний рік не подається. 

У разі коли суб’єкт господарю-
вання протягом звітного кварталу не 
виплачує доходи або виплачує дохо-
ди не всім платникам податку, подат-
ковий розрахунок не подається, або 
подається по тих платниках податку, 
яким нараховані (сплачені) доходи. 

Подання податкового розрахун-
ку за формою 1ДФ за період, у який 
здійснювалась ліквідація (припи-
нення діяльності) суб’єкта госпо-
дарювання, проводиться до оформ-
лення його ліквідації (припинення 
діяльності). 

ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧЛЕНІВ 
ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

Віктор Сергієнко,
начальниквідділуплануваннятааналізурезультативностіперевірок

департаментуоподаткуванняфізичнихосібДержавноїподатковоїадміністрації

Фінансове забезпечення виборів
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Події. Заходи. Коментарі

До участі в масштабній селекторній розмові були за-
прошені керівники Державного комітету телебачення 
і радіомовлення України, Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення, представники 
державних органів, підприємств, установ, організацій, 
заступники голів обласних державних адміністрацій та 
обласних рад, керівники обласних (або регіональних) 
державних та комунальних телерадіоорганізацій.

Голова Центральної виборчої комісії Я. Давидович поін-
формував учасників, що Центральна виборча комісія за-
вершила реєстрацію політичних партій (виборчих блоків 
партій) – суб’єктів виборчого процесу. Зареєстровано 45 
політичних сил, у списках яких боротимуться за депутат-
ський мандат 7 733 кандидати. 51 політична партія йде на 
вибори у складі блоків, 28 – самостійно. Відмовлено в реєст-
рації 6 політичним партіям та 2 виборчим блокам партій. 

Відтак участь у виборчих перегонах братимуть за-
реєстровані 45 суб’єктів. Закон надає партіям і блокам 
можливість оприлюднити за державні кошти свої перед-
виборні програми на телебаченні та радіомовленні дер-
жавної чи комунальної форми власності. 

Однак виділити такий ефірний час з дотриманням усіх 
вимог чинного Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» досить непросто. Ускладнилось вирі-
шення цього питання насамперед тим, що на цих виборах 
кількість суб’єктів є безпрецедентною (у виборах 2002 
року брали участь 33 політичні сили). А частиною чет-
вертою статті 69 Закону передбачено, що ефірний час для 
проведення передвиборної агітації виділяється у загально-
му обсязі 60 хвилин на загальнонаціональному телебачен-
ні та 60 хвилин – на загальнонаціональному каналі радіо, 
а також по 20 хвилин – на регіональних телеканалах і по  
20 хвилин – на регіональному радіомовленні в кожному з 
регіонів у двох рівних частках від загальних обсягів часу 
між дев’ятнадцятою і двадцять другою годинами. При цьо-
му необхідно визначитися з часом так, щоб на телебаченні 
та радіо ці передачі не перекривались одна одною, і щоб 
упродовж 20 хвилин до і після трансляції вони не могли 
коментуватися. 

Щоб забезпечити безумовне виконання вимог 
Закону, необхідно зробити деяке коригування органі-
зації висвітлення виборчих програм на телебаченні та 

радіомовленні за рахунок і в межах коштів Державного 
бюджету. Зокрема, вже цілком очевидна необхідність 
того, щоб передачі виходили не тільки в робочі, а й у 
вихідні дні. Враховуючи, що останнім можливим днем 
теле- та радіовиступів є 24 березня, то, щоб надати ефір-
ний час усім суб’єктам виборчого процесу, трансляцію 
передач необхідно розпочинати не пізніше 8 лютого. 

Відповідно до частини сьомої статті 69 черговість вихо-
ду політичних сил в ефір буде визначатися жеребкуванням 
у Центральній виборчій комісії і відповідних виборчих ко-
місіях за визначенням Центральної виборчої комісії. 

За попередніми орієнтовними розрахунками, сума 
коштів, яку передбачається надати визначеним окруж-
ним виборчим комісіям, буде розраховуватись, вихо-
дячи з середньої вартості 200 гривень за одну хвилину 
мовлення на місцевому телебаченні та 85 гривень за 
хвилину – на місцевому радіомовленні.

За підсумками проведених у Центральній вибор-
чій комісії робочих нарад спільно з керівництвом 
Державного комітету з питань телебачення і радіомов-
лення України, Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, Національної телеком-
панії України та Національної радіокомпанії України, 
розроблено оптимальний графік надання ефірного часу на  
УТ-1 та Першому національному каналі радіо між 19.00 та  
22.00 двічі по 30 хвилин кожній політичній силі. Отже, 
визначено такі періоди для відповідного мовлення:  
на УТ-1 – з 19.00 до 19.30 транслюється перший випуск, з 
20.00 до 20.30 – другий випуск. На І каналі Національної 
радіокомпанії України – з 19.30 до 20.00 виходить перший 
випуск, з 21.10 до 21.40 – другий випуск. 

Крім того, за результатами нарад, проведених Цен т-
раль ною виборчою комісією, з’ясовано, що в деяких об-
ластях охоплення ефіру державними та комунальними 
телекомпаніями становить менше 50% територій. Тож На-
ціональна рада України з питань телебачення і радіомов-
лення та Держкомітет телебачення і радіо за пропонували 
такий варіант, як використання можливостей парламент-
ської телерадіокомпанії «Рада», мовлення якої проліцен-
зовано Національною радою в мережах кабельного телеба-
чення всієї України. Це дасть змогу додатково охопити в 
масштабах України близько 15 млн. телеглядачів. 

Визначено час для зустрічей  
політиків з виборцями в ефірі

16 січня в головному офісі відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» 
Центральна виборча комісія спільно з Державним комітетом телебачення і радіо-
мовлення України та Національною радою України з питань телебачення і радіомов-
лення провела селекторну нараду з питань надання ефірного часу на телебаченні 
та радіо для проведення передвиборної агітації політичними партіями (виборчи-
ми блоками партій) – суб’єктами виборчого процесу за рахунок і в межах коштів 
Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів.
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Ярослав Давидович у своєму виступі зупинився на 
першочергових завданнях організації роботи окружних 
виборчих комісій. Зокрема, на їх забезпеченні відповід-
ними приміщеннями для роботи та проведення голосу-
вання, транспортом, комп’ютерною технікою, засобами 
зв’язку. Голова Центральної виборчої комісії наголосив, 
що відповідно до статті 54 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» та Указу Президента Ук-
раїни «Про забезпечення проведення демократичних, 
чесних і прозорих виборів 2006 року», матеріально-тех-
нічне забезпечення підготовки і проведення виборів на-
родних депутатів України здійснюють органи виконав-
чої влади та органи місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону окружні виборчі комісії є юри-
дичними особами. Їх фінансування здійснюватиметься 
відповідно до «Порядку виділення асигнувань, обліку 
надходження та використання коштів Державного бюд-
жету України, що виділяються окружним виборчим 
комісіям на підготовку і проведення виборів народних 
депутатів України», встановленого Центральною ви-
борчою комісією спільно з Міністерством фінансів Ук-
раїни. Одним із головних завдань членів комісій є забез-
печення прозорості використання бюджетних коштів 
для проведення виборів. 

З першого ж дня своєї роботи члени комісій мають 
опікуватися списками виборців. За словами Я. Дави-

довича, Центральною виборчою комісією отримано від 
регіональних груп обліку виборців загальні списки ви-
борців у розрізі регіонів станом на 3 січня 2006 року. 
Загальна кількість виборців, включених до загальних 
списків виборців, становить 36 309 183 особи, що на  
1 348 521 особу менше, ніж під час повторного голо-
сування 26 грудня 2004 року на виборах Президента 
України. Загальна кількість виборців, які не здатні 
самостійно пересуватися, становить 513 545 осіб, або  
1,41 відсотка від загальної кількості виборців. 

Комісія забезпечує опрацювання загальних списків 
виборців в електронному вигляді, зокрема з метою вияв-
лення випадків неправильного чи кратного включення до 
списків виборців. За допомогою інформаційно-аналітич-
ної системи «Списки виборців» проведено низку пере-
вірок. Виявлено, що загальна кількість випадків подвійно-
го або кратного включення становить 481 394 рази (1,33 
відсотка від кількості виборців, включених до загального 
списку вибор ців). 

І ще один важливий момент: окружна виборча ко-
місія має невідкладно повідомити громадян округу про 
своє місцезнаходження, графік роботи та графік чергу-
вання членів комісії у її приміщенні, а також контактні 
телефони. 

28 січня Голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович у головному офісі 
відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» провів селекторну нараду з питань 
організації виборчого процесу. До участі в нараді було запрошено керівний склад ок-
ружних виборчих комісій (голови, заступники голів та секретарі), а також представ-
ників місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В об-
говоренні проблемних питань взяли участь члени Комісії та працівники центральних 
органів виконавчої влади, відповідальні за організацію виборчого процесу.

Організаційні питання – першочергові
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У Порядку, зокрема, зазначено, що за результатами 
розгляду у Центральній виборчій комісії подань політич-
них партій (виборчих блоків політичних партій) визнача-
ються партії (блоки), представники яких включаються до 
складу комісій обов’язково, а також ті партії (блоки), пред-
ставники яких можуть бути включені до складу окружної 
виборчої комісії шляхом жеребкування, яке проводиться у 
разі, якщо кількість подань від партій (блоків) є більшою, 
ніж кількість вакантних місць у складі комісії.

Розглянувши подання 46 політичних партій (вибор-
чих блоків політичних партій) про включення їх канди-
датур загальною кількістю 6527 осіб до складу окружних 
виборчих комісій (ОВК) з виборів народних депутатів 
України 26 березня 2006 року, в тому числі від 15 полі-
тичних партій (виборчих блоків політичних партій), які 
в поточному складі Верховної Ради України станом на 
15 вересня 2005 року мали свої партійні фракції (фрак-
ції блоків), а також інших політичних партій, виборчих 
блоків політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, 
із заявами цих осіб про згоду на участь у роботі вибор-
чої комісії від відповідної політичної партії (виборчого 
блоку політичних партій), Комісія прийняла відповід-
ну постанову. Нею визначено політичні партії (виборчі 
блоки політичних партій), кандидатури від яких у кіль-
кості 3262 особи обов’язково включаються до складу 
окружних виборчих комісій (всього ними було подано 
3279 кандидатур, окремим особам відмовлено з причин 
неналежного оформлення документів). 

Також було визначено політичні партії (виборчі бло-
ки політичних партій), кандидатури від яких можуть 
бути включені до складу окружних виборчих комісій 
шляхом жеребкування. З поданих ними 3248 кандидатур 
такими, що можуть бути включені, визнано 3093 особи. 
Цією ж постановою відхилено 155 кандидатур, запро-
понованих до складу ОВК, з підстав їх невідповідності 
вимогам та порушення вимог Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України».

Після цього Комісія в присутності представників 
політичних сил – суб’єктів виборчого процесу прове-
ла жеребкування щодо визначення тих кандидатур від 
політичних партій (виборчих блоків), які займуть ва-
кантні місця в окружних виборчих комісіях.

У жеребкуванні взяли участь 31 представник полі-
тичних партій (виборчих блоків політичних партій), 
оскільки 15 із них, які станом на 15 вересня 2005 року 
мали свої фракції у Верховній Раді України поточного 
скликання, скористались наданим їм Законом правом і 
подали свої кандидатури для включення їх до складу ок-
ружних виборчих комісій в обов’язковому порядку. 

Практично всі політичні партії чи виборчі блоки пар-
тій матимуть своїх представників у складі ОВК, крім од-
нієї – партії «Європейська столиця». Втім, вона подала 
найменшу кількість кандидатур для участі в жеребку-
ванні – усього 3 особи, одна з яких була відхилена через 
неналежне оформлення документів.

Керівні посади розподілено
19 січня Центральною виборчою комісією затверджено Порядок проведення же-

ребкування щодо визначення представників політичних партій, виборчих блоків 
політичних партій – суб’єктів виборчого процесу для включення до складу окруж-
них виборчих комісій з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року 
та розподілу керівних посад між політичними партіями, виборчими блоками полі-
тичних партій у цих комісіях. 
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Передвиборна агітація:
рівні умови

Щоб забезпечити оптимальні умови здійснення 
суб’єктами виборчого процесу передвиборної агіта-
ції, до початку жеребкування Комісія своєю поста-
новою внесла зміни до абзацу першого пункту 2.14 
Порядку надання ефірного часу та друкованих площ 
для проведення передвиборної агітації політичними 
партіями (виборчими блоками політичних партій) – 
суб’єктами виборчого процесу за рахунок і в межах 
коштів Державного бюджету України, виділених на 
підготовку та проведення виборів народних депутатів 
України 26 березня 2006 року, затвердженого постано-
вою Центральної виборчої комісії від 14 грудня 2005 
року № 205. З цього абзацу вилучено слова «в робочі 
дні тижня».

Під час засідання було затверджено Порядок про-
ведення жеребкувань щодо черговості надання полі-
тичним партіям (виборчим блокам політичних пар-
тій) – суб’єктам виборчого процесу ефірного часу на 
загальнонаціональних телерадіоканалах державної 
форми власності для проведення передвиборної агі-
тації та друкування передвиборних програм у газетах 
«Голос України» та «Урядовий кур’єр» за рахунок і 
в межах коштів Державного бюджету України, виді-

лених на підготовку та проведення виборів народних 
депутатів України 26 березня 2006 року.

Згідно з Порядком жеребкування проводилось щодо:
черговості надання партіям (блокам) ефірного часу 

на першому каналі Національної телекомпанії України 
(УТ–1) для проведення передвиборної агітації; 

черговості надання партіям (блокам) ефірного часу 
на першому каналі Національної радіокомпанії України 
(УР–1) для проведення передвиборної агітації;

черговості друкування передвиборних програм партій 
(блоків) у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії 
від 26 січня 2006 року № 291 у приміщенні прес-центру 
Комісії 27 січня було проведено жеребкування за участю 
представників політичних партій (виборчих блоків полі-
тичних партій) у Центральній виборчій комісії з правом 
дорадчого голосу. 

Центральна виборча комісія затвердила результати 
жеребкувань та складені за їх підсумками відповідні 
розклади ефірного часу із зазначенням конкретних 
дат і часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, 
радіопередач партій (блоків) та постановила опубліку-
вати їх у триденний строк у газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр».

27 січня відбулося засідання Центральної виборчої комісії та жеребкування 
за участю представників політичних партій щодо черговості надання політич-
ним партіям (виборчим блокам політичних партій) – суб’єктам виборчого проце-
су ефірного часу на загальнонаціональних телерадіоканалах державної форми 
власності для проведення передвиборної агітації та друкування передвиборних 
програм у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». 
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Порядок передачі до Центральної виборчої комісії  
уточненого загального списку виборців 

Затверджено Порядок передачі до Центральної ви-
борчої комісії уточненого загального списку виборців, 
складеного в межах відповідного регіону, уточненого 
загального списку виборців, які проживають або пере-
бувають за кордоном.

Зазначений Порядок розроблено відповідно до час-
тини тринадцятої статті 40 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України». Ним визначаєть-
ся механізм передачі до Центральної виборчої комісії 
регіональними робочими групами обліку виборців 
уточнених загальних списків виборців, сформованих у 
межах відповідного регіону, а також робочою групою 
обліку виборців, які проживають або перебувають за 
кордоном, утвореною при Міністерстві закордонних 
справ України, уточненого загального списку вибор-
ців, які проживають або перебувають за кордоном.

Затверджено порядок виготовлення та передачі пла-
катів політичних партій та блоків 

Прийнято постанову Центральної виборчої ко-
місії №230 «Про форму, розмір та поліграфічне ви-
конання інформаційних плакатів політичних пар-
тій, виборчих блоків політичних партій – суб’єктів 
виборчого процесу з виборів народних депутатів 
України 26 березня 2006 року та порядок їх переда-
чі відповідним виборчим комісіям і представникам 
політичних партій, виборчих блоків політичних пар-
тій у Центральній виборчій комісії».

Цим документом встановлено, що інформаційний 
плакат політичної партії, виборчого блоку політич-
них партій – суб’єкта виборчого процесу з виборів 
народних депутатів України 26 березня 2006 року 
виготовляється друкарським способом на офсетно-
му папері № 1 щільністю 80 г/см кв фарбою синього 
кольору на двох аркушах.

На першому аркуші інформаційного плаката роз-
міщується назва політичної партії, повна назва вибор-
чого блоку політичних партій, кольорові фотографії 
перших п’яти кандидатів у народні депутати України, 
включених до виборчого списку політичної партії, 
виборчого блоку політичних партій, із зазначенням 
прізвищ, імен та по батькові. На цьому ж плакаті дру-
кується текст передвиборної програми політичної 
партії (виборчого блоку політичних партій).

Розмір другого аркуша інформаційного плаката, на 
якому друкується виборчий список політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), встановлено 
трьох видів залежно від кількості кандидатів, включе-
них до виборчих списків.

Текст інформаційного плаката викладається дер-
жавною мовою.

Мексика цікавиться українським виборчим досвідом 

У Центральній виборчій комісії відбулася зустріч 
Ярослава Давидовича з Тимчасовим повіреним у спра-  
вах Мексики в Україні паном Сесаром Оскаром Ока-
рансою Кастаньєдою. Було обговорено стан підготовки 
до проведення парламентських виборів в Україні. 

Пан Кастаньєда повідомив, що в Мексиці ниніш-
нього року відбудуться вибори президента країни. Тож 
досвід України у проведенні президентських виборів 
2004 року є унікальним, його особливості могли б стати в 
нагоді іншим країнам, які поглиблюють демократизацію 
електоральних процесів. Організовує та проводить ви-
бори у Мексиці Федеральний виборчий інститут (IFE) – 
так само, як і в Україні, незалежна державна установа. 

У березні нинішнього року IFE разом з Націо наль-
ним університетом Мексики проводять представниць-
кий міжнародний семінар на тему: «Демократичні ін-
ституції і напружені вибори». Зокрема, більш докладно 
обговорюватиметься практика проведення виборів у та-
ких країнах, як США, Іспанія, Німеччина, Пуерто-Рико, 
Канада та Україна. Пан Тимчасовий повірений передав 
Голові Центрвиборчкому запрошення від Федерального 
виборчого інституту взяти участь у семінарі та виступи-
ти з однією з основних доповідей. 

17 січня 2006 року 

18 січня 2006 року 

Про поточні події

19 січня 2006 року 
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Я. Давидович відзначив, що така зустріч органі-
заторів виборів на міжнародному рівні, без сумніву, 
буде цікавою і корисною, насамперед завдяки обміну 
досвідом і поглибленню знань про особливості вибор-
чих процесів у різних країнах. Щиро подякувавши за 
запрошення, Голова Центральної виборчої комісії за-
уважив, що саме березневий час надто «гарячий» для 
Центрвиборчкому з огляду на проведення 26 березня 
виборів народних депутатів України. Але за можли-
вості члени Комісії візьмуть участь у процесах спос-
тереження за виборами в Мексиці та інших цікавих 
для фахівців з виборчих питань заходах.

Японія братиме участь у спостереженні  
за виборами в Україні

Голова Цен траль ної виборчої комісії Ярослав 
Давидович зустрівся з Надзвичайним і Повноважним 
Послом Японії в Україні Муцуо Мабучі. Голова Комісії 
поінформував високого гостя про перебіг виборчої кам-
панії в Україні, відповів на його запитання. Я. Давидович 
висловив вдячність за участь японських спостерігачів у 
виборах Президента України 2004 року та запросив пред-
ставників посольства взяти участь у спостереженні за 
підготовкою та проведенням виборів народних депутатів 
України у березні 2006 року.

Пан Мабучі зазначив, що після минулорічного візи-
ту до Японії Президента України Віктора Ющенка сто-
сунки між нашими країнами стали стрімко розвиватися. 
Подальші українсько-японські відносини розвиваються 
у відповідності до принципів, викладених у «Спільній 
заяві про нове партнерство у ХХI столітті між Україною 
та Японією», яку підписали Президент України Віктор 
Ющенко та Прем’єр-міністр Японії Джунічіро Коідзумі 
у 2005 році.

Забезпечення діяльності виборчих комісій  
з виборів народних депутатів

Питання забезпечення належних умов діяльності ок-
ружних і дільничних виборчих комісій, а також комісій, 
які працюватимуть на місцевих виборах, надзвичайно 
актуальні щодо належної організації чергових виборів  
26 березня 2006 року. Зокрема, Центральна виборча 
комісія затвердила Порядок залучення спеціалістів, 
експертів і технічних працівників для організаційного, 
правового, технічного забезпечення здійснення повно-
важень виборчих комісій на час підготовки та проведен-
ня виборів народних депутатів України.

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» 
та постанови Кабінету Міністрів України від 24 люто-
го 2003 року № 213 «Про розміри та порядок виплати 
винагороди експертам і технічним працівникам, залуче-
ним до роботи у виборчих комісіях по виборах народ-
них депутатів України для організаційного, правового, 
технічного забезпечення здійснення повноважень цих 
комісій» (із змінами, внесеними постановами Кабінету 
Міністрів України від 28 липня 2004 року № 972 та від 
24 грудня 2005 року № 1280).

Документом регулюється низка питань щодо залу-
чення спеціалістів, експертів і технічних працівників 
для організаційного, правового, технічного забезпе-
чення здійснення повноважень Центральної виборчої 
комісії, окружних та дільничних виборчих комісій з ви-
борів народних депутатів України на час підготовки та 
проведення цих виборів.

Відтак було визнано такою, що втратила чинність, 
постанову від 22 липня 2004 року № 228 «Про Порядок 
залучення спеціалістів і технічних працівників для 
організаційного, правового, технічного забезпечення 
здійснення повноважень виборчих комісій з виборів 
Президента України і народних депутатів України та 
виплати їм грошової винагороди за роботу у виборчій 
комісії» в частині, що стосується виборів народних де-
путатів.

Також втратила чинність постанова від 11 серпня 
2004 року № 372 «Про затвердження Порядку нараху-
вання і виплати заробітної плати та одноразової грошо-
вої винагороди членам територіальних, окружних і діль-
ничних виборчих комісій з виборів Президента України, 
народних депутатів України» в частині, що стосується 
нарахування і виплати заробітної плати та одноразової 
грошової винагороди членам окружних і дільничних ви-
борчих комісій з виборів народних депутатів України. 
Адже Центральна виборча комісія своєю постановою 
затвердила новий Порядок нарахування і виплати за-
робітної плати та одноразової грошової винагороди чле-
нам окружних, територіальних і дільничних виборчих 

20 січня 2006 року 

21 січня 2006 року 
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комісій з виборів народних депутатів України, депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів. Ним регулю-
ються питання нарахування і виплати заробітної плати 
та одноразової грошової винагороди голові, заступни-
ку голови, секретарю, іншим членам комісій з виборів 
народних депутатів України, територіальних виборчих 
комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів, а також дільничних виборчих комісій з ви-
борів народних депутатів України, депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів, які виконують свої 
повноваження у виборчих комісіях на платній основі. 

З метою забезпечення належних умов роботи окруж-
них та дільничних виборчих комісій під час підготов-
ки та проведення виборів народних депутатів України 
Центральна виборча комісія встановила (постанова від 
20 січня 2006 року № 525): 

нормативні вимоги до приміщень окружних та діль-
ничних виборчих комісій та приміщень для голосування; 

перелік і норми забезпечення окружних та дільнич-
них виборчих комісій транспортними засобами, засоба-
ми зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою; 

перелік видів послуг, робіт, що можуть надаватися 
окружним та дільничним виборчим комісіям за рахунок 
коштів Державного бюджету України, виділених на підго-
товку та проведення виборів народних депутатів України.

У зв’язку з цим визнано такою, що втратила чинність, 
постанову Центральної виборчої комісії від 8 липня 
1999 року № 107 «Про нормативні вимоги до приміщен-
ня виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референ-
думу, Примірний перелік обладнання та інвентаря, не-
обхідних для виборчої комісії, комісії з всеукраїнського 
референдуму, та про Примірний перелік видів послуг, 
що можуть надаватися цим комісіям за кошторисом ви-
датків на підготовку і проведення виборів, всеукраїнсь-
кого референдуму».

Також Комісія затвердила Порядок надання транс-
портних послуг окружним і дільничним виборчим ко-
місіям з виборів народних депутатів України (постано-
ва від 20 січня 2006 року № 525) та визнала такою, що 
втратила чинність, свою постанову від 2 вересня 2004 
року № 445 «Про затвердження використання вибор-
чою комісією автотранспорту».

Виборчі процеси і міжнародна спільнота 

На прохання  голови Місії спостереження за вибо-
рами Бюро з демократичних інститутів та прав люди-
ни (БДІПЛ) ОБСЄ Посла Любомира Копая Голова 
Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович зуст-
рівся з ним та іншими представниками Місії. Майже всі 

з них уже отримали статус міжнародних спостерігачів.
Керівник Центрвиборчкому відповів на низку запи-

тань гостей. Зокрема, найбільше їх цікавили теми щодо 
можливостей здійснення так званого внутрішнього 
спостереження – офіційними спостерігачами від партій 
(блоків) та від громадських організацій, стану форму-
вання окружних виборчих комісій, а також особливості 
проведення 26 березня одночасно двох видів виборів – 
парламентських та місцевих.

Я. Давидович конкретно зупинився на особливос-
тях Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» щодо гарантій діяльності під час виборчої 
кампанії офіційних спостерігачів від політичних партій 
(виборчих блоків партій) та від громадських організа-
цій України. Він повідомив також, що всім громадським 
організаціям, які у встановленому порядку подали доку-
менти щодо реєстрації своїх спостерігачів та документи 
яких відповідали вимогам Закону, надано можливість 
брати участь у моніторингу виборчої кампанії.

Голова Центрвиборчкому повідомив, що Комісія 
вчасно і у відповідності до вимог Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» сформувала 
окружні виборчі комісії. На жаль, не всі партії (бло-
ки) – суб’єкти виборчого процесу належним чином 
поставились до підготовки тих людей, чиї кандидату-
ри вони подали до складу комісій. Тому з перших днів 
їх роботи низка членів новостворених комісій подали 
заяви з проханнями або звільнити їх від обов’язків го-
лови, заступника голови чи секретаря окружної вибор-
чої комісії, або взагалі вивести зі складу комісії. Відтак 
Голова Центрвиборчкому вбачає необхідність на май-
бутнє законодавчо змінити підхід щодо статусу членів 
окружних виборчих комісій, суб’єктності їх подання та 
професійної підготовки.

Я. Давидович висловив вдячність ОБСЄ за надану 
допомогу в організації навчання керівних кадрів для ок-
ружних комісій. 

Посол Любомир Копай підтримав думку Я. Да-
видовича про те, що оптимізації виборчого процесу 
сприяло б запровадження в Україні Виборчого кодексу, 
який є в багатьох країнах. 

Оперативно. Достовірно. Лаконічно

4 лютого 2006 року 
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Візит Міжпарламентської Асамблеї

У Центральній виборчій комісії відбулася зустріч 
заступника Голови Комісії Марини Ставнійчук з деле-
гацією Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць 
співдружності незалежних держав на чолі із заступ-
ником Голови Ради Федерації Федеральних Зборів 
Російської Федерації Олександром Торшиним. До 
складу делегації увійшли Генеральний секретар Ради 
Міжпарламентської делегації держав-учасниць СНД 
Михайло Кротов та його заступники, представники пар-
ламентів Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Молдови, 
Киргизії, Російської Федерації, Таджикистану, Грузії та 
Білорусі.

М. Ставнійчук поінформувала гостей про стан підго-
товки та організації виборів, ознайомила їх з новелами 
виборчого законодавства. 

Представники МПА СНД виказали інтерес до пере-
бігу виборчої кампанії в Україні, розповіли про досвід 
спостереження за проведенням виборів в інших країнах, 
торкнулися теми діяльності місії спостереження на ви-
борах 26 березня 2006 року. 

Моніторинг Ради Європи

Широке коло питань, пов’язаних з підготовкою до 
наступних парламентських виборів, обговорили під час 
зустрічі Голова Центральної виборчої комісії Ярослав 
Давидович та члени делегації Моніторингового комітету 
Парламентської Асамблеї Ради Європи, які перебували 
в країні з мето ю вивчення поточного стану виконання  
Україною обов’язків та зобов’язань, узятих перед Радою 
Європи, – Співдоповідач Моніторингового комітету 
ПАРЄ Ханне Северинсен і Секретар Моніторингового 
комітету ПАРЄ Іві-Тріін Одратс. 

Я. Давидович поінформував гостей про те, що не всі 

партії, які беруть участь у виборчому процесі, виявили-
ся готовими до масштабної роботи, зокрема, з форму-
вання окружних і дільничних виборчих комісій. Тому 
вся надія  покладається на організаційно міцні партії, 
які мають достатній кадровий  потенціал. 

Він зазначив також, що значно ускладнить голо-
сування наявність двох списків виборців: один – з ви-
борів народних депутатів, інший – місцевих рад. Утім, 
цю проблему вдалося врегулювати – спочатку будуть 
підраховуватись бюлетені по виборах народних де-
путатів України, а потім – депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільсь-
ких, селищних, міських голів. 

Голова Центрвиборчкому зупинився на новелах 
виборчого законодавства,  повідомив про рішення по 
завершенні виборів організувати Центр з підготовки 
спеціалістів – організаторів виборів з отриманням від-
повідного сертифіката. При цьому враховуватимуться 
рекомендації і політичних сил, і громадських органі-
зацій, зокрема Комітету виборців України. Він також 
відповів на запитання, які торкалися організаційних, 
фінансових та матеріально-технічних питань організа-
ції виборів.

Пані Северинсен повідомила, що на початку березня 
в Україну приїдуть представники Ради Європи, які без-
посередньо вивчатимуть ситуацію в Україні напередо-
дні виборів. Від Ради Європи працюватиме близько 60 
спостерігачів.

У зустрічі взяв участь заступник Голови постійної 
делегації Верховної Ради України в Парламентській 
Асамблеї Ради Європи, член Моніторингового комітету 
Анатолій Раханський.

Оголошено всеукраїнський конкурс 

Центральна виборча комісія спільно з Міністерством 
освіти і науки оголосила про проведення у 2006 році 
Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу се-
ред студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з 
питань виборів і референдумів в Україні.

Метою конкурсу є залучення творчої молоді вищих 
навчальних закладів до вивчення та аналізу важливих 
проблем теорії виборчого права, законодавства про ви-
бори і референдуми, практики його реалізації громадя-
нами України. Конкурс проводитиметься у два тури: 
перший – з 20 лютого до 30 квітня 2006 року – у вищих 
навчальних закладах; другий – з 1 до 31 травня 2006 
року – у базовому вищому навчальному закладі.

Оргкомітет Конкурсу подає для нагородження шість 
студентських та шість аспірантських наукових робіт. За 
рішенням оргкомітету Конкурсу його переможці наго-
роджуються Дипломами I, II,  III ступенів, заохочуваль-
ними дипломами та грошовими преміями.

Оперативно. Достовірно. Лаконічно

16 лютого 2006 року 

8 лютого 2006 року 

17 лютого 2006 року 
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Зупинимося на забезпеченні реалізації 
конституційних прав громадян бути обра-
ними, зокрема на посаду сільського, селищ-
ного, міського голови.

Конституцією України передбачено, що 
громадяни мають право брати участь в уп-
равлінні державними справами, вільно оби-
рати і бути обраними до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування 
(стаття 38).

Відповідно до статті 140 Конституції 
України місцеве самоврядування є пра-
вом територіальної громади – жителів 
села чи добровільного об’єднання у сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища, 
міста – самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і 
законів України. Місцеве самоврядування 
здійснюється територіальною громадою в 
порядку, встановленому законом, як безпо-
середньо, так і через органи місцевого само-
врядування: сільські, селищні, міські ради 
та їх виконавчі органи. 

Статтею 141 Конституції України перед-
бачено, що до складу сільської, селищної, 
міської ради входять депутати, які обира-
ються жителями села, селища, міста на ос-
нові загального, рівного, прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування стро-
ком на чотири роки. Територіальні громади 
на основі загального, рівного, прямого ви-
борчого права обирають строком на чотири 
роки відповідно сільського, селищного та 
міського голову, який очолює виконавчий 
орган ради. 

Сільський, селищний, міський голо-
ва відповідно до статті 12 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» є 
головною посадовою особою територіаль-
ної громади відповідно села (добровільно-
го об’єднання в одну територіальну грома-
ду жителів кількох сіл), селища, міста. Він 
очолює виконавчий комітет відповідної 
сільської, селищної, міської ради.

Вибори сільських, селищних, міських 
голів згідно з частиною восьмою статті 2 
Закону України «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів», проводяться за мажоритар-
ною виборчою системою відносної більшості 
в єдиному одномандатному окрузі, межі яко-
го збігаються з межами села (кількох сіл, жи-
телі яких добровільно об’єдналися у сільсь-
ку громаду), селища, міста згідно з існуючим 
адміністративно-територіальним устроєм. 
Обраним сільським, селищним, міським го-
ловою відповідно до частини другої статті 
73 цього Закону вважається кандидат, який 
одержав більшість голосів виборців, що 
взяли участь у голосуванні, відносно інших 
кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі. 
Однак слід звернути увагу на те, що сільсь-
кий, селищний, міський голова є єдиною 
(на відміну, скажімо, від депутата місцевої 
ради) і до того ж вищою посадовою особою 
місцевого самоврядування, яка обирається 
населенням села, селища чи міста в порядку, 
визначеному законом, і здійснює свої повно-
важення на постійній основі. Тому, на мою 

Захист виборчих прав 
громадян, які балотуються 
у кандидати на посаду 
сільських, селищних, 
міських голів

Анатолій 
Писаренко,

членЦентральної
виборчоїкомісії

Одним із найважливіших завдань Центральної ви-
борчої комісії та суб’єктів виборчого процесу у перед-
виборних перегонах є захист виборчих прав громадян, а 
саме – забезпечення реалізації громадянами права оби-
рати (активне виборче право) та права бути обраним 
(пасивне виборче право).
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думку, по-перше, неприпустимим є обрання 
такої посадової особи відносною більшіс-
тю голосів, яка може у конкретній ситуації 
скласти відносно невеликий відсоток від за-
гальної кількості виборців, які взяли участь 
у голосуванні. Для виборів цих посадових 
осіб слід запровадити мажоритарну виборчу 
систему абсолютної більшості з проведен-
ням у разі необхідності другого туру голо-
сування по двох кандидатурах, які набрали 
найбільше голосів під час першого туру. У 
такому випадку забезпечується можливість 
реалізації громадянами своїх активних ви-
борчих прав.

По-друге, як уже зазначалося, місцеве 
самоврядування є правом територіальної 
громади – жителів села, селища та міс-
та – самостійно вирішувати питання міс-
цевого значення в межах Конституції і за-
конів України, а місцеве самоврядування 
здійснюється територіальною громадою в 
порядку, встановленому законом, як безпо-
середньо, так і через органи місцевого само-
врядування: сільські, селищні, міські ради 
та їх виконавчі органи.

Громадяни України, які належать до від-
повідної територіальної громади і мають 
право голосу, можуть шляхом самовисуван-
ня або через республіканські (в Автономній 
Республіці Крим), обласні, районні, районні 
у містах, міські організації політичних партій 
та їх виборчі об’єднання – блоки (далі – міс-
цеві організації партій (блоки) брати участь 
у висуванні кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови, як це передба-
чено частиною четвертою статті 3 Закону 
України «Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів».

Аналіз зазначеної норми дає підстави 
вважати, що громадяни, які належать до від-
повідної територіальної громади, забезпе-
чені правом обирати сільського, селищного, 
міського голову з кола осіб, які також нале-
жать до відповідної територіальної громади, 
але статтею 47 Закону України «Про вибори 
депутатів Автономної Республіки Крим, міс-
цевих рад та сільських, селищних, міських 
голів» подається вичерпний перелік підстав 
для відмови в реєстрації кандидатів на поса-
ду сільського, селищного, міського голови, 
серед яких відсутня – належність кандидата 
до відповідної територіальної громади.

Отже, між загальною та процесуаль-
ною (процедурною) частинами зазначе-

ного Закону є протиріччя, які породжу-
ють неоднакове його трактування різними 
суб’єктами виборчого процесу.

Проте, якщо заглибитись у природу са-
мого інституту місцевого самоврядування, 
переконуємося, що сільський, селищний, 
міський голова є головною посадовою особою 
територіальної громади міста (частина перша 
статті 12 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні») з представницьким 
мандатом. Наявність представницького ман-
дата сільського, селищного, міського голови 
зумовлена насамперед його безпосереднім 
обранням територіальною громадою міста. 

Сільський, селищний, міський голова 
як особа, що має представницький мандат, 
виступає від імені виборців, зокрема пред-
ставляє територіальну громаду, сільську, 
селищну, міську раду та її виконавчий комі-
тет у відносинах з державними органами, ін-
шими органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян тощо; звертається 
до суду з питань визнання незаконними ак-
тів відповідних органів місцевого самовря-
дування, місцевих органів виконавчої вла-
ди, підприємств, установ і організацій, які 
обмежують права та інтереси територіаль-
ної громади, а також повноваження ради та 
її органів; укладає від імені територіальної 
громади, сільської, селищної, міської ради та 
її виконавчого комітету договори відповід-
но до законодавства (частина третя статті 
42 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»). Цими функціями та 
повноваженнями голова наділений тому, що 
виборці обрали його і наділили мандатом. 

При здійсненні своїх повноважень сіль-
ський, селищний, міський голова є під-
звітним, підконтрольним і відповідальним 
перед територіальною громадою, відпові-
дальним – перед сільською, селищною, місь-
кою радою (частина п’ята статті 42 зазначе-
ного Закону). Не рідше одного разу на рік 
міський голова звітує про свою роботу пе-
ред територіальною громадою на відкритій 
зустрічі з громадянами. На вимогу не менш 
як половини депутатів міської ради міський 
голова зобов’язаний звітувати перед від-
повідною радою про роботу її виконавчих 
органів у будь-який визначений ними тер-
мін (частина шоста статті 42 Закону). Все 
це зумовлюється наявністю представниць-
кого мандата, отриманого міським головою 
за результатами прямих виборів його тери-
торіальною громадою. 

Головна 
посадова особа 

територіальної 
громади, наділена 

Законом усіма 
переліченими 

повноваженнями, 
на мою думку, 

має обов’язково 
належати до 

відповідної 
територіальної 

громади. Оскільки 
тільки особа, 

яка належить 
до відповідної 

територіальної 
громади, відчуває її 
специфіку, розуміє 

та знаходить 
шляхи вирішення 

нагальних питань 
своєї громади.
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Від того, як будуть проведені вибори до 
вищого законодавчого органу та до органів 
місцевого самоврядування, залежить як ав-
торитет держави у світі, так і авторитет но-
вообраних органів влади всередині країни.

Важливу роль для організації демокра-
тичного виборчого процесу 2006 року мало 
прийняття нової редакції Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» 
та подальших змін до його редакції. Без 
перебільшення, можна сказати, що й вне-
сення змін до Закону України «Про вибо-
ри депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів» наприкінці 2005 
року дає змогу організувати виборчий про-
цес на місцевих виборах належним чином.

Сучасним виборчим законодавством 
України передбачено ряд положень, спря-
мованих на підвищення правової культури 
всіх учасників виборчого процесу.

Вже на етапі складання та уточ-
нення списків виборців закон містить 
зобов’язальні норми щодо повідомлення 
виборців про надання загального списку 
виборців для ознайомлення із зазначенням 
місця і часу, де і коли можна ознайомитися 
з таким списком, через місцеві засоби масо-
вої інформації. Про ефективність застосу-
вання цієї норми говорить те, що до робо-
чих груп обліку виборців звернулися понад 
1 мільйон 155 тисяч громадян із заявами 
щодо правильності відомостей про них у 
загальних списках виборців. Отже, саме 
такої кількості можливих непорозумінь у 
день виборів не виникне. Крім того, діль-

ничні виборчі комісії зобов’язуються двічі 
повідомити виборців про включення їх до 
списку виборців відповідної виборчої діль-
ниці, номер виборця у виборчому списку, 
адресу дільничної виборчої комісії, номер 
її телефону і розпорядок роботи. Виборців, 
які не здатні пересуватися самостійно, буде 
повідомлено також і про можливість прого-
лосувати за місцем проживання або перебу-
вання. Законом передбачено розміщення в 
загальнодержавних засобах масової інфор-
мації роз’яснень щодо заборони надання 
виборцям, закладам, установам, а також 
виборчим комісіям та їх членам товарів, 
послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, ло-
терейних білетів, інших матеріальних цін-
ностей. Окремі розділи виборчих законів 
детально виписують процедуру оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються 
виборів, та відповідальність за порушення 
виборчого законодавства.

Указом Президента України від 23 січ-
ня 2006 року «Про забезпечення прове-
дення демократичних, чесних і прозорих 
ви борів 2006 року» встановлено, зокре-
ма, що Кабінет Міністрів України, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська місь-
кі державні адміністрації мають вжити 
відповідно до визначених Конституцією 
та законами України повноважень не-
обхідних заходів для надання постійної 
підтримки громадським організаціям у 
їх зусиллях, спрямованих на підвищення 
правової культури учасників виборчого 
процесу, здійснення громадського контро-

Правова культура 
учасників виборчого 
процесу – важливий аспект 
демократичних виборів

Олександр Чупахін,
членЦентральної

виборчоїкомісії

Кожний виборчий процес надає нової актуальності 
правовій культурі його учасників. Для України, яка від-
повідно до Конституції є правовою державою, дотри-
мання визначених законами норм під час цього важ-
ливого етапу переходу до нових форм становлення 
державної влади набуває особливого значення.
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лю за проведенням виборів, а Міністерству 
юстиції України, Міністерству освіти і 
нау ки України, Державному комітету теле-
бачення і радіомов лення України разом із 
Центральною виборчою комісією – забез-
печити згідно з виборчим законодавством 
створення інформаційних та науково-попу-
лярних теле- і радіопрограм, кінофільмів, 
видання методичної літератури з питань 
застосування виборчого законодавства та 
підвищення правової культури громадян; 
проведення у вищих та професійно-техніч-
них навчальних закладах лекцій, семінарів, 
додаткових занять із роз’яснення вибор-
чого законодав ства України. Міністерству 
культури і туризму України також спільно 
з Центральною виборчою комісією поста-
новлено організувати в бібліотеках, клу-
бах, закладах культури тематичні виставки, 
лекторії; провести інші заходи з метою оз-
найомлення громадян з виборчим законо-
давством, правами виборців, процедурою 
голосування. Отже, державні органи попе-
реду очікує велика робота, кінцевою метою 
якої є створення умов для забезпечення 
демократичного, свідомого волевиявлення 
громадян на виборах, сприяння підвищен-
ню правосвідомості та активності виборців, 
створення належних умов для набуття ши-
рокими верствами населення знань зако-
нодавства про вибори, а також навичок у їх 
застосуванні. 

Враховуючи зміни виборчого законо-
давства та роль політичних партій у ви-
борчому процесі, Центральна виборча ко-
місія 23 вересня 2005 року провела нараду 
з представниками всіх політичних партій 
з питань організації підготовки та прове-
дення виборів народних депутатів України  
26 березня 2006 року. До наради були 
розроблені примірні зразки і форми ви-
борчих документів на допомогу політичним 
партіям та рекомендації щодо здійснення 
виборчих процедур під час виборчого про-
цесу. На WEB-сайті Центральної вибор-
чої комісії створено розділ «На допомогу 
політичним партіям». У ньому розміщені, 
зокрема, відомості щодо виборчих блоків 
політичних партій, утворених для участі 
у виборах народних депутатів України  
26 березня 2006 року, кандидати в народні 
депутати України від яких зареєстровані 
Центральною виборчою комісією, інформа-
ція про поширення їх повноважень на міс-
цеві вибори, перелік та зразки документів, 

які подаються для реєстрації кандидатів, 
а також – вкрай важливий для місцевих 
виборів – перелік виборчої документації 
щодо виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів, зраз-
ки та форми якої, схвалені Центральною 
виборчою комісією, мають рекомендацій-
ний характер. До цього переліку включено 
31 зразок виборчих документів з організа-
ції місцевих виборів. Як свідчить практика, 
саме ці матеріали користуються найбіль-
шим попитом.

Усвідомлюючи, що політичні партії є ос-
новними учасниками виборчих перегонів, 
Центральна виборча комісія вважала за 
необхідне здійснити низку заходів щодо ор-
ганізації навчання представників політич-
них партій, які працюватимуть у виборчих 
комісіях на парламентських виборах 2006 
року. Для здійснення цієї мети у співробіт-
ництві з Агентством США з міжнародного 
розвитку разом із проектом «Сприяння ор-
ганізації виборів в Україні» було розробле-
но плани, програми, затверджені навчальні 
матеріали, відповідно до яких проведено 
семінари в усіх регіонах України. За резуль-
татами тестувань 1655 слухачів отримали 
свідоцтва, наявність яких бралася до уваги 
Центральною виборчою комісією при фор-
муванні керівного складу окружних вибор-
чих комісій. Ця робота стала лише першим 
кроком у підготовці організаторів виборів. 
Одночасно розроблено й посібники з пи-
тань застосування законодавства про вибо-
ри народних депутатів України для членів 
окружних та дільничних ви борчих комісій. 
У цих посібниках наведені практично всі за-
конодавчі та нормативно-правові акти, які 
регулюють організацію виборчого процесу 
на всіх його етапах. До того ж, в них надані 
практичні рекомендації щодо застосування 
норм законодавства, схеми організації ро-
боти комісій з окремих процедур виборчого 
процесу. Загальний тираж таких посібників 
становить понад 100 тисяч примірників. 
Разом із проектом «Сприяння організації 
виборів в Україні» також проведено нав-
чання членів окружних виборчих комісій, 
а після утворення дільничних виборчих 
комісій – навчання голів та секретарів цих 
комісій. До цієї роботи залучено 188 підго-
товлених за допомогою експертів проекту 
та місії ОБСЄ в Україні тренерів таких ор-
ганізацій, як Товариство «Знання» України, 
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Комітет виборців України, Інститут демо-
кратії імені Пилипа Орлика, Український 
незалежний центр політичних досліджень 
та Інститут політичних технологій.

Крім того, Центральною виборчою ко-
місією також проведені навчальні семінари 
з головами та бухгалтерами окружних ви-
борчих комісій. Для цієї категорії осіб та їх 
колег з територіальних виборчих комісій, на 
яких покладається відповідальність за ви-
користання бюджетних коштів, що передба-
чені в Державному бюджеті на проведення 
виборів, підготовлений збірник норматив-
но-правових актів з питань фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення підго-
товки та проведення ви борів народних де-
путатів України, депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів.

Спеціальні семінари проведені також і 
для системних адміністраторів окружних 
виборчих комісій. Саме вони будуть забез-
печувати постійний інформаційний зв’язок 
між окружними виборчими комісіями та 
Центральною виборчою комісією, що дасть 
змогу дотриматися визначених Законом 
України «Про вибори народних депутатів 
України» процедур, а також своєчасно на-
давати громадськості необхідну інформацію 
про хід виборів. З урахуванням проведення 
навчальних семінарів для голів територіаль-
них виборчих комісій, а також голів та секре-
тарів дільничних виборчих комісій загальна 
кількість організаторів виборів, які пройдуть 
навчання, становитиме майже 80 тисяч осіб.

Слід зазначити, що наведені дані з під-
готовки організаторів виборів, не є вичерп-
ними. Політичні партії, які мають розвинені 
партійні структури, самостійно або за учас-
тю інших організацій як завчасно, так і вже 
під час виборчого процесу проводять підго-
товку своїх представників для роботи у ви-
борчих комісіях і представниками та упов-
новаженими особами партій та партійних 
організацій, спостерігачами. Хоча статис-
тичної звітності щодо такої підготовки не 
передбачено, можна сміливо говорити, що 
загальна кількість осіб, які пройдуть ті чи 
інші види навчання, буде значно більшою. 
Водночас було б перебільшенням стверд-
жувати, що цього достатньо для забезпечен-
ня належної організації виборів, бо тільки у 
виборчих комісіях працюватиме понад 500 

тисяч осіб. Тому Центральна виборча ко-
місія і надалі готуватиме для членів вибор-
чих комісій збірники з питань організації та 
проведення виборів.

Але значно чисельнішою категорією 
учасників виборів є, безперечно, виборці. 
Звичайно, поки що держава не здатна до-
вести до кожного виборця зміст законодав-
ства про вибори. І хоча Указом Президента 
України визначені додаткові заходи щодо 
підвищення правової культури виборців, 
провести до дня виборів всеукраїнський 
всеобуч з усіх питань виборчого законо-
давства практично неможливо. Виходячи 
з цього, Центральна виборча комісія з ме-
тою виконання покладених на неї законами 
України обов’язків з підвищення правової 
культури виборців спрямовує свої зусилля 
на інформування виборців про основні ета-
пи та процедури виборчого процесу, права 
виборців насамперед через засоби масової 
інформації. Тісна співпраця в цьому на-
прямі склалася з Першим Національним 
телеканалом, ICTV, Першим національ-
ним радіоканалом, Радіо «Промінь», Радіо 
«ЕРА» ФМ. Партнерами Центральної ви-
борчої комісії у підготовці просвітниць-
ких матеріалів виступають Медіа-центр 
«Розмай», Інтерньюз-Україна, інші громад-
ські організації, а також Офіс Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні, Українська філія 
Freedom House. 

Не менш важлива роль у цій роботі нале-
жить і органам місцевого самоврядування, 
оскільки відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 31 січня 2001 року    
№ 88 «Про затвердження заходів щодо реа-
лізації Концепції підвищення правової куль-
тури учасників виборчого процесу та рефе-
рендумів в Україні» на них також покладено 
розробку та проведення регіональних за-
ходів щодо реалізації Концепції підвищен-
ня правової культури учасників виборчого 
процесу та референдумів в Україні.

Звичайно ж, цей короткий огляд здійс-
нюваних заходів з підвищення правової 
культури суб’єктів виборчого процесу не є 
спробою оцінити її вплив на хід і можливі 
результати виборів, але, без сумніву, належ-
на організація такої роботи дасть змогу про-
вести демократичні вибори, які визначать, 
зокрема, й свідоме ставлення громадян до 
шляхів розвитку держави.
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Виборча система України за п’ятнадцять років 
пройшла значний шлях трансформації. Перші вибо-
ри парламенту в незалежній Україні проводилися за 
мажоритарною системою, наступні – вже за зміша-
ною (мажоритарно-пропорційною) системою, новим 
Законом України «Про вибори народних депутатів 
України» вперше закріплено положення про запровад-
ження пропорційної виборчої системи. 

Таке нововведення викликає особливу 
увагу, суперечливі, як позитивні, так і не-
гативні оцінки з боку політиків, юристів, 
політологів, оскільки вибір конкретної мо-
делі виборчої системи суттєво впливає на 
майбутнє політичне життя країни, функціо-
нування системи органів державної влади, 
загальний розвиток країни. Запровадження 
будь-якої моделі виборчої системи має бути 
осмисленим і науково обґрунтованим. Для 
цього потрібно, зокрема, дослідити історич-
ний досвід запровадження цієї системи на 
прикладі інших країн. 

Аналізуючи досвід кожної окремо взятої 
країни, слід зосередити увагу на історичних 
передумовах, обставинах політичної ситуа-
ції, меті запровадження пропорційної вибор-
чої системи, мотивах і чинниках її обрання. 
Необхідно також встановити й оцінити на-
слідки її застосування, оскільки ці показники 
є найважливішими та найінформативніши-
ми з точки зору мети дослідження. Доцільно 
проаналізувати й застосування пропорцій-
ної системи у двох аспектах: короткостро-
кової та довгострокової перспективи. Отже, 
метою цього дослідження є, по-перше, ви-
явлення та оцінка негайних результатів, от-
риманих відразу після проведення ви борів 
за цією системою, та, по-друге, вплив і зна-
чення пропорційної системи на розвиток 
політичної системи країни протягом трива-
лого терміну. Досліджуватиметься досвід 
тих європейських країн, в яких ця система 
була запроваджена вперше, тобто наприкін-
ці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Пропорційна система була запровадже-
на у Швейцарії наприкінці ХІХ ст. за умов, 
коли національні та релігійні розходження 
перешкоджали національній єдності, за-
грожували цілісності держави. Як відомо, 
Швейцарія є федерацією кантонів, населен-
ня якої складається з трьох етнічних спіль-
нот – німецької, французької та італійської. 
На той час кількість населення німецького 
походження значно перевищувала пред-
ставників інших національностей. До того 
ж, в окремих кантонах проживали ще й інші 
етнічні та релігійні меншості, на підґрунті 
чого виникали серйозні конфлікти. При за-
стосуванні мажоритарної виборчої системи 
ці меншості не мали свого представництва, 
оскільки партії, що не зібрали відносної 
більшості голосів, не були представлені в 
парламенті. Наразі єдина партія-перемо-
жець отримувала більшість місць у пред-
ставницькому органі та ігнорувала інтереси 
меншості, що суттєво загострювало існуючі 
в країні політичні протиріччя. 

На цьому ґрунті питання зміни вибор-
чої системи обговорювалося вже в першій 
половині ХІХ ст. Таким чином, вимоги пе-
регляду існуючої системи стали наслідком 
незадоволення різних політичних сил, пос-
тійних політичних конфліктів. Так, у 1847 
році католицькі кантони зробили спробу 
вийти з федерації, але їх повстання було 
придушене переважаючими силами про-
тестантів під час війни. Пізніше і під час ви-
борів виникали конфлікти, що призводили 
до людських жертв. Прикладом цього були 
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події в кантоні Тесина у 1889 році, коли на 
виборах перемогли консерватори, отримав-
ши 77 місць за 12 783 голоси, тоді як лібе-
рали за приблизно таку ж кількість голосів  
(12 166) отримали тільки 35 місць. Кон-
флікти, що виникли в результаті таких ви-
борів, закінчилися втручанням центральної 
влади, яка запропонувала пропорційну ви-
борчу систему. Вперше вона була передба-
чена 1891 року кантональною конституцією 
для виборів до кантональної ради, установ-
чих зборів та муніципальної ради [2, 206, 
207]. Проведення виборів за пропорційною 
системою в наступні роки продемонстру-
вало, що мета її запровадження – злагода у 
кантоні – була досягнута. Успіх пропорцій-
ного представництва у Тесині сприяв тому, 
що вона стала застосовуватися при прове-
денні інших виборів у Швейцарії.

У кантоні Женеви суттєві суперечності, 
особливо у питаннях, пов’язаних з релігією, 
були значною мірою спричинені перева-
гою католиків у кантональній раді, тоді як 
кількість протестантів і католиків була при-
близно однаковою. Перевага католиків була 
штучною – результатом блокування при 
го ло суванні за мажоритарною виборчою 
системою. У 1892 році Женева застосувала 
пропорційну систему, наслідком чого стало 
суттєве зменшення конфліктних ситуацій, 
викликаних несправедливим представницт-
вом, що мало місце за попередньої системи 
виборів. 

Дієвість нової виборчої системи у 
порівнянні з існуючою раніше Е. Лейкман і  
Дж. Ламберт визначають на прикладі кан-
тональних виборів у 1892 році за пропор-
ційною системою та мажоритарних ви борів 
до Національної ради в тому ж кантоні на-
ступного року. Тоді як вибори в кантоні 
проходили спокійно, без будь-яких кон-
фліктів, під час федеральних виборів, що 
проходили за мажоритарною системою, 
«політичний антагонізм став приводом до 
повстання» [2, 207]. 

Застосування пропорційної системи 
представництва завдяки її ефективності 
поступово поширювалося й по інших кан-
тонах Швейцарії. У 1919 році ця система 
була прийнята для обрання Національної 
ради (нижньої палати федерального парла-
менту). Отже, дієвість нової системи поля-
гала у створенні умов для мирного подолан-
ня існуючих у країні протиріч та усунення 
потенційної загрози національній єдності. 

Швейцарія демонструє приклад важливості 
пропорційної системи у багатонаціональній 
та багаторелігійній країні, приклад її діє-
вості у встановленні спокою та миру.

Схожа ситуацію мала місце і в Бельгії, 
населення якої складається з валлонців 
кельтського походження, що розмовляють 
французькою та населяють чотири північ-
ні провінції, та фламандців германського 
походження, які становлять більшість насе-
лення королівства, розташувавшись у п’яти 
південних провінціях. Ці частини населен-
ня відрізнялися не тільки мовою, а й полі-
тичними переконаннями. За мажоритарної 
системи представниками п’яти фламандсь-
ких провінцій майже виключно були като-
лики, тоді як валлонські провінції, навпаки, 
обирали лібералів та соціалістів. Не мож-
на казати, що католики абсолютно були 
виключені з валлонських провінцій, а лібе-
рали – з фламандських, але діюча виборча 
система, надаючи представництво лише 
вибору більшості, повністю «зводила нані-
вець значення меншості в цих провінціях»  
[3, 42]. Поступово зростаючий антагонізм 
між провінціями поставив єдність Бельгії 
під серйозну загрозу. Виникли підстави 
небезпеки нового розколу країни, подіб-
ного до того, що мав місце у 1830 році між 
Бельгією та Голландією. Ці обставини й 
зумовили запровадження пропорційної ви-
борчої системи, що було зроблено законом 
29 грудня 1899 року.

Нова виборча система являла собою якіс-
но інший механізм формування загально-
державного представницького органу. Його 
основною метою було забезпечення якомо-
га ширшого представництва всіх соціальних 
груп та інтересів. Вже перший досвід засто-
сування пропорційного представництва на 
виборах 1900 року показує значні позитивні 
результати. Бельгія отримала стабільність, 
свободу та спокій, яких була позбавлена 
під час виборчої боротьби попередніх років. 
Крім того, пропорційність представництва 
убезпечила Бельгію від політичного розко-
лу на дві частини відповідно до двох різних 
мов, якими спілкуються в країні, – фран-
цузької та фламандської. Політичні партії 
отримали можливість вести законну конку-
рентну боротьбу за владу поза сумнівними 
компромісами, до яких вдавалися за мажо-
ритарної системи. Партіям було повернуто 
незалежність і свободу дій: «всі партії те-
пер борються на своєму ґрунті під власним 

Виборча модель

Досвід європейських 
країн, у яких 
пропорційна 
система діє 

майже століття, 
свідчить про її 

позитивні наслідки 
для формування 

конценсуальної 
демократії, 

що є особливо 
важливим для 

молодої Української 
держави, яка йде 
складним шляхом 

до демократичних 
змін і панування 

права.
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прапором і тільки власними військами» 
[3, 64]. Політичні протиріччя втратили ра-
дикальний характер, що в попередні роки 
часто призводило до насилля та безладдя, 
політичні діячі доходили згоди, визнаючи 
ви бори за режиму пропорційності схожи-
ми на час жнив, коли кожен збирає те, що 
посіяв [Цит. за: 3, 38]. До того ж, пропор-
ційне представництво послужило інтересам 
самого виборця. Виборче право перестало 
бути для нього примарним – реформа, вста-
новивши справедливу рівновагу між пред-
ставленими в парламенті партіями, надала 
впевненості виборцям у необхідності голо-
сування, що вплинуло на зменшення кіль-
кості відсутніх на виборах.

Підкреслимо, досвід Швейцарії та 
Бельгії показує, що результатом запровад-
ження пропорційної системи стало подо-
лання політичних суперечок, що роздира-
ли країну, встановлення соціального миру. 
Суспільні групи цих країн, насамперед 
етнічні, релігійні та інші меншини, задля 
забезпечення інтересів яких була запро-
ваджена пропорційна виборча система, от-
римали представництво разом із більшіс-
тю. Відносини між ними ввійшли в русло 
співпраці, компромісного парламентсько-
го вирішення питань, як результат – сус-
пільні протиріччя були пом’якшені, го-
стрі конфлікти залишилися в минулому. 
Найважливішої першочергової мети – за-
безпечити національну єдність і політич-
ну стабільність країни – було досягнуто. 
До того ж, як справедливо зазначається в 
літературі, успішний досвід застосування 
пропорційної виборчої системи Бельгією 
дав поштовх іншим європейським країнам 
прийняти цю систему протягом першої по-
ловини ХХ ст. [4, 227].

Водночас не можна не зазначити, що не 
всі європейські країни своїм прикладом де-
монструють негайні позитивні наслідки за-
провадження пропорційної системи. Такий 
досвід, у свою чергу, потребує особливої 
уваги через те, що зустрічаються оцінки, 
згідно з якими саме застосування цієї систе-
ми призвело до негативних наслідків у ок-
ремих країнах. У цьому контексті зазвичай 
наводяться приклади Німеччини й Італії.

У Німеччині пропорційна система була 
запроваджена в умовах відсутності від-
повідної політичної культури, навичок 
самоврядування та реальної участі в уп-
равлінні країною, досвіду функціонування 

політичних партій, що було наслідком од-
ноосібного правління та сильної виконавчої 
влади за часів монархії. Крім того, діюча до 
1918 р. мажоритарна система створювала 
умови для існування вузьких різнорідних 
протиріч між силами, що змагалися за вла-
ду. Запроваджена пропорційна система не 
призвела до подолання усталеної у країні 
практики боротьби за представництво. 
Обраними виявлялися все ті ж 20 партій, 
жодна з яких не мала й однієї четвертої місць 
у парламенті. Парламентські партії не спів-
працювали між собою; з 1918 по 1932 роки 
більшість не була сформована, що, в свою 
чергу, мало наслідком нестійкість урядів, 
нестабільність їх політики. Така політична 
ситуація в поєднанні з повоєнною економіч-
ною кризою, протиріччями між централіз-
мом і федералізмом у країні, духом воєнної 
поразки, зростаючим невдоволенням на-
селення склали передумови утвердження 
диктатури в країні. Розчарований спробами 
демократичних перетворень народ підтри-
мав нацистів на виборах (1932 року – 37%, 
1933 року – 43% голосів ви борців) [5, 107]. 
Проте, як підкреслюється в літературі, за 
домінуючих на той час настроїв у Німеччині 
вибори за мажоритарною системою дали б 
нацистам абсолютну перемогу, чого не ста-
лося за пропорційної системи. Тому вста-
новлення диктатури аж ніяк не могло бути 
результатом дії пропорційної виборчої сис-
теми [2, 230]. 

Подібна ситуація мала місце і в Італії. 
Суперечки між різними політичними си-
лами, відсутність більшості в парламенті 
як за мажоритарної, так і за запровадженої 
у 1919 році пропорційної виборчої систе-
ми, коа ліційні уряди з непослідовними 
програмами призвели до політичної неста-
більності в країні, до підтримки націоналіс-
тичних груп і, в кінцевому результаті, до 
їхньої диктатури. Але, водночас, маємо від-
мітити відзначені дослідниками позитивні 
наслідки введення в Італії пропорційного 
представництва, результатом якого стало 
поступове формування політичних сил на 
засадах не особистих стосунків, а єдності 
політичних ідей. Тобто починає складатися 
тенденція до появи політичних партій із на-
ціональними програмами розвитку [2, 233].

Наступними розглянемо приклади 
Фін ляндії та країн Скандинавії. Уперше 
Фінляндія запровадила пропорційну ви-
борчу систему 1906 року, тоді, коли ще була 
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Великим князівством у складі Російської 
імперії, що здійснювало самоврядування 
через сейм з чотирма палатами (дворян-
ства, духовенства, бюргерства та селянс-
тва). Після державного перевороту 1899 
року країна ще деякий час залишалася не-
спокійною, необхідними були демократич-
ні зміни у системі державних органів. Задля 
цього була прийнята Конституція 1906 
року, пронизана демократичними принци-
пами, якою передбачалося запровадження 
загального виборчого права для осіб, що 
досягли 24 років, створення однопалатно-
го законодавчого органу. Запроваджена в 
той самий час пропорційна виборча систе-
ма суттєво сприя ла успіху і навіть самому 
факту прий няття цієї конституції [2, 203], 
вона стала значимою в побудові демокра-
тичних інститутів держави. Як зазначалося 
у виданій тоді літературі, кожен із чотирьох 
станів (дворянство, духовенство, бюргер-
ство та селянство), звичайно, не відмовився 
б від своєї влади та привілеїв на користь од-
нопалатних законодавчих зборів, якщо б не 
впевненість у тому, що кожен з них отримає 
справедливу частку в управлінні, а пануван-
ня в сеймі екстремістської меншості буде 
виключено [Цит. за: 2, 203]. Більшості од-
нієї партії у парламенті Фінляндії не було, 
але обраний за пропорційною виборчою 
системою парламент, сформований силь-
ний уряд змогли відстояти незалежність 
країни. Уряди цієї країни зазвичай являли 
собою коаліцію трьох або чотирьох партій, 
а їх склад поступово змінювався відповідно 
до співвідношення політичних сил, причо-
му зберігалася наступність та уникалося 
різких змін політики [6, 276]. 

У Швеції пропорційна виборча система 
була запроваджена 1907 року. Цьому знач-
ною мірою передувало спотворене пред-
ставництво народу за результатами виборів 
до нижньої палати Риксдагу (парламенту 
Швеції) за мажоритарної системи, дис-
пропорційності представництва сприяло 
й блокування. Про позитивні наслідки за-
стосування пропорційної системи свідчить 
подальший стабільний демократичний роз-
виток цієї країни. 

З 1920 року вся виборча система Данії 
була перебудована також на пропорційній 
основі. До запровадження пропорційної ви-
борчої системи політична влада головним 
чином була поділена між консерваторами 
та лібералами, але деяку підтримку мали й 

дві ліві партії (радикали та соціалісти). За 
мажоритарної системи в перші роки ХХ 
століття жодна «стара» партія не могла от-
римати стабільної більшості, що призвело 
до практики укладання угод між партіями. 
Зазвичай консерватори та ліберали, з одно-
го боку, й радикали спільно з соціалістами, 
з іншого, досягали згоди між собою. При 
цьому існувала загроза того, що лібера-
ли поглинуть консерваторів, а радикали і 
соціалісти становитимуть опортуністське 
об’єднання. Такі штучні альянси між про-
тилежними за своїм характером партія-
ми здійснювали зростаючий негативний 
вплив на життя країни. Пропорційне пред-
ставництво мало своїм наслідком розвиток 
і утвердження засад зваженої співпраці 
між різними політичними силами країни, 
встановлення компромісних відносин. 
Явної більшості жодна партія не отриму-
вала, тому державне управління спиралося 
на узгодженість діяльності декількох полі-
тичних сил. 

У Норвегії пропорційна система також 
мала на меті виправити дискримінаційне 
політичне становище певних політичних 
сил. Консерватори та ліберали зазвичай 
об’єднувалися проти соціалістів, а отже, ста-
вили лівих у невигідне становище на вибо-
рах. Така ситуація за мажоритарної системи 
призводила до неадекватного відображен-
ня результатами виборів волевиявлення 
громадян. Перші вибори за пропорційною 
системою не привели до істотної зміни роз-
становки політичних сил у парламенті: пе-
ревага була на боці лібералів, опозицію до 
яких становили соціалісти. Діюча в країні 
система пропорційного представництва у 
парламенті сприяла створенню коаліційних 
урядів [6, 259].

Зауважимо, що наведені результати 
застосування пропорційної системи вже 
після незначного терміну стали переду-
мовою подальшого тривалого розвитку. 
Пропорційна система у скандинавських 
країнах допомогла поступовому досягнен-
ню співробітництва між партіями та вста-
новленню духу політичного компромісу. У 
Скандинавії тривалий час уряди діяли ус-
пішно, стабільність країни забезпечувалася 
послідовністю урядової політики. Отже, 
наведені приклади ілюструють думку 
А. Лейпхарта, який зазначав, що пропор-
ційна система сприяє формуванню консен-
сусної демократії [7, 24–30].

Виборча модель

До країн, які 
ще на початку 

цього століття 
запровадили 
пропорційну 

систему, 
належать 

найбільш стабільні 
демократії Європи: 
Швеція, Фінляндія, 

Норвегія, 
Нідерланди, 
Швейцарія, 

Бельгія. 
Багаторічне 

ефективне 
застосування 

цієї системи 
такими країнами, 

безперечно, 
свідчить на її 

користь.
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Виборча модель

Проаналізуємо досвід Нідерландів. 
Діюча в країні з середини ХІХ століття 
мажоритарна виборча система підтримува-
ла вузькомісцеві та сектантські політичні 
напрями, заважаючи появі впливових на-
ціональних політичних сил. Запроваджена 
1917 року пропорційна система хоча й не 
викорінила всі негативні моменти політич-
ної ситуації у державі, та все ж мала значні 
позитивні наслідки: усунула практику ут-
ворення передвиборних союзів різних пар-
тій, заснованих не на спільності принципів, 
програм діяльності, а на прагненні лише 
перемогти у виборчій боротьбі, що приз-
водило до викривленого представництва 
створених таким чином політичних утво-
рень. Запровадження пропорційної системи 
спочатку дещо прискорило тенденцію гол-
ландських політичних угруповань створю-
вати самостійні партії. Але більшість місць 
у законодавчому органі зазвичай належа-
ла шести існуючим партіям. Починаючи з 
1918 року, уряди країни були коаліційни-
ми, термін їх дії був доволі тривалим, хоча 
досить часто мали місце зміни у їх складі. 
Підсумовуючи досвід формування складів 
парламенту та уряду Нідерландів як знач-
ний позитив функціонування пропорцій-
ної виборчої системи, теж можна виділити 
встановлення відносин співпраці та комп-
ромісу в політичному житті країни.

Досвід усіх розглянутих країн спросто-
вує поширене твердження про те, що про-
порційна система призводить до появи ве-

ликої кількості дрібних політичних партій, 
до неможливості ефективної діяльності 
парламенту через неможливість сформу-
вати більшість, а за умов парламентсь-
кої республіки – до нестабільного уряду  
[8, 371; 4, 233, 240, 241]. Детермінованість 
багатопартійності пропорційною вибор-
чою системою була визначена М. Дюверже 
як закон [9]. У зазначених країнах дійсно 
спостерігається поява однієї або кількох 
нових партій, але ці партії відбивали новіт-
ні течії суспільної думки й відіграли значну 
роль у політичному житті країн. З іншого 
боку, Дж. Сарторі вважає, що пропорційне 
представництво є «найкориснішим і необ-
хідним засобом для прогресивної інтегра-
ції антисистемних, зовнішньостворених 
партій у ліберал-демократичну структуру» 
[11, 58]. Саме ця система має специфічну 
особливість: об’єктивно сприяє об’єднанню 
дрібних політичних партій між собою або 
з уже усталеними потужними політични-
ми структурами [12, 6]. У цілому, партійні 
списки створюють у демократичних краї-
нах сприятливі умови для функціонуван-
ня багатопартійного коаліційного уряду  
[13, 99]. Навіть якщо б було доведено, що 
пропорційне представництво веде до роз-
колу партій на групи, то й тоді з цього не 
можна було б зробити висновок, що воно 
зробить неможливим або навіть тільки ус-
кладнить створення стійкої урядової біль-
шості та призведе до анархії [9, 333]. 
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Не відбудеться кадрового оновлення віт-
чизняного політичного бомонду – знакові 
представники культурної, наукової еліти не 
будуть долучені до нього. Домінуватимуть 
добре відомі обличчя, а також представни-
ки бізнесових кіл, що фактично означатиме 
повернення до часів, що передували прези-
дентським виборам 2004 року, тоді як очі-
кування та сподівання електорату є, м’яко 
кажучи, дещо іншими.

Але прогнозувати перебіг подій у 
Верховній Раді надзвичайно складно, 
адже останнім часом політичні сили демон-
струють дивну здатність до досягнення 
домовленостей та спільних дій у неперед-
бачуваних і дещо несподіваних форматах. 
Партійні програми, ідеологічні розбіжності 
при цьому є другорядними. Натомість різ-
номанітні ситуативні інтереси депутат-
ського корпусу, пов’язані, зокрема, з під-
приємницькою діяльністю, лобіюванням 
бізнесових оборудок тощо створюють під-
грунтя для формування тактичних, тимча-
сових коаліцій та об’єднань. Безумовно, 
зазначені обставини не можуть не позна-
чатися на сутності та характері діяльності, 
терміні повноважень, складі нового Уряду, 
який уперше в історії незалежної України 
формуватиметься парламентом і буде йому 
підпорядкований.

Аналіз списків партій та блоків свідчить, 
що жоден політичний суб’єкт передвибор-
них перегонів не вийшов абсолютним пере-
можцем у висуванні нових політичних кад-

рів, не були запропоновані у першій п’ятірці 
нові знакові фігури, тим більше – команди, 
з якими можна було б пов’язати найближ-
че майбутнє України. А це означає, що ос-
новна боротьба поступово переходить у на-
ступний раунд політичного протистояння, 
яка сполучається з умінням тактично пере-
грати супротивника, висунути яскраві, при-
вабливі гасла, оприлюднити передвиборні 
платформи, вдало скористатися наявними 
ресурсами – людськими, фінансовими, ор-
ганізаційними, а також – адміністративни-
ми. Позиціонування партій та блоків прак-
тично завершилося. Настає час активних 
політичних дій, масових заходів, гучних 
скандалів, взаємних звинувачень та баналь-
них спростувань. Україна не спромоглася 
анітрохи наблизитися ні до чинної амери-
канської чи британської системи ротації 
двома провідними партіями своїх пред-
ставників до органів державної влади, ні до 
взаємно поблажливого змагання «умовно 
лівих» і «умовно правих», як, наприклад, у 
Німеччині або Франції.

Найістотнішими ідентифікаційними оз-
наками нинішніх парламентських ви борів 
можна вважати те, що вони: а) вперше в 
новітній історії України відбудуться за 
пропорційною системою; б) будуть зма-
ганням виборчих блоків; в) матимуть, як і 
на минулорічних президентських виборах, 
«двополюсне протистояння»; г) відбудуть-
ся за зміненою конфігурацією і кількістю 
виборчих округів практично в усіх регіонах 

Позиціонування політичних 
партій: процес завершено.
Аналіз та перспективи
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країни (виборчі округи матимуть приблиз-
но однакову кількість виборчих дільниць, а 
не виборців, як це було раніше).

Однією з особливостей передвиборної 
ситуації в країні є, на думку багатьох огля-
дачів, безпрецедентний рівень популізму. 
Парадоксальність ситуації полягає в тому, 
що не зрозуміло, «хто на чому стоїть і що 
пропонує». Партії (блоки), як і на поперед-
ніх парламентських виборах, мають чітко 
виражений особистісний, персоніфікова-
ний характер, спираються на харизму ліде-
ра, а не на ідеологію. «Персоніфікація» пар-
тії є основним засобом позиціонування. 

Вражає й кількість партій, що оголоси-
ли самостійну участь у виборчих перего-
нах, маючи наразі нульовий чи близький до 
нуля рейтинг. 

Основні політичні сили розглядають ви-
борчу кампанію 2006 року як засіб нового 
позиціонування: для опозиції це остання 
можливість реваншу, для влади – єдиний 
засіб закріпитися на взятому в 2004 році 
полігоні, здійснити за масштабною чист-
кою виконавчої гілки влади оновлення за-
конодавчої гілки влади. Ця кампанія проде-
монструє існування гострої кадрової кризи 
в сфері політики.

Досі зберігається висока ймовірність 
повторних виборів, оскільки провідні полі-
тичні сили навряд чи зможуть домовитися 
щодо кандидатури на посаду майбутнього 
Прем’єр-міністра України. На думку де-
яких політологів, імовірне застосування 
технологій, які унеможливлять формування 
більшості у майбутньому складі Верховної 
Ради, а це призведе до її розпуску. Повторні 
вибори дадуть змогу внести суттєві зміни в 
конфігурацію партій і блоків, сформувати 
нове політичне обличчя України: до влади 
прийдуть нові люди, а «старі», окрім визна-
них лідерів, підуть із неї. 

Ще одним аргументом на користь по-
вторних виборів є ситуація, що склалася 
на вітчизняній політичній шахівниці, коли 
пошук найвдаліших ходів провідними пар-
тіями і блоками призводить до неминучих, 
а то й фатальних, втрат.

Унеможливити варіант повторних пар-
ламентських виборів, на думку експертів, 
може лише свідоме прагнення провідних 
політичних сил до формування «помаран-
чево-синьої коаліції» як найменшого зла. 
Саме така коаліція може розглядатися як 
вдалий проект пом’якшення регіонального 

протистояння, подолання розколу на Захід 
і Схід, зняття напруги в українському сус-
пільстві. Це, по-перше.

По-друге, це дасть змогу стабілізувати 
ситуацію, порівняно безболісно перейти до 
нових «правил гри», які визначаються кон-
ституційною реформою. 

По-третє, перевага коаліційного «по-
маранчево-синього» уряду полягає також 
у тому, що він зможе успішно працюва-
ти як у східних, так і в західних регіонах, 
об’єднати їх у єдину загальнодержавну 
цілісність.

По-четверте, у такій коаліції зацікавлене 
середнє та велике підприємництво, якому, 
як повітря, потрібна політична стабільність. 
Цього ж потребує і країна.

Перспективи бажаних соціальних змін в 
Україні мають бути пов’язані, з політичним 
центром, відповідними партіями та блока-
ми. Це, передусім. Разом із цим, реформу-
вання сутності державної влади в Україні, 
її децентралізація, становлення ефективної 
системи народного представництва перед-
бачає утвердження, а з часом і посилення 
політичної відповідальності, так само, як 
і ідентифікацію її посадових осіб з тією 
чи іншою діючою партією, провладною чи 
опозиційною. Це, як відомо, європейський 
досвід: країни сучасної демократії вибудо-
вувалися, а нині забезпечують соціальний 
порядок і стабільність саме на засадах ут-
вердження механізмів партійної, а значить 
і політичної відповідальності. 

Вибори нового парламенту за пропорцій-
ною виборчою системою означають, що полі-
тичним партіям як легітимним суб’єктам 
колективної дії відводиться особлива місія: 
з одного боку, вони виконуватимуть тра-
диційну для них функцію – висування та 
лобіювання своїх кращих представників до 
органів державної влади та місцевого са-
моврядування (це було і раніше), а з іншо-
го – мають започаткувати нову роль – засобу 
зв’язку між суспільством і державою, грома-
дянським суспільством, що формується, і 
правовою державою, що утверджується, між 
територіальною громадою і владою – цент-
ральною чи регіональною. 

У перспективі пропорційна виборча сис-
тема має започаткувати діалог, налагодити 
соціальне партнерство між державою і сус-
пільством, що дасть можливість удоскона-
лити державне управління і, головне, розме-
жувати органи державної влади та місцевого 
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самоврядування, зробити вагомою діяль-
ність територіальних громад, розглядати 
владарювання як інструмент реалізації 
інтересів громади, настроїв, сподівань і очі-
кувань громадян країни. Вперше в історії 
вітчизняного парламентаризму громада 
має стати, як це й передбачається канонами 
«муніципального соціалізму», інструмен-
том управління, а не панування. Водночас 
висловлюються справедливі думки щодо не-
обхідності вдосконалення існуючої пропор-
ційної системи виборів за зразком Великої 
Британії, де основна політична боротьба 
розгортається в кожному окремо взятому те-
риторіальному окрузі, а не в масштабах тіль-
ки загальнонаціонального округу. Переваги 
очевидні: виборці краще знають кандидатів, 
а кандидати й обрані депутати більш від-
повідальні перед виборцями.

У цьому сутність ідеї демократичного 
управління як системи, де основною лан-
кою є делегування інтересів територіальної 
громади до рівня органів центральної вла-
ди. Це – з одного боку. А з іншого, – постає 
питання, особливо актуальне для України – 
децентралізації влади шляхом передачі те-
риторіальним громадам повноважень здійс-
нювати функції органів державної влади. 

Саме цей шлях, як відомо, обрала 
Європа, Європейський Союз, де діяльність 
того чи іншого депутата, посадовця, мож-
новладця має визначати, насамперед, пар-
тійний, політико-ідеологічний, а значить – 
громадянський вимір.

За умов, що складаються в Україні, знач-
на увага, цілком слушно, прикута до Києва 
як столиці України, міста-мегаполіса, що 
має найбільшу територіальну громаду, по-
тужний науково-технічний, технологічний, 
інтелектуальний потенціал.

У контексті змін, які передбачаються 
пропорційною виборчою системою, а ще 
більше – нашими спільними намірами їх 
здійснити, навряд чи можна визнати до-
цільним обрання позапартійного столич-
ного міського голови, як це декларують ок-
ремі політичні партії.

Без участі політичних партій як репре-
зентантів різноманітних соціальних інте-
ресів процес реформування влади, її децен-
тралізація не можуть бути ефективними. 
Тому щонайменше дивними є заклики 
деяких політичних партій та їх лідерів «не 
керуватися у своєму виборі партійними 
амбіціями», бути позапартійними, надпар-

тійними, виходити з «компетентності кан-
дидата, його ділових і моральних якостей», 
які нібито є «запорукою поступального 
розвитку столиці та її економіки». Однак, 
варто зазначити, що ці ж лідери продовжу-
ють опікуватися справами політичної пар-
тії, розглядати її як засіб висування влас-
ної кандидатури, реалізації шанолюбних 
амбіцій. Це дуже нагадує відому сентенцію 
про бажання щось змінити так, щоб не змі-
нювати нічого. 

Настав час визначитися, дати відповідь 
на запитання: чого ми варті – прагнути чи 
могти? Або ми працюємо на реформування 
системи влади, йдучи на вибори партійни-
ми колонами у всьому їхньому різноманіт-
ті національного політичного спектра, чи 
консервуємо статус-кво на чергові пять 
років під позапартійними гаслами.

Політичний центризм може бути виз-
начений як соціально-політична позиція 
партій та рухів, що дотримуються народ-
но-демократичної, соціал-демократичної, 
християнсько-демократичної орієнтацій 
та прагнуть до зміни конфронтації та про-
тистояння до стилю співробітництва, до-
сягнення угод, консенсусу й розумних 
компромісів. Особливістю ідеології партій 
центристської орієнтації в Україні можна 
вважати: а) багатострижневість, яка про-
являється в реалізації інтересів, цілей і 
завдань діяльності основних суб’єктів рин-
ку – підприємців, інтелігенції, державних 
службовців, фермерів, молоді тощо, їхніх 
цінностей, сподівань і очікувань, захисті 
прав і свобод; б) інтегративний характер, 
спрямований на синтез найширшого спект-
ра інтересів, їх закріплення у відповідній 
ідеології, діяльності певної політичної пар-
тії; в) диференційований підхід до основ-
них носіїв ринкових відносин. Відповідно 
до ступеня зрілості суб’єктів ринку можуть 
пропонуватися різні типи (різновиди) од-
нієї і тієї ж ідеології – орієнтаційний, мо-
білізаційний та амортизаційний.

Орієнтаційний тип ідеології пропо-
нується малим і середнім підприємцям як 
засіб підтримки, лобіювання та стимулю-
вання їхньої діяльності як власників, пра-
цедавців, наповнювачів Державного бюд-
жету і вітчизняних товаровиробників.

Мобілізаційний тип ідеології надиха-
тиме передусім молодь щодо її освітньої та 
професійної підготовки, соціалізованого 
входження в самостійне життя.

Оцінка ситуації
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Оцінка ситуації

Амортизаційний – адресується пенсіоне-
рам, інвалідам, іншим соціальним групам і 
реалізує себе в системі заходів щодо запобі-
гання негативним наслідкам ринкового ре-
формування або ж, як варіант, оперативного 
реагування на них і передбачає орієнтацію 
на усталені (визнані світом) стандарти жит-
тя, соціальний захист і соціальну допомогу, 
відповідне пенсійне забезпечення і т.ін.

В основі всіх типів ідеології політично-
го центру лежить ідея обраної (бажаної) 
України відповідно до специфіки її бачення 
кожним суб’єктом ринку.

Політичний центризм завдяки своїй 
сутності – поміркованості й виваженості, 
зорієнтованості на поступові, еволюційні 
зміни у суспільстві – є ідеологією і практи-
кою досить привабливою для політиків.

Набуття чинності політичної рефор-
ми, перерозподіл повноважень на користь 
парламенту та уряду, що ним формувати-
меться, значно посилюють ставки основних 
політичних сил. 

Як свідчить аналіз, продемонстрував-
ши свою спроможність до прийняття полі-
тичних рішень, Верховна Рада України 
за умов конституційної реформи, відсут-
ності діалогу й усталених форм співпраці з 
Президентом України може перетворитися 
в потенційне джерело політичних, владних 
конфліктів, породити системну кризу, на-
слідки якої спроможні дестабілізувати сус-
пільство, негативно позначитися на іміджі 
держави. За оцінками експертів, якщо не 
вдаватися до запобіжних заходів, зокрема 
переговорного процесу, у Верховній Раді 
України періодично виникатимуть ситуа-
тивні міжфракційні об’єднання, результа-
ти діяльності яких матимуть важкоперед-
бачувані наслідки. Унормування відносин 
між Президентом України та парламентом 
можливе шляхом досягнення домовленос-
тей з тим, щоб у найближчій перспективі 
прийняти закони за формулою парламент-
сько-президентської моделі. Це дасть змогу 
уник нути небажаних взаємних звинувачень 
та підозр, не допустити неконтрольованого 
розвитку подій, а значить і неминучої за 
умов «політичної війни», що розгорнулася, 
системної кризи влади. 

Відсутність діалогу між гілками влади 
значною мірою пов’язується з низьким рів-
нем правової культури українських політи-
ків, поведінка яких частенько визначається 
не турботами про забезпечення національ-

них інтересів, а емоціями, кон’юнктурою пе-
редвиборної боротьби, бажанням отримати, 
насамперед, політичні дивіденди, вирвати-
ся вперед чи хоча б дещо підняти особистий 
чи партійно-блочний рейтинг. 

Деякі політики вбачають у жорсткому 
протистоянні гілок влади позитивні мо-
менти, пов’язані, насамперед, з виборчою 
кампанією, необхідністю активізації полі-
тиків та мобілізацією виборців, сприянням 
визначенню позиції останніх щодо голосу-
вання на березневих виборах. Адже це, на 
їхню думку, створює надзвичайно сприят-
ливу ситуацію для суб’єктів виборчих пе-
регонів, їх позиціонування як національно-
демократичних, патріотично орієнтованих, 
є своєрідним тестом на демонстрацію вір-
ності своїй країні, її громадянам. 

У цілому ж, парламентська виборча 
кампанія, за оцінками преси, набираючи 
обертів, перетворюється на жорстке про-
тистояння політичних сил. Її особливістю 
є поступовий перехід від простої агітації до 
спроб «зловити» опонента на його власних 
помилках. При цьому використовуються 
аргументи від звичного «введення в оману 
виборців» до «зради національних інтере-
сів». Яскравим прикладом такого «обміну 
ударами» стала політична криза, пов’язана 
з відставкою уряду та взаємними звинува-
ченнями політиків.

Практично відсутні будь-які шанси по-
трапити до Верховної Ради у партій-«одно-
денок», створених, зокрема, олігархами «під 
вибори». Здавалося б, виходячи з досвіду 
попередніх парламентських виборів, проек-
ти-«одноденки» за будь-яких фінансових 
вливань, витончених політичних технологій 
приречені на провал. Однак сьогодні послі-
довників віртуальних проектів більше, ніж 
на минулих виборах. Це можна пояснити 
тим, що, по-перше, знижено електораль-
ний бар’єр. По-друге, значна частина людей 
розчарувалася і в чинній владі, і в нинішній 
опозиції. По-третє, практично не використо-
вується гендерний принцип – основні партії 
спрямували свої зусилля на соціально визна-
чену електоральну нішу, насамперед бідних, 
мале та середнє підприємництво, соціально 
незахищені верстви, середній клас. 

За результатами дослідження, з’ясу ва-
лося також, що значна частина респонден-
тів не знають, що відповідно до нового ви-
борчого законодавства вибори до Верховної 
Ради України відбудуться за пропорційною 
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системою (39 відсотків), а також обирати-
муться за партійними списками депутати 
до міських та обласних рад (45 відсотків).

Серйозну проблему пропорційної схе-
ми виборів експерти вбачають у розрізне-
ності та нестабільності партійної системи в 
Україні, що негативно позначиться на про-
цесі формування уряду та діяльності влади 
в цілому. Крім того, списки партій дають 
підставу припустити, що головну роль у но-
вому парламенті відіграватимуть не лідери 
фракцій, а олігархи, які, використовуючи 
фінансові можливості, матимуть значний 
вплив на парламентарів. Проблемою можна 
також вважати закритість партійних спис-
ків, що не дає змоги виборцям впливати на 
формування складу парламенту.

Узагальнюючи, можна зробити вис-
новок, що однією з відвертих слабкостей 
нинішньої виборчої кампанії є відсутність 
визначеної стратегії розвитку України, до-
мінування тактики над стратегією, очевид-
них ризиків над імовірними сценаріями 
демократичних змін. Жодна політична сила 
не спроможна запропонувати прийнятні 
шляхи розвитку України: їхні програми 
однаково розмиті й непослідовні. Україні 
відводиться роль об’єкта, а не суб’єкта полі-
тичних і культурних процесів. Провідні ук-

раїнські політики поки що не спромоглися 
бодай викласти своє бачення місця України 
в світі, її історичної місії, бачення, яке б асо-
ціювалося не з тією чи іншою політичною 
силою, а з країною, її народом, її майбуттям. 
Як це не парадоксально, найпомітнішими в 
цьому сенсі є крайні політичні сили, неза-
лежно від того, йдеться про представників 
неоімперської Росії чи національних ізоля-
ціоністів. У всьому іншому розгортається 
боротьба за відомим принципом «всіх проти 
всіх» – за владу, фінансові потоки, станови-
ще тощо. Поки що править бал компромат, 
а не насичена реальним змістом копітка 
державотворча робота. Неадекватність 
партійно-блочних списків національному 
політичному спектру, а головне – слабкість 
партій політичного центру, низька політич-
на культура можуть призвести до подаль-
шої сегментації вітчизняного політичного 
спектра. Один із її наслідків полягає в тому, 
що жодна політична сила не може претен-
дувати на «одноосібне» формування біль-
шості в парламенті 2006 року. А це означає, 
що впродовж усієї каденції Верховної Ради 
нового скликання країну очікують нескін-
ченні блокування на всіх рівнях представ-
ницької влади з неминучими відставками.

Оцінка ситуації

Наводимо дані результатів соціологічного опитування за випадковою квотною ви-
біркою, що проводилося Всеукраїнською соціологічною службою України з 20 грудня 
2005 р. по 3 січня 2006 р. в усіх областях України та в місті Києві. 4000 респондентам 
було запропоновано відповісти на запитання:

Запитання 1. На який розвиток політичних подій ви сподіваєтесь після парламен т ських 
виборів 2006 року?, % 

Відповідь %

Сподіваюсь, що до влади прийдуть принципово нові політики, з новими 
методами та підходами до державного управління

40,4

Чекаю перемоги нинішньої влади, мене влаштовує нинішній перебіг 
подій, просто потрібно трохи потерпіти

19,1

Чекаю перемоги опозиції і повернення хоча б до мінімальної стабільності 26,2

Інше 1,7

Складно відповісти 12,4

Запитання 2. Що, на вашу думку, сьогодні важливіше для нашого з вами життя?, % 

Відповідь %

Стабільність 40,9

Радикальні зміни 26,7

Поступові, помірковані зміни 26,5

Інше 0,6

Складно  відповісти 4,9

Однією з відвертих 
слабкостей 

нинішньої 
виборчої кампанії 

є відсутність 
визначеної 
стратегії 

розвитку України, 
домінування 

тактики над 
стратегією, 

очевидних ризиків 
над імовірними 

сценаріями 
демократичних 

змін.
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Критерії розмежування
передвиборної агітації та 
іншої інформації, пов’язаної  
з виборчим процесом

Вимоги, які встановлюються до поши-
рення передвиборної агітації, обмежують:

1) право кандидатів (партій, блоків), те-
лерадіоорганізацій та громадян-виборців) 
на свободу вираження поглядів – в частині 
права на вільне ведення агітації;

2) право телерадіоорганізацій на свобо-
ду підприємницької діяльності – в частині 
свободи договору (обов’язок укласти дого-
вори на поширення передвиборної агітації 
з усіма кандидатами (партіями, блоками) у 
разі надання ефірного часу хоча б одному з 
них, обмежує право на прийняття самостій-
ного рішення про доцільність укладання 
договору та вільне обрання контрагентів; 
встановлення порядку розрахунку вартості 
ефірного часу, який надається за договором 
з кандидатом, партією, блоком за рахунок 
виборчого фонду, обмежує право на вста-
новлення ціни договору за згодою сторін);

3) право власності телерадіоорганіза-
цій – у частині права користування своєю 
власністю на власний розсуд і права вільно 
нею розпоряджатися (ці права обмежують-
ся обов’язком надання рівного доступу 
до ефірного часу всім кандидатам, пар-
тіям, блокам, адже для виконання цього 
обов’язку телерадіоорганізації змушені ви-
користовувати власне майно);

4) право телерадіоорганізацій на свобо-
ду творчої діяльності – в частині права на 
власний розсуд створювати та поширювати 
передачі про вибори.

Тому необхідно чітко визначити, щодо 
якої саме інформації встановлені ці об-
меження. Із підписанням Президентом 
України змін до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння реалізації вибор-
чих прав громадянами, забезпечення сво-
боди політичних дебатів, неупередженого 
ставлення засобів масової інформації до 
кандидатів у депутати, партій (блоків) – 
суб’єктів виборчого процесу», у виборчому 
законодавстві вперше визначено чіткий та 
адекватний критерій розмежування пе-
редвиборної агітації та іншої інформації, 
пов’язаної із виборчим процесом. 

Передвиборна агітація – це здійснення 
будь-якої діяльності з метою спонукання 
виборців голосувати «за» або «проти» пев-
ного суб’єкта.

Це визначення запозичене з рішен-
ня Конституційного суду Російської 
Федерації, який на підставі аналізу поло-
жень Федерального закону «Про основні га-
рантії виборчих прав і права на участь у ре-
ферендумі громадян Російської Федерації» 
(аналогічних за змістом чинним положен-
ням українського законодавства), дійшов 
наступного висновку: 

«Відрізнити агітацію від інформування 
можна тільки за метою поширення – спо-
нукання громадян до певного вибору» 
(див. витяг з рішення Конституційного Суду 
Російської Федерації).

Ольга Большакова,
керівникправових

програм
Східноєвропейського

інститутупроблем
медіа,кандидат

економічнихнаук,
доцент

Визначення поняття та ознак передвиборної агітації 
не є суто теоретичним питанням, оскільки тягне за 
собою цілу низку практичних проблем і для кандидатів 
(партій, блоків), і для телерадіоорганізацій, і для 
громадян – виборців. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Конституционного Суда Российской Федерации 

от 30 октября 2003 г. № 15-П по делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и 

жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова 
(извлечение)

2....Выборы могут считаться свободными, только когда реально гарантированы пра-
во на информацию и свобода выражения мнений.Поэтомузаконодательобязанобеспечи-
ватьправагражданнаполучениеираспространениеинформацииовыборахиреферендумах,
соблюдая...балансконституционнозащищаемыхценностей–праванасвободныевыборыи
свободысловаиинформацииинедопускаянеравенстваинесоразмерныхограничений...

3. ...Если за гражданами и общественными объединениями признается право проведения
предвыборнойагитациивдопускаемыхзакономформахизаконнымиметодами,тоорганиза-
ции, осуществляющие выпуск СМИ, осуществляют лишь информирование избирателей,
а их представителям при осуществлении профессиональной деятельности запрещено прово-
дитьпредвыборнуюагитацию,выпускатьираспространятьлюбыеагитационныематериалы.

Применительно к СМИ свободу выражения мнений нельзя отождествлять со свободой
предвыборнойагитации,ккоторойнепредъявляютсятребованияобъективности.Поэтомув
целяхзащитыправанасвободныевыборы...свобода выражения мнений для представи-
телей СМИ ...может быть ограничена федеральным законом.

4.1....Поскольку как агитация, так и информирование любого характера могут побу-
дить избирателей сделать тот или иной выбор,притомчтодостоверныеиобъективные
сведенияокандидатевбольшеймерепомогаютизбирателюсформироватьсвоипредпоч-
тения, чем просто призывы голосовать «за» или «против», то, очевидно, что критерием, 
позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, может служить 
лишь наличие в агитационной деятельности специальной цели – склонить избира-
телей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие
конкретному кандидату, избирательному объединению. В противном случае граница меж-
дуинформированиемипредвыборнойагитациейстираласьбы,такчтолюбыедействияпо
информированию избирателей можно было бы подвести под понятие агитации, что в силу
действующегодляпредставителейорганизаций,осуществляющихвыпусксредствмассовой
информации, запрета неправомерно ограничивало бы конституционные гарантии свободы
словаиинформации,атакженарушалобыпринципысвободныхигласныхвыборов.

4.2. ...Подпункт«д»пункта2статьи48к предвыборной агитации относит распростра-
нение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной 
деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей.
Распространение данной нормы на представителей организаций, осуществляющих выпуск
средствмассовойинформации,какнасубъектов,которымпредвыборнаяагитациянеразре-
шается,безподтвержденияагитационнойцелиихдействийозначалобысущественноеограни-
чениеправаизбирателейнаполучениедостоверной,объективнойивсестороннейинформации
окандидатах,посколькудляформированиянаиболееполногопредставленияотомилиином
кандидатеизбирателюнеобходиморасполагатьсведениямикакоеготекущейслужебной,так
иобинойдеятельности.Одновременноэтоущемлялобыправограждансвободноискать,по-
лучать,передавать,производитьираспространятьинформациюлюбымзаконнымспособом,и,
следовательно,противоречилобыстатье29(части4и5)КонституцииРоссийскойФедерации.

Подпункт «е» пункта 2 статьи 48 признает предвыборной агитацией деятельность, 
способствующую созданию положительного или отрицательного отношения избира-
телей к кандидату.Вслучаяхпротивоправнойагитацииэтадеятельностьтакжепредпола-
гаетналичиетакогонеобходимогопризнака(компонента)агитации,какееосознанноагита-
ционныйхарактер.Иначедопускалосьбынеправомерноераспространениеданнойнормы
напроизвольноширокийкругдействий,связанныхсинформированием,котороеобъективно
можетспособствоватьсозданиюположительногоилиотрицательногоотношенияизбирате-

ВИТЯГ  
з рішення 

Конституційного 
Суду Російської 
Федерації щодо 

конституційності 
окремих положень  

закону «Про 
основні гарантії  
виборчих прав і 

права на участь 
у референдумі 

громадян 
Російської 

Федерації»
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лейккандидату,однаковсилуотсутствияумысланеотноситсякагитации.Темсамымвводи-
лисьбычрезмерныеограничениякакправаизбирателейнаполучениедостовернойинфор-
мации,такисвободымассовойинформации.

...Согласноподпункту«ж»пункта2статьи48Федеральногозакона«Обосновныхгаранти-
яхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»
в качестве предвыборной агитации признаются иные(помимоупомянутыхвподпунктах
«а»–«е»)действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосо-
вать за кандидатов, списки кандидатов или против них, против всех кандидатов, про-
тив всех списков кандидатов.

Использование формулы «иные действия» в запретительных целях делает открытым и
перечень видов противоправной предвыборной агитации, допускает расширительное тол-
кование понятия и видов запрещенной агитации и тем самым не исключает произвольное
применение данной нормы. Такое расширительное толкование, связанное с основаниями
дисциплинарной и административной ответственности представителей организаций, осу-
ществляющихвыпусксредствмассовойинформации,приосуществленииимипрофессио-
нальной деятельности несовместимо с юридическим равенством, а также принципом со-
размерности устанавливаемых ограничений конституционно одобряемым целям и ведет к
нарушениюсвободысредствмассовойинформации.

Действия, не имеющие целью побудить избирателей голосовать за кандидатов или 
против них, т.е. не обусловленные объективно подтвержденным умыслом добиться кон-
кретного результата на выборах, не могут рассматриваться в качестве предвыборной 
агитации....использованиезаконодателемпонятия«действия,побуждающиеголосовать»(в
дополнениекпонятию«действия,имеющиецельюпобудитьголосовать»)допускает–вместо
выявленияцелисклонитьизбирателейголосоватьопределеннымобразом–оценкупобуди-
тельногоэффектаагитации.

...Положениепункта5статьи45,согласнокоторомув информационных программах теле-
видения и радио не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, 
избирательному объединению или блоку,относящеесякнормам,регулирующимименно
порядокинформирования(анеагитации),вовзаимосвязиспунктом2даннойстатьи,статьей
48ипунктами1и2статьи52неможеттолковатьсякакзапрещающеепредставителяморгани-
заций,осуществляющихвыпускСМИ,высказыватьсобственноемнение,даватькомментарий
запределамиотдельногоинформационногоблока,посколькутольковтакомблокенедолжно
содержатьсякомментариевинедолжноотдаватьсяпредпочтениекандидату,избирательному
объединению,избирательномублокуповремениосвещенияпредвыборнойдеятельности...и
соотношениюеепредоставлениябесплатноизаплату.Иноебылобынеоправданнымограни-
чениемправ,гарантированныхстатьей29(часть4)КонституцииРоссийскойФедерации.

Тем самым создается возможность недопустимо широкого усмотрения правопримени-
теля при квалификации информационной деятельности представителей организаций, осу-
ществляющих выпуск средств массовой информации как нарушающей установленный для
нихподпунктом«ж»пункта7статьи48данногоФедеральногозаконазапретпроводитьпред-
выборную агитацию. Это также несовместимо с юридическим равенством, ограничивает
свободу массовой информации и право граждан на получение информации, необходимой
дляформированиясвободноговолеизъявлениянавыборах.

...КонституционныйСудРоссийскойФедерациипостановил:
3.Признатьположениеподпункта«ж»пункта2статьи48...несоответствующимКонституции

Российской Федерации ...поскольку на его основании ...в качестве предвыборной агитации
признаютсялюбыеиныепомимоперечисленныхвподпунктах«а»,«б»,«в»,«г»,«д»,«е»пункта
2статьи48действия,имеющиецельюпобудитьилипобуждающиеизбирателейголосоватьза
кандидатов,спискикандидатовилипротивних,противвсехкандидатов,противвсехсписков
кандидатов.

Конституционный Суд  
Российской Федерации
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Обраний підхід до визначення ознак пе-
редвиборної агітації є не єдино можливим, 
проте, на наш погляд, він найбільш доско-
налий. В українському законодавстві та су-
довій практиці застосовувалися й інші під-
ходи, втім, усі вони мають суттєві недоліки. 

Зокрема, схожий з російським, але не 
ідентичний йому підхід до визначення перед-
виборної агітації застосувала Центральна 
виборча комісія України у Положенні про 
порядок використання засобів масової ін-
формації для проведення передвиборної 
агітації під час виборів Президента України 
у 1999 році, де встановлено, що проведен-
ня передвиборної агітації через ЗМІ – це 
«розповсюдження суб’єктами проведення 
перед виборної агітації через ЗМІ у спосіб 
та у формах, що не суперечать чинному за-
конодавству, такої інформації, яка спонукає 
виборців до участі у виборах і вільного во-
левиявлення «за» або «проти» того чи ін-
шого кандидата».

Різниця між цими визначеннями поля-
гає в тому, що будь-яка інформація про кан-
дидатів (партії, блоки) та їх передвиборні 
програми може вплинути на волевиявлення 
виборців. Проте, коли йдеться про інформа-
цію, яка не є агітацією, передбачити її вплив 
на виборців практично неможливо. Якщо 
події висвітлюються повно та всебічно, без 
суб’єктивних оцінок та емоційного забарв-
лення, якщо повідомлення супроводжуєть-
ся не менш ніж двома неупередженими ко-
ментарями, аудиторії не нав’язується певне 
ставлення до таких подій. Тому, наприклад, 
повідомлення про те, що на кандидата був 
скоєний напад, внаслідок якого він одержав 
тяжкі тілесні ушкодження, може вплинути на 
волевиявлення виборців наступним чином:

частина виборців зробить висновок, що 
це була спроба політичних противників 
усунути його від виборчих перегонів, і про-
голосує «за» постраждалого кандидата з ме-
тою боротьби проти свавілля;

частина виборців зробить висновок, що 
нападу не було, а мало місце інсценування 
з метою привернути до себе увагу, і прого-
лосує «проти»;

частина виборців вирішить підтримати 
постраждалого кандидата через співчуття і 
проголосує «за»;

частина виборців зробить припущення, 
що через травму цей кандидат не зможе 
виконувати свої обов’язки і проголосує 
«проти»;

частина виборців проголосує «проти» 
через те, що кандидат не здійснив належ-
ного опору нападникам, а отже, на їх думку, 
він виявився недостатньо мужньою люди-
ною.

Відтак наслідки поширення об’єктивної 
інформації передбачити складно – не відо-
мо, більше чи менше голосів виборців одер-
жить кандидат, про якого поширили подіб-
ну інформацію. 

Агітація поширюється з метою одержа-
ти результат, який можна передбачити за-
здалегідь – не в тому сенсі, що його можна 
підрахувати, а тому, що він розрахований 
на однакову реакцію з боку певної категорії 
виборців – голосувати «за» або «проти» 
кандидата (партії, блоку). Цей результат 
досягається за рахунок того, що агітація 
нав’язує аудиторії певне ставлення до фак-
тів через емоційне забарвлення повідом-
лення, замовчування частини інформації, 
однобічних припущень тощо.

Судова практика розгляду скарг на дії 
засобів масової інформації під час виборів 
Президента України у 2004 році свідчить 
про усвідомлення того, що всупереч чинно-
му на той час законодавству, передвибор-
ною агітацією може бути визнана не будь-
яка інформація про кандидатів (партії, 
блоки), а лише та, яка має певні ознаки. На 
жаль, суди не змогли розробити спільні під-
ходи до визначення таких ознак і не нава-
жились визнати право телерадіоорганізацій 
створювати аналітичні передачі, присвячені 
вивченню передвиборних програм та здат-
ності кандидатів (партій, блоків) реалізува-
ти ці програми. 

Верховний Суд України у рішенні від  
21 серпня 2004 року зазначив, що «...ма-
теріали не є «матеріалами передвиборної 
агітації», оскільки вони не містять оціноч-
них суджень про переваги або недоліки 
певного кандидата, оцінки передвиборної 
програми, не надають переваги в будь-якій 
формі певному кандидату та не спрямовані 
на спонукання виборців до голосування 
«за» або «проти» певного кандидата».

В іншому рішенні від тієї ж дати він за-
фіксував, що «у зазначеній інформації та 
фотоілюстрації відсутні факти, які б свідчи-
ли про агітацію за будь-кого з кандидатів на 
пост Президента України чи проти нього, чи 
оцінюють його передвиборну програму».

Апеляційний суд Волинської області у 
рішенні від 21 серпня 2004 року за скаргою 

Інформаційний простір
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громадянина Стірка О.І. визначив наступ-
ні ознаки передвиборної агітації: «Суд... 
дійшов висновку, що інформація, яка роз-
міщена ... на офіційному сайті Волинської 
облдержадміністрації ... не відноситься до 
передвиборної агітації. Ця інформація має 
констатуючий характер (офіційне повідом-
лення), оскільки в ній містяться відомості 
про події, які відбулися на території облас-
ті. В ній відсутні заклики, спрямовані на 
підтримку кандидата на пост Президента, 
не обговорюється його передвиборна про-
грама, політичні, ділові чи особисті якості».

Тому доцільне формування чіткі-
ших критеріїв розмежування «редакцій-
них» матеріалів та передвиборної агітації. 
Інформація про учасників виборчих пере-
гонів не є агітацією, якщо:

 передача створюється та поширюється 
з ініціативи телерадіоорганізації (про це, 
зокрема, свідчить усталеність часу виходу 
передачі в ефір, її формату, правил відбору 
учасників та визначення змісту); 

 передача створюється та поширюється 
за власні кошти телерадіоорганізації (про 

це опосередковано свідчить відсутність 
спонсорів передачі); особи, про яких ідеть-
ся в передачі, не мають права впливати на 
її зміст.

На жаль, якщо йдеться про прихова-
ну агітацію, поширення якої оплачується 
готівкою з порушенням фінансового зако-
нодавства, або не оплачується, а забезпе-
чується за допомогою тиску на власників 
чи керівників телерадіоорганізацій, дуже 
складно довести факт впливу кандидатів 
(партій, блоків) на прийняття рішення про 
створення та поширення передачі і на її 
зміст.

На наш погляд, наука та практика ви-
борчого права не знає більш точної ознаки 
передвиборної агітації, наявність якої мож-
на довести без проведення складних слід-
чих дій, ніж мета поширення – спонукання 
виборців голосувати певним чином. Мета є 
складовою психічного ставлення особи до 
власних дій – це уявлення про результат 
таких дій. Мета впливає на вид дій, які вчи-
няються для її досягнення, спосіб та засоби 
вчинення цих дій.

Мета – уявлення  
про результат дій

Результат – голосування виборців  
«за» чи «проти» певного суб’єкта  

виборчого процесу

Ведення 
передвиборної 

агітації

Будь-які способи 
переконання виборців 

голосувати певним чином, 
що не суперечать Конституції 
України та законам України, 

в тому числі – шляхом 
поширення інформації про 

суб’єктів виборчого процесу

Будь-які засоби, 
що не суперечать 

Конституції України та 
законам України, в тому 
числі  – засоби масової 

інформації

Вид
дій

Спосіб
вчинення

дій

Засоби
вчинення

дій

Вплив мети на дії особи, якими забезпечується досягнення цієї мети  
(на прикладі мети – здійснення правомірного впливу  

на волевиявлення виборців).
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ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОШИРЮЄТЬСЯ 
ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯМИ

З метою задоволення 
суспільних інтересів аудиторії 

телерадіоорганізації  щодо 
одержання інформації

Інформаційно-аналітичні 
передачі

Культурно-мистецькі 
передачі

Науково-просвітницькі 
передачі

Розважальні, спортивні, 
видовищні передачі тощо

З метою задоволення інтересів осіб, 
за ініціативою яких поширюється 

інформація

З метою сформувати або підтримати 
обізнаність аудиторії та її інтерес щодо 

певної інформації

З метою досягнення 
статутних цілей та  

залучення нових членів

Політична реклама

Підчасвиборчоїкампанії

З метою спонукання 
голосувати «за» або «проти» 

певного кандидата  
(партії, блоку)

Передвиборна агітація

З метою 
досягнення 
суспільно 

корисних цілей, 
популяризації 

певних ідей

Соціальна 
реклама

З метою 
одержання 

прибутку

Комерційна 
реклама

Офіційні повідомлення 
про діяльність органів 

державної влади та 
місцевого самоврядування

Повідомлення 
громадян, не пов’язані 

з підприємницькою 
діяльністю

Усю інформацію, яку поширює телерадіоорганізація, можна поділити на таку, яка поширюється 
з метою задоволення інтересів аудиторії, та таку, яка поширюється з метою задоволення інтересів 
замовників поширення інформації.

Інформаційний простір

Класифікація інформації, що поширюється  
телерадіоорганізаціями, за метою її поширення
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Інформація про кандидатів (партії, бло-
ки) може міститися в усіх видах передач: 
передвиборні програми можуть обговорю-
ватись в аналітичних передачах, кандида-
ти можуть взяти участь у телевізійній грі, 
спортивному змаганні або читанні віршів 
у культурно-мистецькій передачі, історія 
діяльності політичних партій може висвіт-
люватись в освітній передачі, кандидат може 
брати участь у комерційній рекламі або по-
ширити повідомлення як громадянин, а 
політична партія може поширювати соціаль-
ну рекламу. 

Якщо завданням зацікавленого суб’єк та 
виборчого процесу або суду є встановлення 

мети, з якою телерадіоорганізація поширила 
інформацію про кандидатів (партії, блоки), 
то вид дій (створення і поширення інфор-
мації) і засіб вчинення дій (аудіовізуальний 
електронний засіб масової інформації) є 
спільними і для агітації, і для забезпечення 
інформаційних потреб аудиторії. Мета про-
являтиметься тільки у способі вчинення 
дій. Законодавець чітко визначив, які спо-
соби створення інформації не призводять 
до спонукання голосувати певним чином, 
тобто не можуть використовуватися для 
досягнення агітаційної мети: це створення 
інформації об’єктивно, збалансовано і не-
упереджено. 

Отже, у разі, якщо телерадіоорганіза-
ція має на меті поширення інформації для 
задоволення інформаційних потреб своєї 
аудиторії, вона повинна дотримуватись ви-
мог об’єктивності, збалансованості та не-
упередженості. Якщо телерадіоорганізація 
створює матеріали передвиборної агітації 
на замовлення суб’єкта виборчого проце-
су, вона більш вільна у способах створен-
ня таких матеріалів  – єдиною вимогою до 
них є достовірність. Утім, розміщуватись 
агітаційні матеріали можуть тільки на під-

ставі угод з кандидатом (партією, блоком) 
та після оплати за надання ефірного часу. 
Отож на момент, коли телерадіоорганіза-
ція приймає рішення щодо змісту та по-
рядку поширення інформації про суб’єктів 
виборчого процесу, вона має чітко встано-
вити – чи є ці матеріали агітацією.

Виходячи з викладеного вище, ми про-
понуємо загальний алгоритм перевірки ін-
формації щодо її належності до передвибор-
ної агітації.

Мета – забезпечення потреб 
аудиторії в інформації про суб’єктів 

виборчого процесу

Мета – спонукання виборців 
голосувати «за» чи «проти» певного 

суб’єкта виборчого процесу

Вид дій – створення і 
поширення інформації про 

суб’єктів виборчого процесу

Спосіб вчинення дій:
– зміст інформації визначається 

інтересами аудиторії;  
– інформація висвітлюється:

• об’єктивно (достовірно, повно та 
неупереджено);
• збалансовано.

Спосіб вчинення дій:
– зміст інформації визначається 

інтересами певного суб’єкта 
виборчого процесу;

– єдиною вимогою до висвітлення 
інформації є 

достовірність

Засоби вчинення дій –  
електронні аудіовізуальні 

засоби масової інформації.

Вплив мети, з якою поширюється інформація про суб’єк тів 
виборчого процесу, на способи створення такої інформації
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№
з/п Запитання Відповідь

Агітаційна мета

Відсутня Присутня

1. Чи приймає рішення щодо поширення інформації телерадіооргані-
зація самостійно (особи, про яких поширюється інформація чи їх 
політичні противники не оплачують, не відшкодовують витрати на 
поширення інформації та (з урахуванням українських реалій) не 
примушують до нього)?

так + -

ні - +

2. Чи є підставою цього рішення суспільний інтерес до інформації, а 
не підтримка чи протидія певному суб’єкту виборчого процесу?
Інформація про кандидатів (партії, блоки) становить суспільний ін-
терес, якщо вона:
• стосується події, яка впливає на інтереси значної частини ауди-

торії телерадіоорганізації – наприклад, інформація про те, що 
кандидат (партія, блок) відмовляються від участі у виборах та 
звертаються до своїх прихильників з проханням підтримати ін-
шого учасника виборчих перегонів;

• стосується суспільних процесів, які охоплюють значну частину 
всього народу України або значну частину населення тієї тери-
торії, на яку поширюється мовлення телерадіоорганізації, адже 
це дає змогу аудиторії телерадіоорганізації прогнозувати події, 
які впливатимуть на її інтереси, та визначитись із власною по-
ведінкою (наприклад, інформація про мітинг на підтримку 
певного кандидата (партії, блоку), в якому взяли участь 2/3 на-
селення міста, дає змогу прогнозувати негативне ставлення біль-
шості жителів цього міста до висловлювань на підтримку інших 
учасників виборчих перегонів та визначитись із власною по-
ведінкою – наприклад, відмовитись від подібних висловлювань 
з метою запобігання виникнення конфлікту або, навпаки, вести 
власну агітацію більш активно);

• свідчить про здатність кандидата (партії, блоку) виконувати 
зобов’язання, які містяться у їх передвиборних програмах або 
публічних заявах (наприклад, інформація про приховані ризи-
ки реалізації окремих положень передвиборних програм, про не-
достатню освіту та професійний досвід кандидатів, про загрозу 
розколу політичної партії);

• свідчить про наміри кандидата (партії, блоку) виконувати 
зобов’язання, які містяться у їх передвиборних програмах або 
публічних заявах (наприклад, інформація про наявність у кан-
дидата коханки свідчить про відсутність у нього реальних на-
мірів відстоювати сімейні цінності, навіть якщо вони є основним 
положенням його передвиборної програми, а інформація про на-
міри політичної партії увійти до певного блоку свідчить про її го-
товність піти на компроміс та відмовитись від певних положень 
власної передвиборної програми).

так + -

ні - +

3. Чи контролює зміст інформації тільки телерадіоорганізація (особи, 
про яких поширюється інформація, чи їх політичні противники не 
мають можливості втручатися до її змісту)?

так + -

ні - +

Алгоритм перевірки інформації про кандидатів (партії, блоки),
яка поширюється за ініціативою та за кошти  

телерадіоорганізації на відсутність агітаційної мети

Інформаційний простір
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№
з/п Запитання Відповідь

Агітаційна мета

Відсутня Присутня

4. Чи подається інформація об’єктивно (об’єктивність інформації 
забезпечується представленням різних точок зору щодо неї: 
висвітленням позицій усіх осіб, які мають безпосереднє відношення до 
фактів, які становлять зміст інформації, залученням кількох експертів 
або журналістів, які працюють в різних організаціях, зваженим та 
різнобічним підходом ведучого)?

так + -

ні - +

5. Чи подається інформація неупереджено (текст диктора, журналіста 
або ведучого не повинен бути емоційно забарвленим, а його 
особисте ставлення до фактів та осіб, про які йдеться, не повинно 
мати зовнішнього прояву)? 

так + -

ні - +

6.

6а.

6б.

Чи подається інформація збалансовано:

Чи містить передача як позитивну, так і негативну інформацію 
(в тому числі суб’єктивні судження учасників передачі) про 
всіх кандидатів (партії, блоки), про яких вона створена (якщо 
змістом передачі не є виключно критика всіх суб’єктів виборчого 
процесу, частка позитивної та негативної інформації про них має 
бути приблизно рівною. Різна кількість негативної та позитивної 
інформації може бути виправдана тільки тоді, коли суб’єкти 
виборчого процесу та їх передвиборні програми розглядаються 
всебічно і відсутність балансу зумовлена відображенням реальної 
ситуації)?

Чи містить передача однакову кількість інформації про всіх 
рівноцінних суб’єктів виборчого процесу (тим кандидатам  
(партіям, блокам), які не увійшли до однієї передачі, має бути 
присвячено відповідний час в іншій передачі (можливо, навіть 
в іншому циклі передач), але ці передачі повинні мати хоча б 
приблизно однакову аудиторію)?

так + -

ні - +

У разі, якщо є хоча б одна відповідь, яка характеризується присутністю агітаційної мети (+),  
інформація, яку планується поширити, є агітацією, а отже, її можна поширювати тільки з дотриман-
ням відповідних вимог.
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Ця проблематика тісно пов’язана з 
ідеєю безпосереднього народовладдя, яка 
ґрунтується на загальному принципі, що 
в демократичній державі сам народ має 
брати безпосередню участь у прийнятті 
важливих політичних рішень, у здійсненні 
влади. Згідно з частиною другою статті 5 
Конституції України носієм суверенітету та 
єдиним джерелом влади в Україні є народ, 
і це – вихідний принцип демократичної 
держави, яка затверджує народовладдя як 
основоположний принцип конституційно-
го ладу. Саме воля народу має бути змістом 
влади й політичних відносин. 

У демократичних країнах вибори, буду-
чи однією з головних форм народного воле-
виявлення, дають змогу народу виступати 
реальним джерелом влади, а громадянсь-
кому суспільству – контролювати державу. 
«Вибори – це найважливіший інструмент 
легітимації державної влади, вони забезпе-
чують відбір політичної еліти, є однією з 
визначних характеристик державного жит-
тя»[1]. На думку політологів, основна функ-
ція виборів полягає у переведенні рішень, 
прийнятих виборцями, у конституційні 
урядові повноваження та парламентські 
мандати [2]. Вибори – один із наймасовіших 
процесів, які знає право [3]. Через них на-
род визначає своїх представників та наділяє 
їх мандатом на здійснення його суверенних 
прав [4]. Справжні демократичні політичні 
системи – це ті, в яких громадяни мають 
доступ до влади і право приймати рішення 
за результатами вільних загальних виборів. 
Американські вчені стверджують, що «сер-
це демократії полягає у виборчому процесі. 
Вибори є важливими для демократії через 

їх потенціал інституціоналізувати масову 
участь в управлінні» [5]. Вибори до парла-
ментів виконують функцію репрезентації 
різнобічних інтересів населення [6]. 

В Україні на загальнодержавному рівні 
обирається не тільки єдиний орган законо-
давчої влади – Верховна Рада. Як і в багатьох 
країнах із республіканською формою прав-
ління, глава держави – Президент України – 
теж обирається безпосередньо громадянами. 
Президент республіки обирається загальним 
прямим голосуванням також у Франції та в 
деяких «нових демократіях» Центральної та 
Східної Європи (Болгарія, Польща, Румунія, 
Хорватія, Словенія, Росія). Президент у 
США обирається загальним непрямим го-
лосуванням. Під час обговорення основних 
напрямів конституційно-правової реформи 
в українському політикумі лунали пропо-
зиції змінити форму правління в державі з 
президентсько-парламентської не просто на 
парламентсько-президентську (як це зазна-
чено в Законі України «Про внесення змін до 
Конституції України» від 8 грудня 2004 р.), а 
на парламентську, за якої Президента країни 
обирали б не громадяни прямим волевияв-
ленням, а народні депутати України. Якщо 
б такий варіант реформи був реалізований, 
громадяни України були б позбавлені одно-
го з найважливіших важелів участі в управ-
лінні державою – права обирати главу своєї 
держави.

У численних демократіях метою пар-
ламентських виборів є обрання не тіль-
ки членів парламенту, а й глави уряду. 
Зокрема, це відбувається у більшості єв-
ропейських країн, де виборці задовго до 
ви борів знають, що лідер політичної пар-
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Інститути прямого народовладдя тісно пов’язані з реалізацією 
громадянами України широкого кола встановлених Конституцією 
прав і свобод, передусім – політичних. Голосування з метою об-
рання кандидатів на державні посади – найбільш наочна форма 
політичної участі. Громадяни можуть брати участь у виборах як 
одноосібно, так і об’єднуючись у політичні партії. Тому актуаль-
ною є проблема зростаючого впливу політичних партій на реалі-
зацію політичної активності громадян України, особливо під час 
запровадження пропорційної системи виборів.
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тії, яка отримає більшість мандатів або 
може зібрати навколо себе таку більшість, 
стане главою уряду. Однак це положення 
не завжди є таким очевидним. У деяких 
державах, де застосовується пропорцій-
на виборча система, яка поєднується зі 
значною кількістю політичних партій, 
уряд формується шляхом наступних пе-
реговорів про його утворення (Бельгія, 
Нідерланди, держави Північної Європи 
тощо). Але й у цьому разі відповідні ре-
зультати виборів є основним індикатором 
бажань виборців щодо складу коаліційно-
го уряду [7]. 

За роки незалежності в Україні скла-
лася практика, згідно з якою до кожних ви-
борів приймається новий виборчий закон. 
Це пояснюється динамічністю виборчого 
законодавства, постійними змінами в дер-
жавно-політичному житті країни, яка ще 
перебуває на шляху формування продекла-
рованої демократичної, соціальної, правової 
держави. Однак, безперечно, нестабільність 
у створенні й реалізації виборчого законо-
давства послаблює імперативний характер 
його приписів. Вважається, що кожний 
наступний виборчий закон ухвалюється 
для того, щоб чіткіше, докладніше, на на-
лежному юридико-технічному рівні випи-
сати необхідні процедури. На практиці ця 
висока мета, на жаль, часто підміняється 
суб’єктивними міркуваннями політичних 
сил, що переважають.

В Україні прийнято Закони «Про вибо-
ри народних депутатів України», «Про ви-
бори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільсь-
ких, селищних, міських голів», «Про вибори 
Президента України». Більшість виборчих 
процедур, наскільки це можливо для елек-
торальних кампаній до якісно різнорідних 
державних органів, у них уніфіковані. Але, 
незважаючи на певні переваги, вони потре-
бують подальшого вдосконалення. 

Стрижневим у виборчому законодав-
стві вважається закон про вибори народ-
них депутатів, який є своєрідною «матри-
цею» для інших законів про вибори. Крім 
того, безпосередня участь громадян в уп-
равлінні державними справами знаходить 
наочний вияв на виборах саме народних 
депутатів, оскільки через них громадяни 
обирають своїх представників, які здійсню-
ватимуть свої повноваження від імені наро-
ду України. Тому зосередимося на формах 

участі громадян України в процесі виборів 
народних депутатів. 

Важливим правом, пов’язаним з участю 
громадян у виборчому процесі, є право на 
об’єднання. Кожна політична партія покли-
кана захищати інтереси лише окремої час-
тини суспільства, і це природно, оскільки 
захищає і реалізує потреби усього народу 
держава. В Україні зареєстровано понад 
120 політичних партій. Але й правники, й 
політологи визнають, що для стабільності 
політичного устрою держави оптимальною 
є наявність від двох до п’яти партій.

Це підтверджують і дослідження євро-
пейськими вченими виборчих процесів у 
Європі протягом 1885 – 1985 років, які свід-
чать: якщо в країні існує від двох до п’яти 
партій, рівень виборчої стабільності майже 
постійний; коли їх налічується від шести 
до 10 – виборча нестабільність поступово 
зростає; коли ж кількість партій у країні 
сягає 11 і більше, крива виборчої нестабіль-
ності стрімко піднімається вгору [8].

За спостереженнями М. Дюверже, якого 
вважають творцем сучасної теорії політич-
них партій, уся доктрина представництва 
була докорінно видозмінена розвитком 
партій. Віднині вже не йдеться про діалог 
між виборцем та обраним, нацією та пар-
ламентом: між ними стоїть третій – той, 
що радикально змінює сутність їхніх від-
носин. Перед тим як бути обраним своїми 
виборцями, депутат обирається партією: 
виборці ж лише ратифікують цей вибір, 
і обраний отримує подвійний мандат: від 
партії та від своїх виборців. Партії вислов-
люють громадську думку, але не меншою 
мірою вони її утворюють (формують), вод-
ночас вони ж її й деформують – без цього 
ніколи не обходиться [9].

За словами французького конститу-
ціоналіста Ф. Люшера, «брати участь у 
діяльності політичних партій – означає 
здійснювати свої політичні права, оскіль-
ки партії сприяють волевиявленню народу 
під час виборів» [10]. На думку дослідника 
західних демократій Р. Далтона, виборчий 
зв’язок через політичні партії є основним 
підґрунтям громадянського впливу у пред-
ставницьких демократіях: вибори є одним 
з небагатьох доступних методів досягнення 
колективного вибору, який базується на ін-
дивідуальних рішеннях. При голосуванні 
вибір між партіями поєднує індивідуальні 
уподобання виборців щодо політичного 
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лідерства, перетворюючи громадську дум-
ку на певні політичні рішення. Інші форми 
громадянської участі можуть істотно (ре-
ально) впливати, але вони позбавлені цієї 
представницької якості [11].

Як інколи доречно зазначається, не слід 
переоцінювати здатність інститутів грома-
дянського суспільства кардинально підви-
щувати рівень громадянської активності. 
Ключ до розв’язання цієї проблеми – осо-
бистий вибір кожного громадянина [12]. 
Але, попри це, роль політичних партій у ви-
борчих процесах, як і в політичних процесах 
загалом за умови їх прогресивного розвит-
ку, стає досить значущою. При запровад-
женні суто пропорційної виборчої системи 
така роль стає вирішальною. Позитивною 
ця тенденція може бути лише з появою роз-
винутої системи відповідальних політич-
них партій зі сформованими соціальними, 
економічними, політичними, ідеологічними 
платформами та програмами.

На виборах народних депутатів України 
2002 року відповідно до Закону «Про вибо-
ри народних депутатів України» від 18 жовт-
ня 2001 року існувало два види кандидатів 
(за порядком їх висування): кандидати від 
політичних партій (блоків) та «самовису-
ванці». Порівняно з попереднім відповід-
ним законом 1997 року були позбавлені 
права висувати кандидатів у народні депу-
тати збори громадян і трудові колективи (з 
метою їх повної деполітизації). На виборах 
народних депутатів 2002 року громадянин 
міг узяти безпосередню участь у висуненні 
кандидата в депутати, тільки якщо цим кан-
дидатом був він сам (за умови можливості 
сплатити грошову заставу), або якщо полі-
тична партія, яка його висувала, включала 
до свого виборчого списку. Відповідно до 
Закону «Про вибори народних депутатів 
України» за пропорційною виборчою сис-
темою кандидатів у народні депутати на 
парламентських виборах 2006 року можуть 
висувати тільки політичні партії (їхні бло-
ки), причому партія може висунути канди-
датом у депутати особу, яка є членом цієї 
партії або позапартійну особу. Але в будь-
якому випадку склад кандидатів у народні 
депутати цілковито залежить від волі полі-
тичних партій. За таких умов роль полі-  
тичних партій у виборчому процесі в Україні 
стає не просто важливою, а вирішальною. 

За пропорційної виборчої системи ви-
никає проблема повної відсутності будь-

якої відповідальності народних обранців 
перед громадянами, народом. Віддалення 
від політичних традицій радянських часів 
відкинуло такий інститут, як імператив-
ний мандат народних депутатів. Сучасна 
конституційно-правова наука виходить із 
того, що народний депутат є представником 
усього українського народу, а не тільки ви-
борців свого округу. Крім того, змішана ви-
борча система, за якою обирався парламент 
України у 2002 році, та й суто пропорційна, 
яка введена з набранням чинності 1 жовтня 
2005 року нового Закону «Про вибори на-
родних депутатів України», не відповідають 
суті імперативного мандата. Тому перехід 
від імперативного до вільного мандата був 
неминучим і об’єктивно зумовленим.

Але в демократичній державі кожний 
депутат має усвідомлювати, що перемога на 
виборах – це не тільки «право на владу», а 
й відповідальність і підзвітність. За зміша-
ної виборчої системи контроль виборців за 
діяльністю народних депутатів обмежуєть-
ся зустрічами, на яких депутат інформує 
виборців про свою роботу та діяльність 
парламенту. І в Україні це стосується тіль-
ки депутатів, які були обрані у 2002 році в 
одномандатних округах за мажоритарною 
виборчою системою. Депутати ж, обрані за 
партійними списками, взагалі не мають пря-
мого зв’язку з виборцями. У цьому випадку 
йдеться лише про моральний зв’язок пред-
ставників з громадянами, які їх обрали.

Отже, в Україні не існує жодного правово-
го механізму впливу виборців на діяльність 
своїх обранців (на зразок наказів ви борців 
за радянських часів), окрім, можливо, мі-
тингів та демонстрацій, а також так званого 
імперативу при переобранні (цей термін ви-
користовують, зокрема, французькі консти-
туціоналісти [13]), коли мотивом ефектив-
ної діяльності представника (чи партії) є 
загроза непереобрання (ненабрання потріб-
ної кількості голосів) на наступних виборах. 
За дослідженнями американських учених, 
голосування дає можливість громадянам 
переобирати посадовців, в яких вони не по-
милилися, та «скинути» тих, хто не виправ-
дав їхньої довіри. Це робить службових осіб 
відповідальними за свою поведінку через 
виборчий механізм «винагород і покарань», 
коли загроза виборчої поразки спонукає по-
садових осіб задовольняти уподобання ви-
борців. Цей механізм також передбачає, що 
учасники голосування (виборці), по-перше, 
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знають, що роблять політики протягом тер-
міну своїх повноважень і, по-друге, беруть 
активну участь у виборчому процесі.

Згідно з вільним мандатом депутат має 
керуватися лише законодавством і влас-
ною совістю, а вплив виборців на прий-
няття політичних рішень поза виборчим 
процесом зведений до мінімуму. При пе-
реході України до чистої пропорційної ви-
борчої системи всі 450 народних депутатів 
України втрачають безпосередній зв’язок 
з виборцями. Така ситуація може бути ви-
правдана лише в економічно, політично та 
культурно розвинутому суспільстві з уста-
леними демократичними традиціями та ви-
соким рівнем політико-правової культури. 
Вибори до парламенту проводитимуться на 
пропорційній основі при голосуванні «за-
критими списками», коли громадянин не 
тільки не може вплинути на розташування 
кандидатів у ньому, а й взагалі знає «в об-
личчя» перших п’ять кандидатів у депутати 
(оскільки інформація про них зазначаєть-
ся у виборчих бюлетенях і їхні фотографії 
мають міститися на інформаційних вибор-
чих плакатах). За таких умов громадяни 
взагалі позбавлені можливості впливати на 
персональний склад парламенту. З огляду 
по треби забезпечення провідної ролі грома-
дян України в управлінні державними спра-
вами, таке становище не є прогресивним.

Діяльність політичних партій в Україні 
під час виборів має бути спрямована й на 
підвищення рівня політичної активності 
виборців, послаблення явища їхнього ухи-
ляння від участі у виборах. Абсентеїзм як в 
Україні, так і в інших державах пояснюєть-
ся аполітичністю громадян, їх пасивністю, 
виявленням недовіри до всіх кандидатів і 
до влади загалом. «Не голосувати – теж по-
зиція» [14]. Таке ухиляння – в основному 
прояв соціально-політичної апатії, байду-
жого ставлення людей до здійснення своїх 
політичних прав. Основними причинами 
цього явища є: низький рівень політичної 
активності громадян; висловлення пасив-
ного протесту населення проти антиде-
мократичного законодавства, недосконалої 
виборчої системи, існуючого політичного 
режиму чи форми правління взагалі; праг-
нення людей бути над політикою як осе-
реддям зіткнення егоїстичних інтересів та 
амбіцій; несприйняття конкретних рішень 
інститутів влади, економічних реформ, сус-
пільно-політичних заходів тощо.

Зазвичай у демократичних країнах голо-
сує не набагато більше 50 відсотків виборців, 
іноді – 60–65 відсотків, а часто – й менше 
половини. Так, під час проведення рефе-
рендумів у Франції, Нідерландах щодо за-
твердження (незатвердження) Конституції 
Євросоюзу в травні–червні 2005 року, про-
гнозувалася 30-відсоткова явка виборців, і 
те, що насправді проголосувало близько 60 
відсотків громадян, вважалося надзвичай-
ним успіхом. На парламентських виборах 
у Німеччині та Польщі у вересні 2005 року 
явка виборців становила близько 40 відсот-
ків, і, якщо для Німеччини вона була ви-
щою, ніж раніше, то в Польщі цей показник 
виявився найнижчим за останній час. 

На виборах Президента України 2004 
року, за даними Центральної виборчої ко-
місії, активність виборців у першому турі 
31 жовтня становила 74,92 відсотка, у дру-
гому турі 21 листопада – 80,85 відсотка, на 
повторному голосуванні (переголосуванні 
другого туру) 26 грудня – 77,32 відсотка 
[15]. Для порівняння: в голосуванні на ви-
борах Президента України 31 жовтня 1999 
року взяли участь 70,19 відсотка виборців, 
включених до виборчих списків, у повтор-
ному голосуванні на президентських вибо-
рах 14 листопада 1999 року – 74,92 відсотка, 
у всеукраїнському референдумі 16 квітня 
2000 року – 78,77 відсотка, на виборах на-
родних депутатів України 31 березня 2002 
року – 65,22 відсотка виборців [16]. Тому 
не можна говорити про цілковиту виборчу 
аполітичність громадян України, хоча за-
значені явища все ж мають місце.

Абсентеїзм за певних обставин спричи-
няє важливі політичні та юридичні наслід-
ки. У випадку, якщо в голосуванні взяла 
участь лише мінімальна кількість вибор-
ців, деформується сам процес формування 
державних інститутів, їх легітимність, по-
рушується конституційний принцип наро-
довладдя. Від абсентеїзму завжди програє 
не тільки демократія, її політико-правові 
устої, а й значною мірою самі виборці, які 
своєю пасивною поведінкою не бажають 
безпосередньо впливати на політичні про-
цеси суспільства, особисто брати на себе 
тягар відповідальності за формування 
владних інститутів [17]. Дослідження со-
ціологів права свідчать, що на запитання 
про права громадян та їх участь у соціаль-
ному й політичному житті колишні ра-
дянські громадяни (на відміну від громадян 
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європейських країн) вкрай рідко згадують 
виборче право (5 відсотків) і зовсім не вка-
зують на участь громадян у соціальному та 
політичному житті, оскільки воно видаєть-
ся їм позбавленим конкретної реальності, 
як і демократична дія державних механіз-
мів загалом [18]. 

Особливості політичної поведінки 
електорату в Україні обумовлені відсут-
ністю досвіду політичної участі та впливу 
соціальних груп на процес вироблення і 
прийняття політичних рішень. Але якщо 
громадянин свідомо відсторонюється від 
участі у виборах, навряд чи він має мо-
ральне право в майбутньому висловлюва-
ти своє незадоволення політичним курсом, 
на який він не намагався вплинути осо-
бистим волевиявленням на виборах. Хоча 
таке твердження є справедливим лише за 

умови, коли в суспільстві волевиявлення 
громадян насправді має вагу і впливає на 
політичні процеси.

Отже, згідно з Конституцією, в Україні 
лише народ виконує установчу функцію 
щодо влади, формує її, визначає конститу-
ційний устрій. Провідними засобами досяг-
нення таких цілей є вибори і референдуми. 
У сукупності різноманітні інститути без-
посередньої демократії здатні забезпечува-
ти відкритість і гласність законотворчості, 
давати змогу громадянському суспільству 
впливати на законодавчий процес, на прий-
няття концептуально важливих рішень. 
Від активної участі громадян у політично-
му процесі залежить успіх демократичного 
розвитку держави, так само як і практична 
реалізація демократичного статусу людини 
і громадянина.
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Конституція і закон

Набутий досвід і прагнення довершенос-
ті є підставою для науки аналізувати мину-
ле та сучасне, ставити питання та вносити 
пропозиції щодо подальшого вдосконален-
ня виборчого законодавства та виборчого 
процесу. Багато невирішених питань чека-
ють на своїх дослідників. Як-от проблема 
конституційно-правової відповідальності 
за порушення законодавства про вибори 
народних депутатів України.

В умовах формування України як де-
мократичної соціально-правової держави 
важливого значення для організації та про-
ведення вільних і справедливих виборів 
набуває інститут юридичної відповідаль-
ності як ефективна гарантія виборчих прав 
громадян. 

Традиційно вирізняють кримінальну, 
адміністративну, цивільно-правову та дис-
циплінарну відповідальність за порушен-
ня законодавства про вибори. При цьому 
значно менше уваги приділяється ще одно-
му самостійному виду відповідальності за 
порушення виборчого законодавства – кон-
ституційно-правовій.

Незважаючи на те, що в Україні вже 
наявні певні теоретичні дослідження кон-
ституційно-правової відповідальності та її 
інститутів, чинним конституційним законо-
давством, зокрема й виборчим, встановлю-
ються окремі підстави конституційно-пра-
вової відповідальності та передбачаються 
специфічні конституційно-правові санкції, 
які властиві тільки цьому виду юридичної 
відповідальності, проте цього ще недостат-
ньо для становлення конституційної закон-

ності, реального забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина. На жаль, досі кон-
ституційно-правова відповідальність як са-
мостійний вид юридичної відповідальності 
не визнана на законодавчому рівні, що не-
гативно впливає на її практичну реаліза-
цію. Крім цього, через відсутність належної 
нормативно-правової основи та механізму 
реалізації конституційно-правової відпові-
дальності значна кількість порушень Кон-
ституції та законів України залишається 
без відповідного реагування. Тому перед 
наукою конституційного права стоїть на-
гальна потреба ліквідувати ці прогалини та 
сформувати цілісну концепцію конститу-
ційно-правової відповідальності.

Як уже зазначалося, суб’єкти виборчого 
процесу несуть різні види відповідальності 
за порушення законодавства про вибори 
народних депутатів України. Так, згідно зі 
статтею 117 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 25 берез-
ня 2004 р. особи, винні в порушенні зако-
нодавства про вибори народних депутатів 
України, притягаються до кримінальної, 
адміністративної або іншої відповідальності 
в порядку, встановленому законом. Під «ін-
шою відповідальністю» за порушення зако-
нодавства про вибори народних депутатів 
України слід розуміти поряд із цивільно-
правовою та дисциплінарною відповідаль-
ністю також і конституційно-правову. 

Правовою основою її застосування є 
Конституція України, закони України 
«Про вибори народних депутатів України» 
та «Про Центральну виборчу комісію», Ко-

Проблеми конституційно
правової відповідальності 
за порушення законодавства 
про вибори народних 
депутатів України

Наталія Слободян, 
молодшийнауковий

співробітник
Інститутудержавиі

права
ІменіВ.М.Корецького

НАНУкраїни

Останніми роками виборче право та виборчий процес зазнали 
значних змін: з формальної процедури, якою вони були за ра-
дянського періоду, вибори перетворилися на сучасний демокра-
тичний інститут, ставши пріоритетним у політичному жит-
ті нашої країни.
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декс адміністративного судочинства Украї-
ни, інші законодавчі акти у цій сфері.

Фактичною підставою для настання 
конституційно-правової відповідальності 
за порушення законодавства про вибори 
народних депутатів України є скоєння кон-
ституційного делікту в цій сфері, під яким 
слід розуміти суспільно небезпечне, про-
типравне, винне діяння (дію або бездіяль-
ність), яке посягає на порядок організації 
та проведення виборів народних депутатів 
України, має політичний характер та за 
вчинення якого передбачена конституцій-
но-правова відповідальність.

Однією з особливостей конституційно-
правової відповідальності за порушення 
законодавства про вибори народних депу-
татів України є її суб’єктний склад, який 
значно ширший, ніж суб’єктний склад інших 
видів юридичної відповідальності. Суб’єкти 
конституційно-правової відповідальності 
у цій сфері можуть бути як індивідуальни-
ми: кандидати в народні депутати України, 
члени Центральної виборчої комісії, окруж-
них, дільничних виборчих комісій, офіційні 
спостерігачі (від партій (блоків) – суб’єктів 
ви борчого процесу, від громадських органі-
зацій, від іноземних держав та міжнародних 
організацій), уповноважені особи партій 
(блоків), представники засобів масової ін-
формації, особи, які присутні з дозволу або 
на запрошення виборчої комісії, так і ко-
лективними: виборчі комісії (Центральна 
ви борча комісія, окружні, дільничні), полі-
тичні партії (блоки) – суб’єкти виборчого 
процесу.

Чинним законодавством про вибори на-
родних депутатів України передбачені на-
ступні конституційно-правові санкції за вчи-
нення конституційних деліктів у цій сфері:

–  відмова у реєстрації кандидата (кан-
дидатів) у народні депутати України;

–  скасування реєстрації кандидата в на-
родні депутати України;

–  оголошення Центральною виборчою 
комісією попередження кандидату в народ-
ні депутати України та партії (блоку);

–  дострокове припинення повнова-
жень офіційних спостерігачів (від партій 
(блоків) – суб’єктів виборчого процесу, від 
громадських організацій, від іноземних дер-
жав та міжнародних організацій);

–  позбавлення офіційного спостерігача 
права бути присутнім на засіданні виборчої 
комісії;

–  оголошення виборчою комісією попе-
редження офіційному спостерігачу від пар-
тії (блоку);

–  позбавлення права бути присутні-
ми на засіданні окружної чи дільничної 
виборчої комісії членів виборчих комісій 
вищого рівня; кандидатів у народні депу-
тати України, уповноважених осіб партій 
(блоків), офіційних спостерігачів від пар-
тій (блоків) – суб’єктів виборчого проце-
су; офіційних спостерігачів від громадських 
організацій; офіційних спостерігачів від 
іноземних дер жав і міжнародних організа-
цій; представників засобів масової інфор-
мації та осіб, які присутні з дозволу або на 
запрошення ви борчої комісії;

–  дострокове припинення повноважень 
усього складу окружної, дільничної вибор-
чої комісії;

–  дострокове припинення повноважень 
члена окружної, дільничної виборчої комісії;

–  заміна голови, заступника голови або 
секретаря виборчої комісії;

–  відмова у відшкодуванні партії (пар-
тіям, що входили до блоків), виборчі спис-
ки яких отримали три й більше відсотків 
голосів виборців, які взяли участь у голосу-
ванні, витрат, пов’язаних із фінансуванням 
її передвиборної агітації;

–  визнання дільничною виборчою ко-
місією голосування на виборчій дільниці 
недійсним;

–  визнання окружною виборчою комісією 
голосування на виборчій дільниці недійсним.

Практичне застосування зазначених мір 
конституційно-правової відповідальності 
по в’язане з низкою проблем, зумовлених 
здебільшого недосконалістю чинного зако-
нодавства про вибори народних депутатів 
України. Зупинимось на деяких із них.

У разі вчинення кандидатом у народні 
депутати України конституційних делік-
тів, до нього можуть бути застосовані такі 
конституційно-правові санкції, як відмова 
в реєстрації кандидата в народні депутати 
України, скасування реєстрації кандидата й 
оголошення йому попередження.

Відмова у реєстрації кандидата (канди-
датів) у народні депутати України перед-
бачена статтею 62 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» та 
застосовується Центральною виборчою ко-
місією в разі порушення законів України 
при утворенні виборчого блоку та висунен-
ні кандидатів у депутати.

Конституція і закон
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Слід також зазначити, що відмова в 
реєстрації кандидатів у народні депутати 
України може застосовуватись не тільки як 
конституційно-правова санкція, а також як 
наслідок недотримання формальних вимог 
закону. Так, відмову в реєстрації кандидатів 
у депутати, включених до виборчого списку 
партії (блоку), через невідповідне оформ-
лення поданих партією (блоком) докумен-
тів слід розуміти не як конституційно-пра-
вову санкцію, а як певну рекомендацію 
привести необхідні документи у відповід-
ність до вимог закону. Адже партія (блок) 
може повторно подати до Центральної ви-
борчої комісії заяву про реєстрацію канди-
датів у депутати, включених до виборчого 
списку партії (блоку) разом із виправлени-
ми документами. 

Не будуть конституційними деліктами 
й такі підстави для відмови в реєстрації 
кандидата (кандидатів) у народні депута-
ти України, як припинення громадянства 
України особи, висунутої кандидатом у на-
родні депутати України; вибуття її за межі 
України для проживання чи з метою от-
римання політичного притулку; визнання 
особи, висунутої кандидатом, недієздатною 
чи набрання щодо неї законної сили обви-
нувальним вироком суду за вчинення умис-
ного злочину.

Скасування реєстрації кандидата в на-
родні депутати України є найсуворішою 
конституційно-правовою санкцією щодо 
кандидата в народні депутати України, 
змістом якої є позбавлення громадянина, 
який володіє пасивним виборчим правом, 
статусу зареєстрованого кандидата в народ-
ні депутати України. Отже, громадянина 
позбавляють можливості реалізувати своє 
пасивне виборче право – право бути обра-
ним народним депутатом України на конк-
ретних виборах.

Так, відповідно до частини першої статті 
64 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» Центральна виборча 
комісія не пізніше ніж за три дні до дня 
виборів приймає рішення про скасування 
реєстрації окремого кандидата в народні 
депутати України, включеного до вибор-
чого списку партії (блоку), з виключенням 
його з виборчого списку в разі: включення 
кандидата в депутати до кількох виборчих 
списків партій (блоків) за наявності його 
письмових заяв про згоду балотуватися від 
цих партій (блоків), а також повторного 

вчинення кандидатом у народні депутати 
України діяння, за яке йому було оголоше-
но попередження.

Відповідно до частини четвертої статті 64 
Закону Центральна виборча комісія може 
оголосити партії (блоку) або окремому кан-
дидатові в народні депутати України попе-
редження, що оприлюднюється в загаль-
нодержавних засобах масової інформації, 
у разі: 1) встановлення судом при розгляді 
виборчого спору в порядку, передбаченому 
законом, факту підкупу виборців або членів 
виборчих комісій кандидатом у депутати, 
партією (блоком), яка висунула кандидатів 
у депутати, представником партії (блоку) 
у Центральній виборчій комісії, уповнова-
женою особою партії (блоку) чи посадовою 
особою партії (партії, що входить до блоку), 
а також іншою особою за дорученням партії 
(блоку), що висунула кандидатів у депу-
тати; 2) встановлення судом при розгляді 
виборчого спору в порядку, передбаченому 
законом, факту надання під час виборчого 
процесу виборцям, закладам, установам, ор-
ганізаціям або членам виборчих комісій гро-
шей чи безоплатно або на пільгових умовах 
товарів (крім товарів, що містять візуальні 
зображення назви, символіки, прапору пар-
тії (партії, що входить до складу блоку; бло-
ку), за умови, що вартість таких товарів не 
перевищує три відсотки мінімального роз-
міру заробітної плати), робіт, послуг, цін-
них паперів, кредитів, лотерей, інших ма-
теріальних цінностей (непрямого підкупу) 
організацією, засновником, власником або 
членом керівного органу якої є кандидат у 
депутати, партія, яка висунула кандидатів у 
депутати (одна з партій, яка входить до бло-
ку, що висунув кандидатів у депутати), або 
посадова особа цієї партії; 3) встановлення 
судом при розгляді виборчого спору в по-
рядку, передбаченому законом, факту вико-
ристання кандидатом у депутати, партією 
(блоком) при фінансуванні передвиборної 
агітації, крім коштів виборчого фонду пар-
тії (блоку), інших коштів; 4) встановлення 
судом при розгляді виборчого спору, що 
кандидат у депутати, який обіймає посаду, 
зокрема за сумісництвом, в органах вико-
навчої влади чи в органах місцевого само- 
врядування, на державних або комунальних 
підприємствах, у закладах, установах, ор-
ганізаціях, у військових формуваннях, утво- 
рених відповідно до законів України, за-
лучав або використовував для проведення 
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передвиборної агітації підлеглих йому осіб, 
службовий транспорт, зв’язок, устаткуван-
ня, приміщення, інші об’єкти та ресурси за 
місцем роботи (зловживання службовим 
становищем); 5) у разі порушення партією 
(блоком), кандидатом у депутати обмежень 
щодо проведення передвиборної агітації, 
зокрема за проведення агітації під час ви-
борчого процесу поза строками, встановле-
ними статтею 65 цього Закону.

Уперше попередження як конституцій-
но-правова санкція за порушення виборчо-
го законодавства була закріплена в Законі 
України «Про вибори народних депутатів 
України» від 18 жовтня 2001 р. Підстави 
для її застосування були сформульовані 
дуже загально: «У разі порушення інших 
вимог цього Закону» (частина четверта 
статті 49). Це означало, що Центральна ви-
борча комісія могла в таких випадках діяти 
на власний розсуд. Проте в Законі України 
«Про вибори народних депутатів України» 
від 25 березня 2004 р. законодавець шля-
хом розширення підстав для оголошення 
кандидату в народні депутати України по-
передження невиправдано, на наш погляд, 
звузив підстави для скасування реєстрації 
кандидата в народні депутати України.

Попередження є найбільш м’якою мірою 
конституційно-правової відповідальності 
за порушення виборчого законодавства й 
має застосовуватися за конституційні де-
лікти, які не є грубими або суттєвими. Зміс-
том цієї конституційно-правової санкції є 
офіційний осуд з боку держави вчиненого 
конституційного делікту та попередження 
суб’єктів його вчинення про недопущення 
протиправних діянь у майбутньому.

Ступінь суспільної небезпечності кон-
ституційних деліктів, за які частиною чет-
вертою статті 64 Закону передбачено ого-
лошення Центральною виборчою комісією 
попередження партії (блоку) або окремому 
кандидатові в народні депутати України, 
досить великий. Тому, на нашу думку, за їх 
вчинення слід передбачити суворішу кон-
ституційно-правову санкцію, таку як скасу-
вання рішення про реєстрацію кандидата в 
народні депутати України.

Оголошення попередження необхідно 
передбачити за вчинення кандидатом у на-
родні депутати України, партією (блоком) 
менш суспільно небезпечних конститу-
ційних деліктів. Це може бути, наприклад, 
порушення вимог Закону України «Про 

вибори народних депутатів України», за 
вчинення яких не передбачено іншого виду 
юридичної відповідальності. Також варто 
було б запровадити цю конституційно-пра-
вову санкцію й до інших суб’єктів виборчо-
го процесу.

Суб’єктами конституційно-правової від-
повідальності за порушення законодавства 
про вибори народних депутатів України є 
також окружні та дільничні виборчі комісії 
та члени цих комісій. Частиною першою 
статті 37 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» передбачена 
можливість дострокового припинення пов-
новажень усього складу окружної, дільнич-
ної виборчої комісії виборчою комісією, яка 
її утворила, за власною ініціативою або на 
підставі рішення суду в разі систематично-
го порушення комісією Конституції Украї-
ни, цього та інших законів України.

Також за вчинення членом окружної, 
дільничної виборчої комісії таких консти-
туційних деліктів, як: порушення присяги 
члена комісії, що виявилося в систематич-
ному невиконанні покладених на нього 
обов’язків, засвідчене не менш як двома 
рішеннями виборчої комісії, до складу якої 
він входить; повторне або одноразове гру-
бе порушення законодавства України про 
ви бори, встановлене рішенням суду або рі-
шенням виборчої комісії вищого рівня, до 
нього застосовується така конституційно-
правова санкція, як дострокове припинення 
повноважень члена окружної, дільничної 
виборчої комісії (пункти 9, 10 частини тре-
тьої статті 37 Закону). 

Згідно з частиною одинадцятою статті 37 
у разі, якщо голова, заступник голови або 
секретар виборчої комісії систематично не 
виконує покладені на нього обов’язки, від-
повідна окружна або дільнична виборча ко-
місія може звернутися до виборчої комісії, 
яка її утворила, з мотивованим поданням 
про його заміну, якщо за це проголосувало 
не менше двох третин членів складу комісії. 
Рішення про заміну голови виборчої ко-
місії, заступника голови, секретаря вибор-
чої комісії не тягне за собою припинення 
повноважень цих осіб як членів відповідної 
виборчої комісії. 

Чинним законодавством про вибори 
народних депутатів України передбаче-
на конституційно-правова відповідаль-
ність офіційних спостерігачів (від партій 
(блоків) – суб’єктів виборчого процесу, 
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від громадських організацій, від іноземних 
дер жав і міжнародних організацій). Так, 
відповідно до частини п’ятої статті 74 За-
кону України «Про вибори народних де-
путатів України» виборча комісія, яка за-
реєструвала офіційного спостерігача, може 
достроково припинити його повноваження 
в разі порушення ним законів України. До 
офіційних спостерігачів застосовуються й 
інші види конституційно-правових санкцій 
за вчинення ними конституційних деліктів. 
Зокрема, відповідно до частини дев’ятої 
статті 75 Закону в разі порушення офіцій-
ним спостерігачем від партії (блоку) вимог 
частини восьмої статті 75, а саме: якщо він 
безпідставно втручається в роботу виборчої 
комісії, вчиняє дії, що порушують законний 
хід виборчого процесу або неправомірно 
заважає членам виборчої комісії здійсню-
вати свої повноваження; заповнює замість 
виборця (зокрема, й на його прохання) ви-
борчий бюлетень; присутній при заповнен-
ні виборцем виборчого бюлетеня в кабіні 
(кімнаті) для таємного голосування або ін-
шим чином порушує таємницю голосуван-
ня, виборча комісія робить йому поперед-
ження. У випадку повторного або грубого 
порушення вимог частини восьмої статті 75 
виборча комісія може позбавити його права 
бути присутнім на своєму засіданні.

Новелою Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 25 берез-
ня 2004 р. (в редакції від 7 липня 2005 р.) є 
надання можливості громадським організа-
ціям, до статутної діяльності яких належать 
питання виборчого процесу та спостере-
ження за ним, та які зареєстровані в уста-
новленому законом порядку не менш як за 
два роки до дня виборів, за дозволом Цент-
ральної виборчої комісії мати офіційних 
спостерігачів, які можуть вести спостере-
ження за ходом виборчого процесу на будь-
якій виборчій дільниці та в територіальному 
виборчому окрузі (частина перша статті 76). 
Законом передбачена також конституційно-
правова відповідальність офіційних спос-
терігачів від громадських організацій у виг-
ляді позбавлення їх права бути присутніми 
на засіданні виборчої комісії за грубе та сис-
тематичне вчинення таких діянь, як: безпід-
ставне втручання в роботу виборчої комісії, 
вчинення дій, що порушують законний хід 
виборчого процесу або неправомірно зава-
жають членам виборчої комісії здійснюва-
ти свої повноваження; заповнення замість 

виборця (зокрема, й на його прохання) ви-
борчого бюлетеня; присутність офіційно-
го спостерігача при заповненні виборцем 
виборчого бюлетеня в кабіні (кімнаті) для 
таємного голосування або порушення ін-
шим чином таємниці голосування (частина 
чотирнадцята статті 76).

Також відповідно до частини п’ятої стат-
ті 34 Закону «Про вибори народних депу-
татів України» така конституційно-правова 
санкція, як позбавлення права бути присут-
німи на засіданні окружної чи дільничної 
виборчої комісії, може бути застосована 
й до інших суб’єктів – до членів виборчих 
комісій вищого рівня; кандидатів у народ-
ні депутати України, уповноважених осіб 
партій (блоків), офіційних спостерігачів 
від партій (блоків) – суб’єктів виборчого 
процесу; офіційних спостерігачів від гро-
мадських організацій; офіційних спостері-
гачів від іноземних держав і міжнародних 
організацій; представників засобів масової 
інформації та осіб, які присутні з дозволу 
або на запрошення виборчої комісії у разі, 
якщо вони протиправно перешкоджають 
його проведенню, про що двома третинами 
голосів від складу комісії приймається мо-
тивоване рішення.

Важливим чинником проведення демок-
ратичних виборів є право учасників вибор-
чого процесу ставити питання про визнан-
ня результатів виборів недійсними, якщо 
для цього є обґрунтовані підстави.

Частиною першою статті 90 Закону 
України «Про вибори народних депутатів 
України» передбачено таку конституційно-
правову санкцію, як визнання дільничною 
виборчою комісією голосування на вибор-
чій дільниці недійсним. Вона може бути за-
стосована дільничною виборчою комісією 
в разі виявлення таких порушень Закону 
України «Про вибори народних депутатів 
України», внаслідок яких неможливо до-
стовірно встановити результати волеви-
явлення виборців. Перелік таких підстав є 
вичерпним. Це:

– виявлення фактів незаконного голо-
сування (опускання виборчого бюлетеня 
до виборчої скриньки за виборця іншою 
особою, крім випадків, передбачених час-
тиною дев’ятою статті 83 Закону; голосу-
вання особами, які не мають права голосу; 
голосування особами, які не включені до 
списку ви борців на цій виборчій дільниці 
або включені до нього безпідставно; голо-
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сування виборцем більше одного разу) у 
кількості, що перевищує десять відсотків 
від кількості виборців, які отримали вибор-
чі бюлетені на виборчій дільниці;

– знищення або пошкодження виборчої 
скриньки (скриньок), що унеможливлює 
встановлення змісту виборчих бюлетенів, 
якщо кількість цих бюлетенів перевищує 
десять відсотків від кількості виборців, які 
отримали виборчі бюлетені на виборчій 
дільниці;

– виявлення у виборчих скриньках ви-
борчих бюлетенів у кількості, що переви-
щує більш як на десять відсотків кількість 
виборців, які отримали бюлетені на вибор-
чій дільниці.

Також законодавець передбачив мож-
ливість окружної виборчої комісії прийня-
ти рішення про визнання голосування на 
виборчій дільниці недійсним у разі: 1) ви-
явлення при повторному підрахунку голо-
сів виборців на відповідній виборчій діль-
ниці обставин, зазначених у частині першій 
статті 90 Закону; 2) виявлення фактів нав-
мисного створення перешкод у здійсненні 
повноважень членами виборчих комісій 
чи реалізації офіційними спостерігачами, 
представниками засобів масової інформації 
права бути присутніми під час проведення 
голосування на виборчій дільниці в при-
міщенні, де проводиться голосування, на 
засіданні виборчої комісії при підрахунку 
голосів, встановленні результатів голосу-
вання на виборчій дільниці, а також непра-
вомірного недопущення зазначених осіб у 
приміщення для голосування.

Ще однією конституційно-правовою 
санкцією є відмова у відшкодуванні партії 
(партіям, що входили до блоків), виборчі 
списки яких отримали три і більше від-
сотків голосів виборців, які взяли участь 
у голосуванні, витрат, пов’язаних із фі-
нансуванням її передвиборної агітації, під-
ставою для застосування якої є виявлення 
Центральною виборчою комісією під час 
перевірки відомостей, що містяться у фі-
нансовому звіті про надходження та вико-
ристання коштів виборчого фонду партії 
(блоку), фактів, що свідчать про порушення 
партією (блоком) встановлених Законом 
вимог до порядку формування виборчого 
фонду партії (блоку) або про використання 
коштів виборчого фонду партії (блоку) на 
цілі, не пов’язані з передвиборною агітацією 
(частина третя статті 98 Закону).

Позитивом Закону України «Про вибо-
ри народних депутатів України» є закріп-
лення у Розділі ХІІ можливості оскарження 
до виборчої комісії або до суду рішень, дій 
чи бездіяльності, що стосуються процесу 
виборів народних депутатів України таких 
суб’єктів, як: 1) виборчої комісії, члена ви-
борчої комісії; 2) органу державної влади, 
органу місцевого самоврядування, підпри-
ємства, закладу, установи чи організації, їх 
посадової чи службової особи, що стосу-
ються невиконання покладених на них за-
коном обов’язків, протиправного втручання 
в діяльність виборчих комісій або їх членів, 
а також недотримання вимог закону з пи-
тань передвиборної агітації; 3) об’єднання 
громадян, крім тих рішень та дій, які від-
повідно до закону, статуту (положення) 
належать до їх внутрішньої організаційної 
діяльності або їх виключної компетенції;  
4) засобу масової інформації, його посадо-
вої чи службової особи або творчого праців-
ника; 5) іншого суб’єкта виборчого процесу 
(виборця; партії (блоку) – суб’єкта вибор-
чого процесу; кандидата в народні депутати, 
зареєстрованого в установленому законом 
порядку; офіційного спостерігача від партії 
(блоку) – суб’єкта виборчого процесу).

У разі задоволення скарги суб’єкт роз-
гляду скарги може прийняти рішення, яким: 
1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи 
окремих його положень, дії чи бездіяльність 
такими, що не відповідають вимогам зако-
нодавства про вибори народних депутатів 
України, порушують виборчі права гро-
мадян, права та законні інтереси суб’єкта 
виборчого процесу; 2) скасувати рішення; 
3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійс-
нити дії, передбачені законодавством, що 
регулює організацію та порядок проведен-
ня виборів народних депутатів України; 4) 
зобов’язати суб’єкта оскарження утримати-
ся від вчинення певних дій; 5) поновити ін-
шим способом порушені виборчі права гро-
мадян, права та законні інтереси суб’єкта 
виборчого процесу; 6) зобов’язати суб’єкта 
оскарження та (або) інший орган, партію 
(блок), засіб масової інформації, посадову 
чи службову особу здійснити передбачені 
законодавством, що регулює організацію та 
порядок проведення виборів депутатів, дії, 
які випливають із факту скасування рішен-
ня, визнання оскаржених дій або бездіяль-
ності протиправними.
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Оксана Тодика, 
докторант

Національної
юридичної

академіїУкраїниімені
ЯрославаМудрого,

кандидат
юридичнихнаук

В умовах становлення України як демократичної правової держа-
ви в механізмі народовладдя суттєво підвищується роль виборів 
і референдумів як найбільш вагомих інститутів безпосереднього 
вираження волі українського народу. Відтак необхідно забезпечи-
ти законність проведення і виборів, і референдумів. 

Президентські вибори 2004 року за-
свідчили значні порушення виборчого за-
конодавства різними суб’єктами виборчих 
правовідносин. Ці порушення були настіль-
ки суттєвими, що призвели до жорсткого 
протистояння різних політичних сил, знач-
ної cуспільної напруги. Відгомін тих подій 
дається взнаки ще й досі. Для розв’язання 
цього не лише правового, а й політичного 
конфлікту були задіяні і Верховна Рада Ук-
раїни, і Верховний Суд. Тому проблема за-
безпечення законності виборчого процесу, 
додержання виборчих прав громадян є од-
нією з основоположних тем як з точки зору 
теорії, так і практики. Тим більше, що пору-
шення виборчого законодавства можливі і в 
майбутньому.

Одним із суттєвих чинників, що впли-
вають на рівень конституційної закон-
ності, є політична корупція. Вважається, 
що вона останніми роками істотно впливає 
на механізм народовладдя. Проблема ко-
рупції у юридичній доктрині досліджуєть-
ся переважно кримінологами, представ-
никами вітчизняної [1; 2; 3] та зарубіжної 
науки кримінального права [ 4; 5; 6], інших 
суспільних наук [ 7; 8; 9]. Разом із тим, її 
аналіз важливий також і з погляду теорії 
держави і права, конституційного права, 
оскільки йдеться про корупцію у форму-
ванні представницьких органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування. 
Проблемі політичної корупції у відносинах 
народовладдя правознавці щойно почина-
ють приділяти увагу [10], але переважно 
в постановочному аспекті. Багато питань, 
що її стосуються, взагалі не були предме-
том обговорення.

 Зважаючи на те, що фактори політичної 
корупції у формуванні представницьких 
органів ще не були предметом ґрунтовно-
го наукового дослідження, у цій статті ста-
виться завдання проаналізувати їх, а також 
їхній вплив на забезпечення механізму на-
родовладдя в Україні, в інших пострадянсь-
ких державах. Вважаємо, що на корупцію у 
сфері народовладдя, зокрема й у сфері фор-
мування представницьких органів, істотно 
впливають загальні її фактори – економіч-
ні, політичні, правові, організаційно-уп-
равлінські та морально-психологічні, котрі 
можна визначити як явища, процеси, що 
впливають на корупційні дії у галузі сус-
пільних відносин. Таку їх класифікацію 
в різних сферах пропонує М.І. Мельник  
[3, 13]. Цей підхід, на нашу думку, цілком 
прийнятний і при визначенні чинників 
щодо політичної корупції. При цьому со-
ціальні фактори вчений поділяє на такі, що 
властиві а) всім державам; б) переважно дер-
жавам відповідного типу, зокрема держа-
вам перехідного (транзитного) типу; в) без-
посередньо конкретній державі. Об’єктивна 
передумова корупції в усіх країнах – деле-
гування народом влади своїм представни-
кам, наявність бюрократичного механізму 
керування державою [3, 13]. 

У юридичній науковій літературі за-
значається, що причиною появи корупції є 
держава як така, і найбільше сприяє її роз-
повсюдженню неефективне виконання дер-
жавою своїх функцій [7, 69]. Одержавши 
від народу владні повноваження, державні 
структури можуть діяти не тільки в його ін-
тересах, а й у власних, корпоративних. І це 
спостерігається в усіх пострадянських краї-
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нах. Політична корупція у сфері виборчих 
відносин суттєво зросла у зв’язку з тим, що 
виборчий процес реально став змагальним.

До політичних факторів корупції в 
Україні належать: 1) помилки в політиці 
реформування Української держави і сус-
пільства; 2) гальмування назрілих полі-
тичних процесів, що призвело до незавер-
шеності формування політичної системи і 
повільного розвитку політичної структури 
суспільства; 3) політична нестабільність, 
що виявляється в нестабільності існуючих 
політичних інститутів; 4) дисбаланс функ-
цій і повноважень різних галузей держав-
ної влади; 5) безсистемність і нерішучість 
у впровадженні демократичних основ роз-
витку суспільства; 6) відсутність ефектив-
ного парламентського контролю за діяль-
ністю вищих посадових осіб виконавчої 
влади, зокрема керівників правоохоронних 
структур; 7) відсутність належної політич-
ної волі щодо системної протидії корупції; 
8) відсутність належної наукової обґрунто-
ваності антикорупційної політики [3, 13]. 
Вважаємо, що ці фактори дедалі істотніше 
впливатимуть на становлення й розвиток 
політичної корупції в Україні. 

Особливу роль тут відіграє гальмування 
проведення правових реформ, відсутність 
ефективної системи парламентського конт-
ролю. Негативно впливає й відсутність не-
залежної судової влади; ця галузь держав-
ного механізму поки що перебуває в стадії 
становлення.

Аналіз політичної корупції, зокрема при 
формуванні представницьких органів перед-
бачає врахування етапу розвитку країни. У 
літературі обґрунтовано зазначається, що 
при зміні фундаментальних умов життя со-
ціуму завжди зростає рівень корупції [8, 2]. 
З цим можна цілком погодитися, особливо 
щодо політичної корупції. За відсутності в 
радянський період змагальності виборчого 
процесу не могло бути й мови про такий 
рівень електоральної корупції, яка розквіт-
ла пишним цвітом у країнах СНД. Разом із 
тим, слід враховувати, що політична коруп-
ція набула істотного поширення й у держа-
вах з демократичними традиціями наро-
довладдя. У цих країнах точиться жорстка 
боротьба за владу між різними політични-
ми силами. 

Вважаємо, що корупція у сфері фор-
мування органів державної влади й ор-
ганів місцевого самоврядування обумов-

люється насамперед низкою об’єктивних і 
суб’єктивних факторів: труднощами пере-
ходу від командно-адміністративної сис-
теми керування до ринкових механізмів; 
недосконалістю виборчого та референд-
ного законодавства; відсутністю глибоких 
демократичних традицій, належної пра-
вової та політичної культури суб’єктів ви- 
борчого процесу. У деяких пострадянських 
державах на електоральну корупцію впли-
ває й етнонаціональний чинник. На харак-
тер і тенденції розвитку корупції у системі 
відносин народовладдя істотно впливають 
також економічні фактори корупції. При 
цьому сама економічна криза, як і соціаль-
но-економічне реформування суспільства, 
безпосередньо не призводить до зростан-
ня корупції, але вона стимулює розвиток 
корупційних процесів [3, 14]. Варто заува-
жити, що високі темпи нагромадження пер-
винного капіталу, виникнення нових госпо-
дарюючих суб’єктів визначили особливий 
інтерес до процесу формування структур 
державної влади фінансових і промислових 
груп в Україні, Росії, інших пострадянських 
країнах. Такий інтерес реалізується шля-
хом підтримки корумпованих чиновників у 
структурах влади. Криміналізація й тініза-
ція економіки пострадянських держав, над-
мірне втручання держави в економіку, від-
сутність прозорої процедури приватизації 
державного та комунального майна істотно 
впливають на корупцію, зокрема в системі 
відносин народовладдя. Чим більше держа-
ва регулює економічні процеси, тим більше 
з’являється можливостей для підкупу чи-
новників та їх корумпованості.

У системі факторів корупції, зокрема в 
сфері відносин народовладдя, значну роль 
відіграють організаційно-управлінські фак-
тори, що виявляються в бюрократизації 
державного апарату, відсутності належної 
взаємодії влади, належного поділу владних 
повноважень між центром і регіонами. Для 
України, так само як і для інших постра-
дянських держав, характерна кардинальна 
зміна системи влади. Механізм її здійснен-
ня, зростання ролі виборів у формуванні 
структур державної влади й органів місце-
вого самоврядування, підвищення значен-
ня всенародних і місцевих референдумів у 
волевиявленні народу – позитивні факто-
ри. Але становлення нової державності ук-
раїнського народу здійснювалося під впли-
вом минулого й нерідко характеризувалося 
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безсистемністю. Замість кардинального ре-
формування владних структур відповідно 
до потреб демократичного розвитку держа-
ви в першій половині 90-х років минулого 
сторіччя почався процес нескінченного ре-
формування державного апарату, що три-
ває й дотепер. По суті, немає чіткої стратегії 
розвитку держави. Нестабільність системи 
керування – не найкраща ситуація для роз-
витку народовладдя, проте сприятлива для 
політичної корупції та корупції у сфері еко-
номіки. Тому ця проблема стосується різ-
них аспектів функціонування державного 
механізму. 

Процес формування власної системи 
державної влади в Україні свідчить, що він 
здійснювався, так само як і в соціалістич-
ний період розвитку держави, на основі по-
зицій вищих посадових осіб, але без серйоз-
них наукових обґрунтувань і без належного 
публічного обговорення. Тому система дер-
жавного керування є неефективною, ос-
кільки вона еклектично поєднує як інститу-
ти, що лишилися від радянського періоду, 
так і нові інститути, що сформувалися в 
період незалежності України. Ця система 
внутрішньо суперечлива, незавершена, гро-
міздка, відірвана від людей, внаслідок чого 
державне керування стало гальмом у прове-
денні соціально-економічних і політичних 
реформ. І далі зростає чисельність держав-
ного апарату. За даними Рахункової пала-
ти, чисельність органів виконавчої влади  
(без місцевих адміністрацій) 1992 року 
становила 63,8 тис. чоловік, а в 2001 році –  
170 тисяч [11]. 

У системі факторів політичної корупції 
у сфері відносин народовладдя важливу 
роль відіграють правові фактори, до яких 
належать: а) недосконалість виборчого і 
референдного законодавств; б) часта зміна 
законодавства про вибори напередодні ви-
борчої кампанії або в процесі її проведен-
ня; в) грубе порушення законодавства про 
вибори, і насамперед – органами держав-
ної влади та органами місцевого самовря-
дування; г) нерідко необ’єктивний розгляд 
у судах виборчих суперечок; д) правовий 
нігілізм як тих, хто організовує виборчий 
процес, так і громадян, які беруть участь 
у виборах. Тому вибори не завжди прово-
дяться відповідно до вимог Конституції 
України і виборчого законодавства. Про це 
яскраво свідчили вибори Президента Ук-
раїни 2004 року.

Процес удосконалення правового регу-
лювання виборів в Україні, в інших пост-
радянських державах постійно триває. І, 
незважаючи на це, такий вид політичної 
корупції, як електоральна корупція, вияв-
ляється як під час проведення президент-
ських виборів, так і парламентських. Багато 
що тут визначається не тільки якістю вибор-
чого законодавства, а й рівнем електораль-
ної культури учасників виборчого процесу. 
Методичні рекомендації, які розробляють-
ся Центральною виборчою комісією, спря-
мовані на роз’яснення процедури здійснен-
ня тих або інших стадій виборчого процесу, 
оскільки під час проведення виборів ви-
никає чимало складних питань, ще й досі 
не врегульованих законодавством. Але і 
це – не панацея від корупційних дій під час 
виборів. Не менш важливим є проведен-
ня правовиховної роботи серед населення, 
якісне навчання й інструктування членів 
виборчих комісій усіх рівнів. У роботі цих 
комісій братимуть участь сотні тисяч гро-
мадян України, і не завжди вони достатньо 
компетентно виконують свої функції.

Вважаємо, що на стан і динаміку корупції 
у сфері народовладдя впливає також ідеоло-
гічний фактор. У статті 15 Конституції Ук-
раїни зазначається, що жодна ідеологія не 
може визнаватися державою як обов’язкова. 
Але це не означає, що не може бути ідеоло-
гії держави щодо питань будівництва самої 
держави, розвитку соціуму, вдосконалення 
правової системи тощо. Положення статті 1 
Конституції про те, що Україна – суверенна 
й незалежна, демократична, соціальна, пра-
вова держава, дає можливість лише загалом 
уявити контури такої держави. Але цього 
недостатньо, оскільки потрібна науково 
обґрунтована стратегія розвитку держави 
та суспільства, політичної і правової сис-
тем. Відсутність такої стратегії дестабілізую-
че впливає на соціум, на розвиток наро-
довладдя. Потрібна стратегія державного 
будівництва, зокрема боротьби з корупцією 
у сфері політичних відносин.

Слабкість інститутів громадянського 
суспільства, незавершеність нормативної 
бази організації і функціонування держав-
ного апарату, відсутність результативного 
суспільного контролю за діяльністю органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання – це теж фактори, що сприяють роз-
витку політичної корупції. Тому державі, 
структурам громадянського суспільства 
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необхідно активізувати зусилля в боротьбі 
з політичною корупцією, розуміючи її не-
безпеку, оскільки вона належить до сфери 
формування влади.

Вважаємо, що на корупцію в цій сфері 
також впливають морально-психологічні 
фактори, пов’язані з девальвацією мораль-
них цінностей, зниженням «планки мораль-
ності» політиків, що особливо проявляється 
в період виборчих кампаній. Підкуп вибор-
ців багатьма громадянами не засуджуєть-
ся, а розглядається як повсякденне явище. 
Власне кажучи, тут має місце феномен ос-
лаблення імунітету суспільства до корупції, 
звикання до неї, що свідчить про перетво-
рення корупційних відносин із соціальної 
аномалії у соціальну норму, тобто в прави-
ло поведінки відповідної частини вибор-
ців. Але не можна допускати, щоб корупція 
сприймалася громадянами як невід’ємний 
елемент суспільних відносин, особливо у 
сфері народовладдя. Нерозуміння переваж-
ною більшістю населення небезпеки полі-
тичної корупції для суспільства, держави, 
конкретного громадянина, для стабільності 
конституційного ладу свідчить про істотну 
деформацію правосвідомості громадян у 
сфері народовладдя. 

Усі фактори корупції у цій сфері відно-
син тісно взаємопов’язані, й недопущення 
політичної корупції, боротьба з нею вимагає 
комплексного, системного підходу, зусиль 
державних органів і структур громадянсь-
кого суспільства.

На місцях ініціативно вживаються за-
ходи для боротьби з корупцією. Так, у Він-
ницькій області була утворена спеціальна 
комісія з розслідування фактів корупції 

серед державних службовців усіх рівнів. 
Ініціатором її утворення був голова Він-
ницької обласної адміністрації. У секторі 
зв’язків зі ЗМІ апарату Вінницької облад-
міністрації утворено комісію, до складу якої 
увійшли представники правоохоронних ор-
ганів і політичних сил регіону. Вона пере-
вірятиме всі заяви про корупцію на предмет 
об’єктивності інформації про корупцію, а за 
необхідності – інформуватиме органи вла-
ди про корупційні дії чиновників. На дум-
ку глави обладміністрації, це дасть змогу 
мінімізувати використання «брудних» ви-
борчих технологій у березні 2006 року.

Актуальною є проблема поєднання дер-
жавних і партійних посад з огляду на закон-
ність проведення виборчих кампаній. 

Сьогодні немає чіткого правового регу-
лювання питання про те, чи може, скажімо, 
міністр або віце-прем’єр поєднувати дер-
жавні та громадські функції. Щодо Прези-
дента України, Конституція України (час-
тина третя статті 103) чітко встановлює, 
що він не може обіймати посаду в органах 
державної влади або в об’єднаннях грома-
дян. Щодо міністрів, віце-прем’єрів, голів 
обласних і районних адміністрацій, слід 
законодавчо закріпити, що вони не мають 
права паралельно очолювати і державні 
структури, і політичні партії, або їх підроз-
діли на місцях. Потрібно внести зміни, до-
повнення до законів «Про політичні партії 
в Україні», «Про державну службу». Щодо 
членів уряду такі положення необхідно за-
кріпити в майбутньому Законі «Про Кабі-
нет Міністрів України». Це питання варто 
вирішити з урахуванням зарубіжного кон-
ституційно-правового досвіду. 
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Участь молоді у виборчому 
процесі: деякі проблеми та 
шляхи їх вирішення

Ігор Коротич, 
секретарДонецької
обласноїорганізації
«Асоціаціямолодих

депутатівУкраїни»

«Молодь – наше майбутнє» – цей вислів шанують здебільшого ті 
верстви населення, які до молодого покоління вже не належать. 
Однак сьогодення вимагає активної участі молоді у політичному й 
економічному розвитку країни: з сучасними поглядами на життя, 
нестандартними підходами до вирішення проблем, з якими Украї-
на постійно стикається, зокрема й у вирі виборчих процесів. Адже 
їх необхідно долати, не відкладаючи на майбутнє. 

Усі суб’єкти виборчого процесу змушені 
вирішувати цілу низку нагальних проблем, по-
чинаючи з недостатньої професійності членів 
виборчих комісій усіх рівнів і закінчуючи не-
досконалим виборчим законодавством. 

Окрім того, в Україні, зокрема й у ви-
борчому процесі, дуже гострою є проблема 
кадрового забезпечення. Кадрове питання 
постає на всіх етапах політичного життя 
країни (і не тільки політичного). У зв’язку 
з цим навіть виник такий термін: «кадровий 
голод». З кожними виборами конкурентна 
боротьба між їх учасниками стає все запек-
лішою. Отже, для перемоги необхідно мати 
велику і професійну команду. До того ж – 
команду, яка вміє працювати в сучасних 
умовах і могла б якнайкраще впоратися з 
новими викликами політичного життя. Але 
як зацікавити молодь брати участь у вибор-
чих перегонах, коли «замовники» вимага-
ють від неї тільки «роботи ногами». Більше 
того, під час виборів найпопулярнішим вис-
ловом політтехнологів стає «обіцяти – не 
означає одружитися». Результатом такого 
ставлення є повне розчарування молодих 
людей і їхнє небажання віддавати свій час 
та енергію на так звані сезонні роботи. 

Викликають занепокоєння й технології, 
які застосовують учасники виборчих про-
цесів. Адже відомо, що далеко не всі завдан - 
ня, які покладаються на молодь під час ви-
борів, відповідають чинному законодавству. 
Звісно, у молодіжному середовищі живе 
революційний дух, бажання змінити світ, і 
прояви цих якостей активно підігрівають-
ся основними політичними гравцями. Але, 
як показує практика, саме найнижчі шари 
виконавчої піраміди виборчого процесу 

ризикують бути покараними за ті чи інші 
порушення, тоді як організатори порушень 
залишаються в тіні. 

Проблем, з якими стикається і стика-
тиметься українська молодь під час прове-
дення виборів, ще доволі багато. Але, на мій 
погляд, досвідчені політики дуже швидко 
знаходять рішення або пристосовуються до 
будь-яких ситуацій у ході передвиборних 
перегонів. Тоді як набагато складніше в цьо-
му плані доводиться молодим людям, які 
бачать, що і як відбувається. Врешті-решт 
у них просто зникає бажання взагалі щось 
робити. Як мовиться – «Полум’я молодих 
сердець згасає, не розгорівшись».

Поглиблює цю проблему ускладнення 
участі молодих людей у формуванні рад 
усіх рівнів. У 1998 році депутатами місце-
вих рад Донецької області стало більше 300 
молодих людей віком до 28 років, які одра-
зу виявили активність і бажання працюва-
ти на благо територіальної громади. Утво-
рювалися громадські об’єднання молодих 
депутатів, вони навчалися вирішувати проб-
леми місцевого самоврядування та лобію-
вати свої інтереси на всіх щаблях влади, об-
мінювалися досвідом. Цей рух поширився 
на всю Україну. Але представництво молоді 
в органах місцевого самоврядування все ж 
не було достатнім для суттєвого впливу на 
прийняття рішень. 

У 2001 році, напередодні парламент-
ських виборів, Донецькою обласною ор-
ганізацією «Асоціація молодих депутатів 
України» було проведено соціологічне 
опитування серед студентів вузів. Його ре-
зультати виявили, на жаль, вкрай низький 
(практично нульовий) рівень політичної 
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активності студентської молоді. Але було 
й одне цікаве відкриття – «гуманітарії» ці-
кавилися політичними процесами набагато 
менше, ніж «технарі». За результатами опи-
тування була проведена активна дискусія 
серед молоді в засобах масової інформації, 
на «круглих столах», диспутах, присвяче-
них цій тематиці. 

Незважаючи на всі зусилля, у 2002 році 
з низки об’єктивних і суб’єктивних причин 
кількість молодих депутатів у місцевих ра-
дах значно знизилася. А нині в депутатсь-
ких корпусах деяких міських рад молодь 
взагалі не представлена жодним депутатом.

Минулі вибори Президента України 
кардинально змінили політичну ситуацію. 
Молодь була втягнута у виборчі перегони. І 
можна було б радіти її політичній активності, 
якби не тривожні факти різкого протистоян-
ня в молодіжному середовищі, які виникли 
на тлі жорсткої політичної боротьби. Деякі 
кандидати використовували молодь для до-
сягнення своїх політичних цілей. Молодь, 
у свою чергу, брала участь у виборах не на 
засадах розбудови майбутнього держави, 
свого майбутнього, а в умовах зведення полі-
тичних рахунків і різкого неприйняття іншої 
політичної думки. Це призвело до масових 
порушень громадського порядку, жорсто-
кості й неповаги до інших.

Ще більше погіршило становище молоді 
у виборчих перегонах 2006 року запровад-
ження пропорційної виборчої системи з так 
званими закритими списками до рад майже 
всіх рівнів. У середовищі достатньо впли-
вових політичних сил неодноразово вини-
кали конфлікти стосовно торгівлі місцями 
у прохідній частині виборчих списків. Звіс-
но, це унеможливлює потрапляння туди 
талановитої, але не спроможної викласти 
відповідну суму, молоді. До речі, в бага тьох 
випадках на минулих виборах до органів 
місцевого самоврядування виборці обирали 
депутатів саме за віковим критерієм.

Вирішити цю проблему, не порушуючи 
ідеї розбудови політичних партій в Україні, 
можна тільки відкривши списки. Таким чи-
ном, ті кандидати, які дійсно відповідатимуть 
усім сучасним вимогам виборців, зможуть 
потрапити до Верховної Ради України. А ті 
політики, які вже не в змозі здобути довіру 
громадян України особистим авторитетом, 
потраплять на «лаву запасних». 

На виборах же до органів місцевого са-
моврядування пропорційну систему, на моє 

переконання, взагалі не можна застосову-
вати. Всі ми знаємо, що основне завдання 
місцевих органів влади – вирішувати гос-
подарські проблеми територіальної грома-
ди. А вибори за пропорційною (партійною) 
системою можуть призвести до того, що но-
воутворені політичні фракції перетворять 
місцеві ради на чергові політичні арени. 
Проте, незважаючи на деклароване спря-
мування державної політики на подальшу 
демократизацію, центральна влада продов-
жує поглиблювати свій вплив на місцеве 
самоврядування. Спочатку виконавчі комі-
тети районних і обласних рад були замінені 
державними адміністраціями, голів яких 
призначає Президент України. Тепер впро-
ваджено пропорційну виборчу систему. 
Подібних прикладів можна наводити бага-
то. Така ситуація практично унеможлив-
лює участь молоді в органах місцевого са-
моврядування, оскільки в місцевих списках 
(у всякому разі – в їх прохідних частинах) 
вистачить місця тільки для літніх партій-
них функціонерів і представників місцевої 
еліти – керівників підприємств, працівни-
ків органів влади, бізнесменів тощо.

Викликає занепокоєння й одночасне 
проведення парламентських і місцевих ви-
борів. У зв’язку з цим увага останнім майже 
не приділяється, а отже з’являється мож-
ливість застосування фальсифікацій. 

Деякі політичні діячі підтримують ідею 
розмежування у строках виборів до Вер-
ховної Ради України й до місцевих рад. Але 
їх мотивування необхідності такого кроку 
вкотре підтверджує першочергову зацікав-
леність народних депутатів у переобранні 
«себе коханих». На їхню думку, це необ-
хідно зробити для збереження політичної 
еліти. Іншими словами, щоб політичні не-
вдахи, які не зможуть потрапити до Верхов-
ної Ради України в умовах рівних змагань, 
змогли «пересидіти» у місцевих радах. Та-
кий підхід до місцевих виборів дуже небез-
печний, адже він фактично унеможливлює 
ротацію кадрів на місцевому рівні.

Отже, на моє глибоке переконання, су-
часним політикам треба думати не про те, 
як найдовше затриматись у вищих органах 
влади або потрапити до них, а більше піклу-
ватися про теперішнє і майбутнє України, 
враховуючи уроки минулого. І тоді, на умо-
вах рівної конкуренції, молодь повернеться 
в політику і зробить Україну справді демо-
кратичною державою.
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Критерієм демократизації суспільства є 
його ставлення до прав людини і громадя-
нина. Правовий статус особи містить у собі 
різнорідні елементи. Він обумовлюється 
її конституційним і соціальним статусом. 
Іноді виникає ситуація, за якої відбуваєть-
ся збіг правового статусу й правоздатності 
людини. Оскільки не всіма правами лю-
дина володіє з народження (наприклад, 
можливістю укласти шлюб), тому можна 
стверджувати, що поняття «правовий ста-
тус» ширше за правоздатність. Правовий 
статус у широкому розумінні цього слова 
можна було б визначити як правоздатність 
особи (дійсну або потенційну), а також су-
купність тих переваг чи незручностей, які 
обумовлені дією правових норм, що безпо-
середньо не регулюють її поведінку.

М.Ф. Орзих зазначає, що правовий ста-
тус особи утворюється сукупністю всіх прав, 
свобод і обов’язків людини і громадянина та 
є основою її правового становища. На його 
думку, «правове становище особи – це склад-
не поняття, що включає правовий стан особи, 
загальну правоздатність, політико-правові 
принципи, права, свободи і обов’язки люди-
ни і громадянина, а також гарантії реалізації 
і захисту прав, свобод і обов’язків людини і 
громадянина» [1]. Можна сказати, що пра-
вовий статус особи – це сукупність або сис-
тема суб’єктивних прав, свобод і обов’язків, 
які належать конкретній особі і закріплені 
в чинній системі права. Суб’єктивне право 
в загальній теорії права розуміють як су-
купність прав, свобод і обов’язків особи, які 
можуть бути реалізовані у правовідносинах. 
Об’єктивне право – це система законодав-

ства та інших форм права, у яких закріплю-
ються суб’єктивні права і обов’язки всіх 
суб’єктів суспільних відносин.

Можливість людини користуватися в 
повному обсязі всіма правами і свободами 
прямо залежить від її статусу, правового 
становища.

Отже, загалом правовий статус осо-
би визначається як юридично закріплене 
становище особи в державі та суспільстві. 
Зазвичай розрізняють кілька видів пра-
вового статусу: 1) загальний або консти-
туційний статус людини і громадянина;  
2) спеціальний або родовий статус певної 
категорії громадян; 3) індивідуальний ста-
тус; 4) статус іноземців, осіб без громадян-
ства (апатридів), осіб з подвійним або іншим 
множинним громадянством (біпатридів); 
5) галузеві правові статуси і т.ін. Важливо 
підкреслити, що загальний конституційний 
статус є єдиним і однаковим для всіх гро-
мадян держави, він не залежить від конк-
ретних обставин, тобто є базовим, вихідним, 
таким, що робить усі інші статуси похідними 
від нього і такими, що його доповнюють [2].

Політичні зміни, які відбулися в держа-
вах Східної Європи, поступово, але перма-
нентно впливають на їхнє законодавство. 
Нещодавно прийнятими там конституція-
ми з принципово інших позицій визнача-
ються категорії «правовий статус особи», 
по-іншому розглядається інститут «грома-
дянства», розширився перелік особистих і 
політичних прав та свобод людини і грома-
дянина та ін.

Стрімкі зміни політичного й економіч-
ного життя супроводжуються зміною пра-

Правовий статус людини і 
громадянина в конституціях 
держав Східної Європи: 
порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення 
з міжнародними стандартами

Михайло 
Баймуратов, 

проректорзнаукової
роботиОдеської

національної
юридичноїакадемії,

завідувачкафедри
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правознавства,
докторюридичних

наук,професор

Події останніх десятиліть змінили світорозуміння й праворо-
зуміння у країнах Східної Європи, що, в свою чергу, дало поштовх 
розвитку там демократичних ідей, а відтак стало основою зміни 
конституційних підвалин згаданих держав. Відбувся перехід від 
авторитарного до ліберально-демократичного режиму.
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вової бази, передусім зміною конституцій. 
Нові конституції та зміни в конституціях, 
які відповідають новій політиці, були прий-
няті в Угорській Республіці (24 серпня 
1990 р.), Республіці Болгарія (12 червня 
1991 р.), Румунській Республіці (21 лис-
топада 1991 р.), Словацькій Республіці  
(3 вересня 1992 р.), Республіці Польща  
(17 жовтня 1997 р.), Чеській Республіці 
(16 грудня 1992 р.) та ін.

Основний акцент нашого дослідження 
стосуватиметься лише питань, пов’язаних з 
регламентацією основних прав і свобод лю-
дини в цих конституціях і порівнянні їхніх 
положень з існуючими міжнародними стан-
дартами в цій галузі.

Варто зазначити, що процес визнання 
прав людини, встановлення їхнього пріо-
ритету перед правами держави як основ-
ного принципу розвитку держави в країнах 
Східної Європи йшов різними шляхами че-
рез те, що попередній їхній конституційний 
розвиток не був однаковим. Так, професор 
І.П. Ільїнський у своїй статті «Основні 
тенденції конституційного розвитку країн 
Східної Європи» зазначав, що в «Польщі 
й Угорщині авторитаризм наприкінці 80-х 
років поєднувався з елементами лібераліз-
му (відносно більша свобода слова й друку, 
легалізація діяльності опозиційних органі-
зацій, рухів і т.ін.). У Чехословаччині та 
Болгарії навпаки, існували жорсткі авто-
ритарні режими, а в Румунії спостерігався 
крайній ступінь авторитаризму у вигляді 
режиму особистої влади, що трималась 
практично на багнетах» [3].

У цей час ці держави визнають права 
людини, виходячи з визнання природних 
і невід’ємних універсальних прав і свобод 
людини, їхнього пріоритету в житті сус-
пільства. Підтвердження цьому ми зна-
ходимо в статті 4 Конституції Республіки 
Болгарія: «Республіка Болгарія гарантува-
тиме життя, достоїнство і права людини і 
створюватиме умови, що сприяють вільно-
му розвитку індивіда й громадянського сус-
пільства» [4]. Далі, у статті 6 Конституції, 
цей принцип розвивається: «(1) Усі люди 
народжені вільними і рівними у своєму до-
стоїнстві та правах. (2) Усі громадяни ма-
ють бути рівними перед законом. Не повин-
но бути привілеїв або обмежень, заснованих 
на таких ознаках, як раса, національність, 
етнічна ідентичність, стать, походження, 
релігія, освіта, погляди, членство в політич-

них організаціях, особистому, соціальному 
або майновому статусі» [5].

Стаття 8 Конституції Угорської Респуб-
ліки закріплює, що «Республіка Угорщина 
поважає недоторканні й невід’ємні фунда-
ментальні права людини. Повага й захист цих 
прав є найпершим обов’язком держави» [6].

Аналізуючи розділи конституцій дер-
жав Східної Європи, які регламентують 
фундаментальні права і свободи людини 
й громадянина, можна дійти висновку, що 
на перший план поставлено особисті права 
і свободи індивіда, далі йдуть права і сво-
боди, пов’язані з політико-суспільними ін-
тересами, а потім – економічні, соціальні й 
культурні права. При цьому збільшене і роз-
ширене їх коло і обсяг, відповідно до між-
народних стандартів. На думку І.П. Ільїн-
ського, «у такій послідовності є певна 
логіка: якщо раніше підкреслювалася пріо-
ритетність соціально-економічних прав, то 
тепер начебто відбивається рівнозначність 
усіх категорій прав і свобод, підкреслюючи 
істотність особистих і політичних прав, які 
раніше найбільше порушувалися» [7].

У зв’язку з цим варто звернути увагу на 
зміцнення тих юридичних гарантій, які по-
винні бути в основі існування, функціону-
вання, реалізації, охорони й захисту прав і 
свобод індивіда.

Однією з таких гарантій є наявність на 
державному рівні органу, що займається 
захистом прав і свобод індивіда – омбуд-
смена або якоїсь комісії – в принципі, назва 
не має принципового значення. У зв’язку з 
цим Н.Ю. Хаманєва зазначає, що протягом 
тривалого часу в жодній із країн Східної 
Європи не було посади омбудсмена. Тільки 
1988 року в Польщі розпочав свою діяль-
ність Уповноважений з прав громадян, а 
роком пізніше ця посада була запроваджена 
в Угорській Республіці» [8].

Цей інститут відображено й закріплено в 
новій Конституції Польщі (розділ IX, статті 
208–212), де йдеться про те, що Уповнова-
жений з прав громадян повинен захищати 
свободи та права людини і громадянина, виз-
начені в Конституції та інших нормативних 
актах. У Конституції Республіки Румунія 
(розділ IV, статті 55–57) цей інститут має 
трохи інше, досить образне й символічне 
найменування – народний правозахисник. 
Однак у своїй основі він зберіг загальні риси, 
властиві цьому важливому інституту кон-
ституційного права. В Угорщині передбачені 
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два види омбудсмена: парламентський ом-
будсмен з цивільних прав і парламентський 
омбудсмен з прав національних та етнічних 
меншин (стаття 32 Конституції Угорщини).

У всіх нових і оновлених конституціях 
інакше, ніж раніше, розглядається питання 
громадянства. Слід зазначити, що після кон-
ституційних реформ в основні закони були 
запроваджені нові норми, які вказують на те, 
як ці держави трактують інститут громадян-
ства. Положення, в якому йдеться про те, що 
ніхто не може проти його волі бути висланий 
за межі держави свого громадянства, одно-
значно вказує на новий, позитивний підхід 
до прав людини, а саме – до її права на вибір 
місця проживання і свободу пересування, а 
також до її права вибору держави, громадя-
нином якої індивід хотів би бути. Аналогічна 
норма зустрічається в Конституції Угорщи-
ни (стаття 69), Конституції Польщі (пункт 2 
статті 32).

У конституціях деяких держав передба-
чається, що особа, яка має громадянство, на-
буте нею з народження на території певної 
держави, не може бути його позбавлена. Цей 
принцип закріплено в пункті 2 статті 5 Кон-
ституції Болгарії, де зафіксовано, що «гро-
мадянство не може бути відкликане, якщо 
воно набуте з народження» [9]. Тут також 
зазначено, що жоден громадянин Респуб-
ліки Болгарія не буде експатрійований або 
виданий іншій державі» [10].

Важливою проблемою в сфері забез-
печення й захисту прав і свобод людини є 
конституційна регламентація правового 
положення національних і етнічних мен-
шин. Звертаючись до конституцій держав 
Східної Європи, можна сказати, що це пи-
тання врегульоване й регламентоване лише 
в конституціях Словаччини (статті 33, 34), 
Угорщини (стаття 68), Румунії (стаття 6) і 
Польщі (стаття 35). Варто також зазначи-
ти, що статті, які регулюють це питання, 
у всіх згаданих конституціях декларують 
єдині принципи міжнародного характеру. 
Це право національних меншин та етніч-
них груп на розвиток своєї культури, своєї 
мови, право на навчання рідною мовою, 
право на створення своїх асоціацій і т.ін. 
У всіх інших питаннях представники цих 
національних меншин є такими ж громадя-
нами своєї держави, як і інші його жителі. 
У Конституції Угорщини прямо передба-
чено, що в усіх державних органах повинні 
бути представники національних меншин. 

Зі свого боку, держава гарантує, що націо-
нальним та етнічним меншинам буде забез-
печена реальна можливість для реалізації 
усього того, що задекларовано в національ-
них конституціях. У жодній з конституцій 
не передбачається створення національних 
автономій, а в пункті 1 статті 2 Конституції 
Болгарії прямо обумовлене недопущення 
їхньої наявності.

Перелік прав і свобод людини в кон-
ституціях зазначених держав переважно 
збігається з відповідним їхнім переліком у 
міжнародних стандартах та в доктриналь-
них розробках. Так, аналізуючи Загальну 
декларацію прав людини 1948 року і з огля-
ду на міжнародно-правові стандарти прав і 
свобод людини, М.Ф. Орзих поділяє їх на:

– особисті права і свободи – це права у 
сфері особистого життя й особистої безпе-
ки, вони стосуються індивідуального, при-
ватного життя людини;

– політичні права і свободи – це такі 
права і свободи, які громадяни реалізують у 
політичній сфері громадського життя;

– економічні права – це такі права, які 
люди реалізують в економічній сфері гро-
мадського життя;

– соціальні права – це такі права, реалі-
зація яких пов’язана із задоволенням най-
важливіших соціальних потреб людей;

– екологічні права – це нова група прав 
людини, яка забезпечує її потреби в безпеч-
ному навколишньому середовищі (раніше 
вони не закріплювалися на конституційно-
му рівні); 

– культурні права і свободи людини [11].
Американський професор Г. Джонсон 

пропонує застосовувати в цій сфері ще де-
тальніші класифікаційні критерії: особисті 
права і свободи (право на життя, неприпус-
тимість рабства, право на правосуб’єктність, 
право на захист закону, недоторканність 
особи, презумпція невинності, залучення 
до відповідальності за злочин, що є таким 
за законом або за міжнародним правом і 
т.ін.); права людини у її взаєминах з інши-
ми соціальними групами і зовнішнім сві-
том (недоторканість житла, право на вільне 
пересування, право шукати притулок, ря-
туючись від політичних або релігійних пе-
реслідувань, і т.ін.); духовні, громадянські 
та політичні права (свобода думки, совісті 
й релігії, свобода переконань, свобода оби-
рати й бути обраним тощо); економічні, со-
ціальні й культурні права [12].
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У конституціях держав Східної Європи 
досить широко представлені лише основні 
групи прав і свобод людини. Основою групи 
особистих прав і свобод людини є теза, що в 
різних варіантах присутня в кожній консти-
туції: усі люди рівні й вільні у своїх правах, 
які є невідчужуваними, недоторканними, 
охоронюваними законом і незаперечними. 
Основні права і свободи гарантовані держа-
вою кожному, незалежно від статі, раси, ко-
льору шкіри, мови, віровчень і релігії, полі-
тичних та інших поглядів, національного або 
соціального походження, приналежності до 
тієї чи іншої національної або етнічної гру-
пи, майнового статусу  тощо. Також нікому 
не може бути заподіяний збиток, ніхто не 
може бути дискримінований або одержува-
ти будь-які привілеї у зв’язку з цими кри-
теріями (стаття 12 Конституції Словаччи-
ни, стаття 16 Конституції Румунії, стаття 8 
Конституції Угорщини тощо). Ще одним 
важливим критерієм, який підкреслює ус-
відомлення і сприйняття ідеї прав і свобод 
людини в цих країнах, є принцип, відповід-
но до якого страта є неприпустимим і забо-
роненим покаранням (пункти 2, 3 статті 15 
Конституції Словаччини, пункт 3 статті 22 
Конституції Румунії, стаття 40 Конституції 
Польщі).

Категорія «політичні права і свободи» 
містить у собі свободу думки, слова, совісті, 
заборону цензури, свободу мирних зборів, 
об’єднань. Обов’язковим є право обирати 
(активне виборче право) і право бути об-
раним (пасивне виборче право), право на 
звернення до державних органів та органів 
місцевого самоврядування. Ця група прав 
досить повно відображена у всіх конститу-
ціях східноєвропейських держав.

Економічні й соціальні права – право на 
працю, відпочинок, соціальне забезпечення, 
право власності тощо – також у повному 
обсязі відображені в цих найважливіших 
нормативних актах. Слід зазначити, що не 
завжди конституція держави є основою 
для дійсної реалізації усіх зазначених груп 
прав. Досить часто необхідний який-небудь 
підзаконний акт, котрий би додатково рег-
ламентував здійснення зазначених прав і 
встановлював механізм їх реалізації, а та-
кож можливість розв’язання конфліктів.

Абсолютно природно, що права і свободи 
людини та їхній захист посідає одне з най-
важливіших місць у всіх нових конституціях. 
Більшість конституцій містять положення, в 

яких проголошується, що базисними норма-
ми в цій галузі є норми міжнародного права 
або визнається пріоритет норм міжнарод-
ного права (примат міжнародного права). 
Це відображено в пункті 1 статті 11, розділі 
II Конституції Словацької Республіки, де 
йдеться про те, що міжнародні договори з 
прав людини і основних свобод, які були 
ратифіковані Словацькою Республікою, від-
повідно до її національного законодавства 
мають більш високу силу стосовно внутріш-
нього законодавства. Це доводить високий 
ступінь захисту конституційних прав і сво-
бод людини. Аналогічне положення закріп-
лене в статті 10 розділу 1 Конституції Чеської 
Республіки. Більш загальне положення, що 
стосується всіх міжнародних договорів, сто-
роною яких є Румунія, закріплено в статті 
11 титулу I її Конституції, де говориться, що 
міжнародні договори, ратифіковані парла-
ментом відповідно до національного права, є 
частиною національного права. Крім того, у 
статті 20 титулу II сказано, що конституцій-
ні положення, що стосуються прав і свобод 
громадян, повинні трактуватися і застосову-
ватися на практиці у відповідності до Загаль-
ної декларації прав людини, а також до всіх 
інших конвенцій і договорів, стороною яких 
є Румунія. У випадку невідповідності, роз-
біжності міжнародних договорів (конвенцій, 
пактів, декларацій) і національного права, 
визнається примат міжнародного права.

Примат міжнародного права також від-
битий у пункті 4 статті 5 Конституції Бол-
гарії. Зазвичай міжнародні договори стають 
частиною внутрішнього законодавства після 
певної національної процедури, чи то ратифі-
кації, чи то схвалення вищим законодавчим 
органом. Інший спосіб взаємин національної 
системи права з міжнародним правом закріп-
лений у пункті 1 статті 7 Конституції Угор-
щини, де сказано, що правова система цієї 
республіки застосовуватиме загальноприй-
няті норми і принципи міжнародного права 
та гарантуватиме гармонію між прийнятими 
на себе зобов’язаннями міжнародного харак-
теру й національним правом. Подібним по-
ложенням Угорщина висловила повну згоду 
з міжнародними нормами й показала, що 
своє законодавство будуватиме винятково 
на універсальних принципах, властивих сві-
товому співтовариству.

Конституція Польщі регламентує взає-
мини міжнародного і внутрішнього права 
більш лаконічно. Її стаття 9 проголошує, 
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що Польща поважає міжнародні норми й 
діятиме в їхніх рамках. Нова Конституція 
Польщі містить чіткий механізм включення 
міжнародних норм у внутрішнє національ-
не право. Однак, зважаючи на те, що Кон-
ституція Польщі відносно нова, говорити 
про будь-які зміни у визнанні прав людини 
поки передчасно. У цьому аспекті цікавою 
є модифікація правового положення прав 
людини відповідно до поправок до Консти-
туції 1990 р., на підставі яких були ратифі-
ковані 14 з 22 універсальних міжнародних 
договорів, що регламентують і регулюють 
права людини. Але водночас слід зазначи-
ти, що Польща відмовилася визнати право 
індивіда на подачу індивідуальних петицій 
(клопотань, прохань, скарг) у міжнародні 
органи, а також не визнала право на подачу 
петицій держави до держави. На думку поль-
ських учених, це пояснюється «недовірою і 
небажанням, які характеризують ставлення 
всіх комуністичних держав до міжнародного 
контролю з прав людини» [13].

Прикладом поваги до міжнародних дого-
ворів можна вважати держави, що виникли 
1 січня 1993 року в результаті «розлучення» 
Чехо-Словаччини, – Чехію і Словаччину. 
У своїй заяві, зверненій до Генерального 
секретаря ООН, Чеська Республіка заяви-
ла, що й надалі дотримуватиметься тих 
зобов’язань, які взяла на себе Чехо-Сло-
ваччина на день її розпаду, включаючи по-
силання, умови, заяви, зроблені державою-
правопоперед ником. З аналогічною заявою 
виступила й Словацька Республіка [14]. 
Слід зазначити, що універсальні міжнародні 
договори з прав людини були серед перших 
міжнародних документів, прихильність до 
яких була підтверджена цими республіками.

Міжнародні стандарти за своїм змістом 
є тією золотою серединою, що її вдалося ви-
робити державам, працюючи спільно в сфері 
прав і свобод людини. Саме на такій основі 
були розроблені й прийняті основні міжна-
родні документи, які регламентують права і 
свободи людини. До них належать Статут Ор-
ганізації Об’єднаних Націй 1945 року, Загаль-
на декларація прав людини 1948 року, Євро-
пейська конвенція про захист прав і основних 
свобод людини 1950 року, Міжнародний пакт 
про громадянські й політичні права 1966 року, 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні й 
культурні права 1966 року тощо.

Говорячи про міжнародні стандарти й 
національні норми в галузі прав і свобод 
людини в порівняльному аспекті, слід за-
значити, що тут існують деякі проблеми. 
По-перше, це проблема співвідношення 
міжнародного і внутрішнього права з націо-
нального законодавства, а саме – легаліза-
ція і реалізація на практиці однієї з існую-
чих доктринальних теорій з цього питання. 
По-друге, це наявність у міжнародного 
співтовариства запобіжних заходів, засто-
совуваних до держави, що взяли на себе 
зобов’язання з міжнародних нормативних 
актів і порушили їх. Також слід зазначити 
те, що міжнародне співтовариство не має 
права на втручання у внутрішні справи 
конкретної держави, а також не має права 
диктувати останній, які міжнародні норми 
вона повинна імплементувати в національ-
не право. Якщо держава відмовляється від 
включення якоїсь норми, її ніхто не може 
примусити. Єдина «зброя» в арсеналі між-
народного співтовариства з цього питан-
ня – це суто політичний чи економічний 
тиск, але ніяк не правовий.
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Події лютого-березня 1917 року в Петрограді зро-
били переворот у політичному житті Східної Європи. 
Політичний процес під назвою «Розбудова автономі-
зації складових частин Російської Імперії» розпочався 
задовго до революції 1917 року. Аналогії між бурхли-
вим 1917 роком, коли Михайло Грушевський очолив 
Центральну Раду, та нинішнім періодом початку третьо-
го тисячоліття лежать на поверхні політичних подій. І 
те, що відбувалося в минулому, сьогодні допомагає кра-
ще розібратися в сучасному політичному процесі.

Говорячи про роль і місце Грушевського як керівни-
ка Центральної Ради наприкінці 1917 – початку 1918 
років, хотілося б зазначити, що разом із розробкою 
пакета законодавчих актів уперше в історії України 
було розроблено «Положення про організацію та про-
ведення ви борів до «територіальних зборів». Річ у 
тім, що Російське Установче Зібрання 6 квітня 1917 
року за пропонувало провести Всеукраїнський конгрес 
представників українських губерній з метою надання  
Україні федерального статусу у складі Росії. Відтак 
Тимчасовий Уряд Росії намагався провести «нові де-
мократичні» вибори в Україні на підставі Маніфесту 
про вибори до Державної Думи Російської Імперії від 
17 (30) жовтня 1905 року.

Саме тому Михайло Грушевський як історик, полі-
тик і керівник нового державного суб’єкта вирішив зро-
бити головний крок до незалежності – розробити абсо-
лютно нову систему виборів, яка логічно вписувалася б 
в історію і традиції України та її народу.

Чому це треба було зробити саме в 1917 році? 
Відповідь очевидна.

По-перше, до 1 серпня 1914 року (дата почат-
ку Першої світової війни) територія України поді-
лялась на 10 губерній: Бессарабську, Волинську, 
Катеринославську, Київську, Подільську, Полтавську, 
Таврійську, Харків ську, Херсонську, Чернігівську. Але 
навесні 1917 року переважну більшість західних губер-
ній окупували кайзерівські та австро-угорські війська. 
Відтак вибори провести там було неможливо. Тому 
Грушевський запропонував зробити адміністративно-
територіальний розподіл підконтрольної території.

По-друге, система виборів до Державної Думи Росі й - 
сь кої Імперії не була прямою – народ не обирав своїх 

представників, депутатів обирали на зборах ви борців 
від з’їздів: 

уповноважених від волостей або повітів;
уповноважених від землевласників;
уповноважених від міських виборців.
А Грушевський вимагав проведення тільки прямих 

виборів від місцевостей – тобто пропонував пряме ви-
борче право.

Отже, уже влітку 1917 року можливо було запрова-
дити нову систему виборів до Українських Всенародних 
Зборів. Та спочатку потрібно було підготувати ви-
бори до Українських Установчих Зборів. Михайло 
Грушевський виступив у газеті «Народна Воля» зі 
статтею «Новий поділ України».

Наводимо її у скороченому варіанті. (Орфографія 
М. Грушевського).«Я вже згадував, коли йшлося про 
проект конституції Української Народної Республіки, 
підготовлений до Українських Установчих Зборів, що 
він передбачає також і новий поділ України: замість 
теперішнього поділу на губернії та повіти – поділ на 
землі: більші від повітів, а менші від губерній. Ці землі 
мали б служити округами при виборах до Українських 
Всенародних Зборів, до них мала б бути пристосована 
адміністративна й судова сіть, а, головне, – в їх рамках 
розвивалось би те широке громадське самоврядуван-
ня, котре має на оці проект нашої конституції, будуючи 
нову Україну на основах децентралізації.

Ні теперішні уїзди, ні губернії не придатні до цього».
Отож і запропонував Грушевський відмовитися від 

губернсько-повітового розподілу, а за основу взяти но-
вий розподіл, у центрі якого має бути земля виборчого 
округу.

Знову звернемось до Грушевського.
«Такий округ при добрій організації може наладити 

в себе добре і справу санітарну, і дорогову, і земельну, 
і промислову, і культурну. У своєму районі він буде 
спроможен організувати й сіть середніх шкіл і якість 
вищої школи, добрий музей і порядний театр – все це, 
що звичайне повітове місто своїми засобами зробити не 
спроможе. До всенародних зборів України такий округ 
посилатиме не менше десяти депутатів, так що при вибо-
рах можливе партійне груповання і пропорціональні ви-
бори. А з другого боку, цей округ настільки невеликий, 
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що всі часті його будуть почувати себе тісно зв’язаними 
між собою, і з своїм центром; всі громадські політичні й 
культурні сили будуть тут на виду і на рахунку».

Автор зазначає, що до поділу взято тільки ту те-
риторію, на якій проводяться вибори до Українських 
Установчих Зборів, а тому вільний український народ 
питання про приєднання чи від’єднання інших земель 
вирішить згодом. Тому Грушевський навмисно не ви-
окремлює Холмщину, Хотинський повіт, Галичину, 
Прикарпаття, Буковину та Східну Бессарабію.

Отже, поділ Грушевським земель України за окру-
гами був таким: 

1) КИЇВ з околицею до Ірпеня і Стугни, і за 
Дніпром на 20 верст.

2) ДЕРЕВСЬКА ЗЕМЛЯ: Радомишльський і 
Овруцький повіти, Київський повіт без південної части-
ни, північна частина Ровен. Центр – Іскоростень.

3) ВОЛИНЬ: Володимирський, Ковельський, 
Луцький та частина Дубенського повітів. Центр – Луцьк.

4) ПОГОРИНА: Ровенський, Острозький, Заслав-
ський, Кремінецький повіти, а також південна частина 
Дубенського та західна частина Старокостянтинівського 
повітів. Центр – Ровно.

5) БОЛОХІВСЬКА ЗЕМЛЯ: Житомирський та 
Новоград-Волинський повіти та частини Бердичів-
ського, Літинського та Вінницького повітів. Центр – 
Житомир.

6) ПОРОССЄ: Васильківський, Сквирський, 
Таращанський повіти, а також південна частина 
Київського та східна частина Бердичівського повітів. 
Центр – Біла Церква.

7) ЧЕРКАСЬКА ЗЕМЛЯ: Черкаський, Канів сь кий, 
Чигиринський повіти, а також частина Звенигородського 
повіту. Центр – Черкаси.

8) ПОБОЖЖЄ: Уманський, Гайсинський повіти, 
частини Липовецького, Балтського та Єлисаветського 
повітів. Центр – Умань.

9) ПОДІЛЛЯ: Камінецький, Проскурівський, 
Ушицький повіти, частини Могилівського і Старо-
костянтинівського повітів. Центр – Кам’янець.

10) БРАЦЛАВЩИНА: Вінницький, Брацлавський 
повіти, частини Літинського, Липовецького, Могилів-
ського та Ямпільського повітів. Центр – Вінниця.

11) ПОДНІСТРОВ’Я: Ольгопільський, Тераспіль-
ський повіти, частини Ямпільського, Балтського та 
Ананівського повітів. Центр – Балта.

12) ПОМОР’Я: Одеський повіт, частини Ананів-
ського, Єлисаветського та Херсонського повітів. 
Центр – Миколаїв.

13) ОДЕСА – з територією до Дністровського лиману.
14) НИЗОВА ДНІПРЯНЩИНА: частини Єли-

савет ського, Александрівського та Верхнєдніпров ського 
повітів. Центр – Єлисавет.

15) СІЧОВА ЗЕМЛЯ: Катеринославський повіт, 
частини Верхнєдніпровського, Херсонського, Ново-

московського та Александрійського повітів. Центр – 
Катеринослав.

16) ЗАПОРОЖЖЯ: Мелітопольський та 
Бердянський повіти. Центр – Бердянськ.

17) НОВЕ ЗАПОРОЖЖЯ: Дніпровський повіт та 
частина Херсонського повіту. Центр – Херсон.

18) АЗОВСЬКА ЗЕМЛЯ: Маріупольський, 
Павлоградський повіти та частина Александрівського 
повіту. Центр – Маріуполь.

19) ПОЛОВЕЦЬКА ЗЕМЛЯ: Старобільський, Сло-
в’я но сербський та Бахмутський повіти. Центр – Бахмут.

20) ДОНЕЧЧИНА: Зміївський, Ізюмський, Вов чан-
ський та Куп’янський повіти, частини Корочанського та 
Білгородського повітів. Центр – Слов’янськ.

21) ПОДОННЯ: Новооскільський, Бирючський, 
Острогожський та Богучарський повіти, частини 
Корочанського й Старобільського повітів. Центр – 
Острогожськ.

22) СІВЕРЩИНА: Мілинський, Суражський, 
Новозибківський, Стародубський та Новгород-Сівер-
ський повіти. Центр – Стародуб.

23) ЧЕРНІГІВЩИНА: Чернігівський, Городнянсь-
кий, Остерський та Сосницький повіти, частини 
Козелецького, Ніжинського та Борзенського повітів. 
Центр – Чернігів.

24) ПЕРЕЯСЛАВЩИНА: Переяславський, Прилу-
сь кий та Пирятинський повіти, частини Козелецького, 
Ніжинського, Борзенського і Золотоніського повітів. 
Центр – Прилуки.

25) ПОСЕМ’Я: Кролевецький, Глухівський, Коно-
топ ський та Путивльський повіти. Центр – Конотоп.

26) ПОСУЛЛЯ: Роменський, Лохвицький, Гадяць-
кий повіти, частини Лубенського та Миргородського 
повітів. Центр – Ромни.

27) ПОЛТАВЩИНА: Зіньківський, Полтавський 
та Костянтинівський повіти, частини Миргородського, 
Хоро ль ського, Валківського, Ахтирського та Бого-
духівського повітів. Центр – Полтава. 

28) САМАРСЬКА ЗЕМЛЯ: Кременчуцький, 
Кобеляцький та Новомосковський повіти, части-
ни Золотоноського й Хорольського повітів. Центр – 
Кременчук.

29) СЛОБОДЩИНА: Сумський, Лебединський, 
Суджанський та Гайворонський повіти, частини 
Ахтирського та Богодухівського повітів. Центр – Суми.

30) ХАРКІВ із повітом і частинами Валківського та 
Білгородського повітів.

На перший погляд, наведений поділ має деякі роз-
біжності з сучасним адміністративно-територіальним 
поділом України. Але, порівнюючи роботу Грушевського 
з губернсько-повітовим розподілом Російської Імперії, 
бачимо, що його виборчо-окружна програма стала дійс-
но революційним кроком уперед. А більшість пропо-
зицій першого Президента України в галузі виборчого 
процесу актуальні й нині, і у майбутньому.
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Досі виникає багато запитань з приводу того, як і 
чому припинила своє існування Українська Народна 
Республіка. Відповідей на них стільки, скільки влад та 
урядів «пройшлися» Україною за чотири роки грома-
дянської війни, інтервенції, окупації та внутрішніх непо-
розумінь між Центральною Радою і Головним отаманом 
Симоном Петлюрою. Період антигетьманського пов-
стання був піком політичної кар’єри Петлюри, але тоді 
почалося знищення перших політичних кроків УНР. 
Семен (Симон) Васильович Петлюра очолив урядовий 
кабінет разом із своїми товаришами, які були чудовими 
вояками, але нікчемними політиками. Завершенням 
політичної діяльності Петлюри став його союз із 
панською Польщею, який не приніс ані волі Україні, 
ані слави самому отаману. На короткий час Петлюра 
повернувся до України разом із поляками. Але гос-
подарем уже був не він. Навіть на білому коні в травні 
1920 року до Києва в’їхав не він як Головний отаман, а 
Юзеф Пілсудський. Петлюру вже не сприймали ні ук-
раїнці, ні поляки. Потім – втеча за кордон, тяжкі роки 
еміграції і таємнича загибель. Тому в пам’яті українсь-
кого народу Петлюра лишився таким, як його охарак-
теризував Володимир Винниченко: «Так за что ж, ради 
Бога, вы, украинцы, считаете этого человека вождем? 
Ведь вы называете себя великой культурной нацией, вы 
не готтентоты, которым не нужно никаких культурных 
ценностей, чтобы быть вождем, хотя и они требуют от 
своих вождей своеобразного знания, умелости, храб-
рости, мужества, самоотдачи. Но разве было хоть это 
у Петлюры?». Тому всю відповідальність за загибель 
українського парламентаризму він покладає тільки на 
діяльність Петлюри. Що ж, нехай цим питанням займа-
ються фахівці. Йшов 1922 рік.

З утворенням 30 грудня 1922 року Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік почалася 
нова епоха в політичному житті України, а точніше – 
Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Уже в жовтні 1924 року почався новий етап ад-
міністративно-територіального розподілу України 
у складі СРСР відповідно до Конституцій СРСР та 
УРСР, також прийнятих у 1924 році. Згідно з цим 
розподілом, замість губерній створено області, а на 
території Бессарабії у складі України – Молдавську 
Автономну Республіку. 24 жовтня того ж року за рішен-
ням Всеукраїнського Центрального виконавчого комі-
тету – ВУЦВК – обрано Раду національних меншин, 
яка своєю постановою, затвердженою Радою ВУЦВК, 
утворила автономні райони з правами областей, які 
також мали право обирати своїх представників до 
органів влади та до ВУЦВК. За даними 1931 року, 
в УРСР налічувалось вісім російських, сім німець-
ких, три грецьких, три болгарських, три єврейських, 
один польський автономні райони та Молдавська 
Автономна Республіка. Також Радою ВУЦВК була 
затверджена постанова про утворення 414 російських, 

251 німецьких, 148 польських, 167 єврейських, 34 бол-
гарських, 30 грецьких, 16 молдавських (крім Автономної 
Республіки), 10 чеських, 9 татарських та 4 білоруських 
сільрад. Як бачимо, після тривалого тиску польсько-
шляхетського панства український народ і уряд УРСР 
з повагою ставилися до прав інших народів на території 
України та жодним чином не перешкоджали їхнім гро-
мадянським і виборчим правам. Розпочався процес роз-
будови радянського ви борчого права.

Основною заслугою Конституції 1924 року було те, 
що на державному рівні було закріплене виборче право 
за жінками та особами, які досягли 18-ліття.

1934 рік – особливий в історії України. Столицею 
України став Київ. Коли 1938 року було зведено буди-
нок Верховної Ради УРСР, в ньому знайшлося місце й 
для «Комісії з організації виборів кандидатів у народні 
депутати УРСР від непорушного блоку комуністів та 
позапартійних» (таку назву мала у 1934 році Центральна 
виборча комісія).

Після прийняття у 1936 році так званої Сталінської 
конституції як в СРСР, так і в союзних республі-
ках, зокрема в Україні, відбулись відповідні зміни. 
У 1937–1938 роках було створено ще кілька облас-
тей. (Конституція УРСР була ухвалена 29 січня 1937 
року). Так, станом на 1 січня 1939 року, УРСР налічу-
вала 12 областей: Київську, Чернігівську, Харківську, 
Полтавську, Ворошиловградську (Луганську), Донецьку, 
Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Одеську, 
Проскурівську, Житомирську (Молдавська Автономна 
Республіка тоді ж стала союзною республікою). 
Відповідно до цього розподілу змінилися виборчі окру-
ги, тому вибори до Верховної Ради УРСР у березні 1939 
року проводилися вже за новим адміністративно-тери-
торіальним устроєм.

«Золотий вересень» 1939 року став знаковою 
сторінкою в історії України, бо тоді возз’єдналися зем-
лі Західної і Наддніпрянської України. 27 жовтня депу-
тати Народних Зборів Західної України одноголосно 
ухвалили Декларацію про входження до складу УРСР, 
яку 1 листопада затвердила Верховна Рада СРСР. На 
західноукраїнських землях утворилися нові облас-
ті: Львівська, Волинська, Ровенська, Тернопільська, 
Станіславська та Дрогобицька. Відразу ж після цього, 
у грудні 1939 року у нових виборчих округах відбули-
ся вибори депутатів від західноукраїнських земель до 
Верховних Рад СРСР та УРСР.

А 2 серпня 1940 року Північна Буковина та час-
тина Південної Бессарабії увійшли до складу УРСР 
як Чернівецька та Аккерманська (з грудня 1940 
року – Ізмаїльська) області. За межами України ли-
шилися землі Закарпаття, окуповані Угорщиною у 
березні 1939 року (після анексії Чехо-Словаччини) 
та Холмщина, Надсяння, Лемківщина й Підляшшя, 
які входили вже до складу Генерал-губернаторства  
III Рейху.
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Підсумовуючи події міжвоєнного періоду, можна за-
значити, що система організації та проведення виборів 
(за умови політичного аспекту того часу) затвердилась 
майже на всій території України.

Роки Великої Вітчизняної війни призупинили по-
дальший розвиток виборчого права, але вже з 28 жовт-
ня 1944 року, коли війська Червоної Армії звільнили 
всю Україну від загарбників (Німеччини, Румунії, 
Угорщини, Словаччини), розпочався останній етап 
возз’єднання України, який закінчився 29 червня 
1945 року виходом Закарпаття з-під юрисдикції 
Чехословаччини та входженням до УРСР. Остаточні 
проблемні питання між Україною та Польщею стосов-
но Холмщини, Підляшшя та Лемківщини були вирі-
шені 16 серпня 1945 року під час підписання договору 
між СРСР та ПНР про визначення державного кордону 
вздовж Бугу та східного узбережжя Сяну.

До 1954 року адміністративно-територіальний роз-
поділ України не змінювався доти, поки 19 лютого з на-
годи 300-річчя возз’єднання України та Росії Кримська 
область на підставі рішення Президії Верховної Ради 
СРСР була введена до складу УРСР. Адміністративно-
територіальний розподіл України як основа забезпечен-
ня виборчого процесу став остаточним і незмінним. Але 
деякі принципи виборчого права змінилися в 1988 році 
на підставі законів СРСР та УРСР «Про вибори» від  
1 та 17 грудня, за якими вибори до З’їзду народних 
депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР та Верховної 
Ради УРСР стали альтернативними, що й відбулося в 
березні вікопомного 1990 року. Тому, на думку авто-
рів, 1990 рік умовно можна вважати датою заснування 
демократичної Центральної виборчої комісії. З липня 
1990 року в історії України розпочався завершальний 
етап здобуття державної незалежності та виборчої де-
мократії. 

За 13 років незалежності колективи Центральної ви-
борчої комісії на чолі з Віталієм Бойком, Іваном Ємцем 
та Михайлом Рябцем зробили найголовніше – обстояли 
право українського народу на проведення незалежних 
демократичних виборів і заснували централізовану ви-
борчу систему з організації підготовки та проведення 
виборів і референдумів.

Але процес конституційного демократичного розвит-
ку виборчого права у зв’язку з євроінтеграцією та розбу-
довою нового рівня взаємовідносин між країнами СНД 
триває й досі. Тому нинішньому колективу Центральної 
виборчої комісії на чолі з Ярославом Давидовичем і 
членами Центральної виборчої комісії Валентиною 
Завалевською, Юрієм Донченком, Сергієм Дубовиком, 
Ігорем Качуром, Русланом Князевичем, Андрієм 
Магерою, Михайлом Охендовським, Броніславом 
Райковським, Мариною Ставнійчук та Олександром 
Чупахіним разом із співробітниками Секретаріату 
Центральної виборчої комісії попереду багато роботи на 
ниві демократичних зрушень і перебудов. 

Як свідчить історія, шлях у майбутнє пролягає через 
минуле, і саме тому є потреба розглянути питання на-
родження системи виборчих органів сторічної давнини 
на прикладі перших виборів на відносно демократичній 
основі в 1905 році під час обрання І Державної Думи 
Російської Імперії. 

Нагромадження політичних, економічних і соціаль-
них конфліктів після поразки в російсько-японській 
війні завершилося соціальним вибухом під час рево-
люційних подій 1905 року. Під тиском народних мас 
захиталася Російська Імперія. У багатьох виступах, 
демон страціях, страйках, збройних сутичках робітники, 
селяни, інтелігенція вимагали від царизму радикального 
поліпшення свого становища, ліквідації самодержавства, 
проголошення в країні загальних прав і свобод. Російська 
імперія та самодержавний уряд були вже неспроможні 
зупинити революцію репресіями та обіцянками. І тому 
17 жовтня (30 жовтня – за новим стилем) 1905 року був 
оголошений та оприлюднений «Высочайший импера-
торский манифест» про громадські свободи та перетво-
рення Росії на конституційну монархію. Згідно з цим 
маніфестом разом із Порядком проведення ви борів до 
Державної Думи затверджено і «Положення про ви бори 
до Державної Думи». Тому дату 17 (30) жовтня 1905 
року можна вважати датою утворення виборчих комісій 
в історії Росії.

Зважаючи на те, що це були дійсно перші вибори в 
історії країни, відповідно до маніфесту утворили на-
раду графа Д.М. Сольського з метою розробки додат-
кових правил про Державну Думу. До складу цієї на-
ради увійшли відомі тоді політичні діячі та юристи, 
зокрема й колишній київський генерал-губернатор граф 
О.П. Ігнатьєв. Перед цією групою було поставлено за-
вдання розробити політичну модель демократичних 
виборів для всієї території імперії з урахуванням усіх 
прошарків суспільства. За основу цієї моделі було взято 
деякі елементи виборчої системи США, яку з Портсмута 
привіз голова Ради Міністрів С.Ю. Вітте.

Нарада графа Д.М. Сольського стала «Особливою 
нарадою», на яку додатково було покладено вирішення 
найважливіших питань, а саме:

– про вибори до Державної Думи від губерній 
Царства Польського, Уральської та Тургайської об-
ластей, Сибірських губерній і областей, Степового й 
Туркестанського генерал-губернаторств, Намісництва 
Кавказького, а також вибори від кочових інородців;

– про приведення в дію Положення про вибори до 
Державної Думи;

– про порядок розгляду кошторису міністерств і дер-
жавних управлінь для проведення виборів.

Крім самого Дмитра Михайловича, який очолив 
Державну раду, до складу «Особливої наради графа 
Д.М. Сольського» увійшли: князь О.Д. Оболенський, 
І.Я. Голубєв, М.М. Гепард, барон Е.Ю. Нольде, О.Б. Ріх-
тер, адмірал М.М. Чихачев, М.С. Таганцев, Е.В. Фріш, 
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граф, генерал-ад’ютант О.П. Ігнатьєв, Д.Ф. Трепов,  
князь М.С. Волконський, О.О. Половцев та барон 
Ю.О. Ікскуль фон Гільденбант. 

До того ж, на допомогу «Особливій нараді графа 
Д.М. Сольського» в Петербурзі, Москві та Києві були 
створені ділянки громадського об’єднання – цент-
рального комітету «Союзу 17 жовтня», до складу яко-
го увійшли також відомі діячі того часу О.І. Гучков, 
М.В. Родзянко, Ф.Е. Єнакієв (донецький підприємець), 
О.А. Столипін (брат Петра Аркадійовича) та інші, які 
поставили перед організацією завдання забезпечити 
вибори до Державної Думи юридичною підтримкою на 
неурядовому рівні без урядового нагляду. 

Отже, станом на 14 (27) листопада 1905 року були 
вирішені основні організаційні питання з підготовки 
документальної бази виборів до Державної Думи, діяль-
ність якої у першому скликанні була недовгою – 73 дні 
(з 27 квітня по 8 липня). До речі, у складі І Державної 
Думи була створена Українська думська громада з чис-
ла депутатів від Центральної України.

Перед тим як перейти до розгляду основного питан-
ня – організації підготовки та проведення виборів до  
І Державної Думи, звернімося до спогадів сучасника того 
процесу, а саме – до мемуарів Сергія Юлійовича Вітте. 

«Новый выборный закон дал первую Государ ствен-
ную Думу гораздо более левую, чем ожидали. Думу эту, 
кажется, прозвали Думою «народного возмездия». Мне 
кажется, было бы правильнее ее прозвать Думою «обще-
ственного увлечения и государственной неопытности».

В сущности, в Думе главнейшая партия была кадетов, 
и если бы кадеты обладали хотя бы малою долею госу-
дарственного благоразумия и понимания действитель-
ности и партия эта решилась бы отрезать от себя «ре-
волюционный хвост», то первая Дума просуществовала 
бы долго и, вероятно, имела бы за собою историческую 
честь введения и воплощения русской конституции так, 
как она была определена 17 октябрем и последующими 
во исполнение манифеста 17 октября законами. Дума 
же та увлеклась, зарвалась. А беда в том, что когда было 
приступлено к выборам, министерство внутренних дел 
издало циркуляр всем губернским властям, в котором 
выражалось поведение государя, чтобы выборы прово-
дились совершенно свободно и администрация никоим 
образом не вмешивалась в выборы в смысле влияния 
на выборы тех или других лиц. В действительности же, 
временные генерал-губернаторы влияли на выборы в 
том смысле, что они будоражили общественное мнение 
и способствовали выбору более левых представителей. 

Первая Государственная Дума была распущена по 
инициативе и настоянию правительства, так как с этой 
правительство ничего сделать не в состоянии, что Дума 
эта только будет революционировать страну.

 Его величеству не угодно было признать, что такой 
образ действий администрации способствовал левизне 
Думы, и в письме ко мне от 15 апреля государю угодно 

было писать: «мне кажется, что Дума получилась такая 
крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, 
а благодаря полнейшему воздержанию всех властей от вы-
борной компании, чего не бывает в других государствах».

После доклада Горемкина (председатель Совета 
Министров) его величеству угодно было соизволить и под-
писать 7 июля указ о роспуске Государственной Думы».

Як свідчить сучасник того часу й видатний полі-
тичний діяч, в основі проблем була виборча кампанія. 
Тому настав час розповісти (з урахуванням історичного 
аналізу) про організацію виборчого процесу сторічної 
давнини. Але перед тим виникає потреба звернутися 
ще до одного сучасника подій минулого – Голови Ради 
Міністрів Петра Аркадійовича Столипіна під час ви-
борів до ІІ Державної Думи: 

«Господа! Я не предполагал выступать вторично 
перед Государственной Думой, но тот оборот, кото-
рый приняли прения, заставляют меня просить ваше-
го внимания. Я хотел бы установить, что правительст-
во во всех своих действиях, во всех своих заявлениях 
Государственной Думе будет держаться исключительно 
строгой законности. Борясь исключительными сред-
ствами в исключительное время, правительство вело и 
привело страну во вторую Думу.

С нетерпением ждут начала выборов некоторые по-
литические партии, с целью склонить на свою сторо-
ну избирателей, не ограничиваются распространением 
среди населения своих взглядов и убеждений путем пе-
чати и собраний, но силятся представить в искаженном 
свете действия и намерения правительства для проведе- 
ния на выборах лиц, враждебно к нему настроенных. Под- 
тверждаю неоднократные указания мои на обязанность 
вашу ограждать полную свободу выборов, пресекая лишь 
самым решительным образом попытки использовать 
публичные собрания для агитации революционной».

Це ще одне свідчення того, що виборче право почало зай-
мати свою нішу в демократичному розвитку суспільства. 

Розповідаючи про вибори до Державної Думи, слід 
зазначити, що засідання «Особливої наради графа 
Д.М. Соль ського» розробило «Порядок виборів до 
Державної Думи», а також застосувало підготовчі заходи 
для відкриття Думи та приведення її механізму в дію. 

Під час наступних засідань «Особливої наради» 
були опрацьовані важливі правила сільських виборів до 
Думи з урахуванням кількості земельних паїв землегос-
подарів і землеорендарів. Визначена роль поліції під час 
проведення передвиборної агітації – роль спостерігача 
за виступами представників партій та земляцтв. Також 
«Особлива нарада» затвердила проект правил про ви-
бори в Царстві Польському, в містах Російської імперії 
(так звані міські вибори).

Але, що найголовніше – були встановлені правила 
про виборчі зібрання, про кількість виборців, про май-
но та його кількість для підрахунку майнового стану,  
зокрема і майнового стану жінок – власниць.
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Забезпечення діяльності Комісії

Підсумки роботи постійного 
тендерного комітету Центральної 
виборчої комісії за 2005 рік

Постійний тендерний комітет Центральної вибор-
чої комісії був створений з метою раціонального ви-
користання коштів Державного бюджету України, що 
виділяються на витрати, пов’язані з діяльністю Цент-
ральної виборчої комісії, проведенням виборів і все-
українського референдуму, забезпечення дотримання 
норм і процедур закупівель товарів, робіт і послуг за 
рахунок цих коштів. Видане відповідне розпоряджен-
ня Голови Центральної виборчої комісії від 15 грудня 
2004 року № 82 та затверджене Положення про постій-
ний тендерний комітет Центральної виборчої комісії, 
відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за державні кошти», пункту 1 частини 
другої, частин третьої та четвертої статті 26 Закону Ук-
раїни «Про Центральну виборчу комісію», постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року  
№ 1469 «Про організаційні заходи щодо функціонуван-
ня системи державних закупівель», наказу Міністерства 
економіки України від 26 грудня 2000 року №280 «Про 
затвердження Положення про порядок створення та го-
ловні функції тендерних комітетів щодо організації та 
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг 
за державні кошти». 

Згідно з частиною першою статті 12 Закону України 
«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кош-
ти» тендерний комітет створюється для організації та 
проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за 
державні кошти на засадах колегіальності у прийнятті 
рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендер-
ного комітету та їх неупередженості.

До складу постійного тендерного комітету Цент-
ральної виборчої комісії входять: М.І. Ставнійчук, за-
ступник Голови Центральної виборчої комісії – голова 
постійного тендерного комітету; В.О. Завалевська, член 
Центральної виборчої комісії – заступник голови комі-
тету; О.М. Чупахін, І.А. Качур, А.Й. Магера, А.А. Пи-
саренко – члени Центральної виборчої комісії – члени 
постійного тендерного комітету; С.М. Суярко, заступ-
ник Голови Секретаріату Комісії; В.М. Стріганов, 
начальник управління інформатизації; В.М. Марти-
ненко, завідуючий відділом матеріально-технічного 
забезпечення; О.О. Осадчук, завідуючий відділом зве-
деного планування та фінансування; Н.І. Склярова, 
завідуюча відділом контролю за використанням кош-
тів; А.І. Краснощок, завідуючий сектором юридичного 
управління Секретаріату Комісії; Л.О. Макаренко, по-
мічник заступника Голови Центральної виборчої ко-

місії, О.В. Шипілов, головний консультант юридично-
го управління Секретаріату Комісії – відповідальний 
секретар постійного тендерного комітету.

Протягом 2005 року постійним тендерним комітетом 
було проведено 32 процедури торгів із закупівлі товарів, 
робіт і послуг за кошти Державного бюджету України, 
відповідно, 12 тендерів – за процедурою відкритих тор-
гів, 17 тендерів – за процедурою запиту цінових пропо-
зицій (котирувань), 2 тендери – за процедурою торгів з 
обмеженою участю, 1 тендер – за процедурою погоджен-
ня закупівлі у одного учасника. Загальна сума закупі-
вель за укладеними договорами у 2005 році становила 
26 933 800 грн., у тому числі товарів – на суму 5 446 200 грн., 
послуг – на суму 21 487 600 гривень. 

Так, відповідно до положень статті 18 Закону Украї-
ни «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти» за процедурою відкритих торгів здійснено такі 
закупівлі:

1) послуг з технічного обслуговування та поточного 
ремонту автомобілів Центральної виборчої комісії;

2) приладдя канцелярського паперового;
3) бензину марки А-95 для потреб автогосподарства 

Центральної виборчої комісії;
4) послуг зі страхування автомобілів і водіїв Цент-

ральної виборчої комісії;
5) обладнання, матеріалів і послуг для побудови 

структурованої кабельної системи телекомунікаційної 
мережі Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Ви-
бори»;

6) послуг мобільного зв’язку;
7) мікроавтобуса;
8) вантажного автомобіля;
9) мережевого обладнання для модернізації та розвит-

ку Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори»;
10) копіювальної техніки; 
11) звукотехнічного та стенографічного комплексу 

для прес-центру Центральної виборчої комісії;
12) квартир шляхом пайової участі у будівництві. 
Відповідно до положень статті 32 Закону Украї-

ни «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за держав-
ні кошти» закупівля товарів і послуг, для яких існує 
постійно діючий ринок, та за умови, що їх вартість не 
перевищує 100 тисяч гривень, може здійснюватися 
шляхом застосування процедури запиту цінових про-
позицій. 

Зазначений вид процедури закупівлі товарів, робіт і 
послуг за державні кошти був застосований постійним 
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тендерним комітетом Центральної виборчої комісії до 
17 закупівель.

З метою належної підготовки до проведення виборів 
народних депутатів України у 2006 році та відповідно 
до частини другої статті 2, частини третьої статті 18 За-
кону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти» і постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 24 вересня 2005 р. № 944 «Про закупівлю послуг 
з розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи 
«Вибори» була здійснена закупівля послуг з розвитку 
Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори» в 
частині створення інформаційно-аналітичної підсисте-
ми «Списки виборців» шляхом проведення торгів з об-
меженою участю. 

Слід зазначити, що послуги щодо модифікації та 
розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи 
«Вибори» в частині створення інформаційно-аналітич-
ної підсистеми «Списки виборців» мають спеціалізова-
ний характер і могли бути надані обмеженою кількістю 
запрошених до участі у торгах учасників, які мають 
відповідний досвід у розробці та впровадженні інфор-
маційних систем загальнодержавного рівня для підго-
товки та проведення виборів.

З п’яти запрошених учасників взяли участь лише 
двоє. За результатами торгів було укладено договір з 
АТЗТ «Атлас» на суму 1 092 000 гривень.

Також відповідно до частини другої статті 2 Закону 
України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти» та постанови Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2005 р. №1292 «Про закупівлю послуг з 
виготовлення, пакування та доставки виборчих бюле-
тенів для голосування на виборах народних депутатів 
України 26 березня 2006 року» постійним тендерним 
комітетом Комісії було погоджено проведення торгів 
щодо закупівлі в одного учасника. В результаті прове-
деної процедури було укладено договір з державним 
підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» на 
суму 15 979 900 грн.

Протягом 2005 року під час проведення тендерів пос-
тійним тендерним комітетом до Центральної виборчої 
комісії надійшло дві скарги від організацій – учасників 
закупівель.

Зокрема, ТОВ «Авто-Лайф» подало до Міністер-
ства економіки України скаргу (лист Міністерства від  
22 квіт ня 2005 року № 55-35/871) щодо дотримання 
Центральною виборчою комісією вимог Закону Украї-
ни «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти» в частині встановлення в тендерній документа-
ції із закупівлі послуг з технічного обслуговування та 
поточного ремонту автомобілів Центральної виборчої 
комісії кваліфікаційних вимог до учасників торгів з ме-
тою збереження гарантійного обслуговування та ремон-
ту автомобілів Комісії. 

Відповідно до наказу Міністерства економіки Украї-
ни від 19 травня 2005 року № 136 скарга задоволена част-

ково в частині необхідності уточнення кваліфікаційних 
вимог до учасників торгів. На виконання цього наказу 
постійним тендерним комітетом Центральної виборчої 
комісії було внесено відповідні зміни до тендерної доку-
ментації, нова редакція якої невідкладно була надіслана 
всім учасникам. 

Варто звернути увагу на те, що учасник, який пода-
вав скаргу до Міністерства економіки України, – ТОВ 
«Авто-Лайф» – подальшої участі в тендері не брав і, від-
повідно, тендерних пропозицій не надавав.

Також 14 липня 2005 року ТОВ «Торговий дім «Ін-
терпап» подав до Центральної виборчої комісії скар-
гу (вх. № 21-43-5066) щодо перегляду правильності 
рішення та визначення переможця за головним кри-
терієм – ціновою пропозицією або відміни рішення 
постійного тендерного комітету Центральної виборчої 
комісії та проведення повторних торгів із закупівлі 
приладдя канцелярського паперового. 

Рішенням постійного тендерного комітету Цент-
ральної виборчої комісії від 20 липня 2005 року у задо-
воленні зазначеної скарги було відмовлено. 

ТОВ «Торговий дім «Інтерпап» не погодився з та-
ким рішенням і подав позов до Господарського суду 
м. Києва щодо відміни рішення постійного тендерного 
комітету Центральної виборчої комісії та проведення 
повторних торгів із закупівлі приладдя канцелярсько-
го паперового. 

Враховуючи, що з 1 вересня 2005 року набув чин-
ності Кодекс адміністративного судочинства України, 
справа розглядалася окружним адміністративним судом 
м. Києва. За рішенням цього суду від 10 листопада 2005 
року було відмовлено ТОВ «Торговий дім «Інтерпап» у 
задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Упродовж 2005 року в організації роботи постійного 
тендерного комітету Комісії виникали певні ускладнен-
ня, на які варто звернути увагу, щодо правового регулю-
вання проведення закупівель товарів, робіт і послуг за 
державні кошти. 

Так, враховуючи окреме доручення Прем’єр-мініст-
ра України від 19 березня 2005 року № 12966/01/1-06, 
лист Прем’єр-міністра України від 4 квітня 2005 року 
№ 14682/1/1-05 до листа Міністерства економіки та з 
питань європейської інтеграції України від 24 березня 
2005 року № 55-23/1112-10 щодо призупинення про-
ведення тендерів на закупівлю товарів, робіт і послуг 
за державні кошти до внесення змін до Закону Украї-
ни «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти», постійний тендерний комітет Центральної ви-
борчої комісії змушений був призупинити проведення 
тендерів у Комісії на період з квітня до початку травня 
2005 року. При цьому з метою отримання необхідних 
роз’яснень щодо дій постійного тендерного комітету 
Центральної виборчої комісії та керуючись частиною 
другою статті 3 Закону України «Про закупівлю то-
варів, робіт і послуг за державні кошти», комітет двічі 

Забезпечення діяльності Комісії
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звертався до Міністерства економіки України (листи 
№ 21-39-1571 від 8 квітня 2005 року та № 21-39-1852 
від 14 травня 2005 року) з проханням надати відповідні 
роз’яснення, і лише після другого звернення отримав 
відповідь щодо необхідності узгодження проведення 
торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг, що переви-
щують тримісячну потребу, безпосередньо з Прем’єр-
міністром України.

Позитивна відповідь Прем’єр-міністра України 
(лист № 21-20-1933 від 27 травня 2005 року) на звернен-
ня Центральної виборчої комісії надійшла на її адресу 
31 травня 2005 року (вх. № 21-20-4474). 

Ці обставини зумовили перенесення тендерів, за-
планованих на травень 2005 року, на червень – липень, 
а строки для подання тендерних пропозицій скороче-
но до 21 календарного дня на підставі частини третьої 
статті 19 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт 
і послуг за державні кошти» та в зв’язку з необхідніс-
тю забезпечення невідкладних потреб функціонування 
Центральної виборчої комісії. 

При проведенні відкритих торгів, які відбулися у ве-
ресні – грудні 2005 року, строки для подання тендерних 
пропозицій також були скорочені до 21 календарного 
дня у зв’язку з виробничими потребами, пов’язаними з 
підготовкою до проведення виборів народних депутатів 
України 26 березня 2006 року. Причини скорочення 
строку не свідчили про наміри замовника послабити 
конкуренцію між учасниками.

Варто зауважити також, що упродовж 2005 року до 
Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг 
за державні кошти» двічі вносилися суттєві зміни (За-
кон України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України» від 18 листопада 2004 року № 2188-
IV, який був опублікований і, відповідно, набув чинності 
11 січня 2005 року; Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо додатко-
вих гарантій захисту фінансових інтересів держави» від  
16 червня 2005 року № 2664-IV і набув чинності  
23 серпня 2005 року).

Враховуючи положення Закону України «Про за-
купівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» за 
період з січня по грудень 2005 року, постійним тендер-
ним комітетом Центральної виборчої комісії було розроб-
лено та прийнято чотири нормативно-правові акти: 

1. Порядок надання тендерної документації.
2. Порядок внесення забезпечення тендерної пропо-

зиції.
3. Порядок внесення забезпечення виконання дого-

вору про закупівлю товарів, робіт і послуг. 
4. Порядок закупівлі товарів, робіт і послуг за дер-

жавні кошти, укладання договорів про закупівлю та 
контроль за їх виконанням.

Також з метою належної підготовки до проведення 
виборів народних депутатів України у 2006 році були 
підготовлені відповідні пропозиції щодо внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 
2001 р. №1697 «Про закупівлю товарів і послуг Цент-
ральною виборчою комісією та окружними виборчими 
комісіями під час виборчого процесу», які були взяті 
за основу при прийнятті постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 листопада 2005 р. № 1113.

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону Ук-
раїни «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти» та з метою підвищення рівня кваліфікації членів 
постійного тендерного комітету Центральної вибор-
чої комісії з питань організації та здійснення процедур 
закупівель протягом вересня-грудня 2005 року десять 
членів комітету навчалися та отримали свідоцтва про 
підвищення кваліфікації. Планується, що інші члени 
постійного тендерного комітету Комісії підвищувати-
муть свою кваліфікацію у 2006 році.

Підсумовуючи результати роботи постійного тендер-
ного комітету Центральної виборчої комісії за 2005 рік, 
необхідно зазначити, що за результатами проведених 
торгів, а також за укладеними Комісією відповідними 
договорами було заощаджено коштів Державного бюд-
жету України на загальну суму 675 943 гривень.

Олександр ШИПІЛОВ,
головнийконсультантюридичногоуправління
СекретаріатуКомісії,відповідальнийсекретар

постійноготендерногокомітету
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№ 
з/п

Назва повідомлення, документа Строки подання

Спосіб (форма) 
надання повідом-
лення (докумен-

та), примітка

1. Копії постанов окружної виборчої комісії про:
– утворення виборчих дільниць (з додатками);
– виконання членами окружної виборчої комісії своїх повно-
важень на платній основі;
– утворення дільничних виборчих комісій (без додатка, який 
містить персональний склад цих комісій) та внесення змін до їх 
складу;
– визначення виборчих дільниць, на яких будуть голосувати 
виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних 
посвідчень

Не пізніше наступ-
ного дня після прий-
няття постанови 
окружною вибор-
чою комісією

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді за-
собами електронної 
пошти

2. Повідомлення № 1 про кількісний склад дільничних виборчих 
комісій територіального виборчого округу № ____ станом на 
день їх утворення під час підготовки та проведення виборів 
народних депутатів України 26 березня 2006 року

До 18 лютого  
2006 року включно

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

3. Повідомлення № 2 про дільничні виборчі комісії територіаль-
ного виборчого округу № ____, кількісний склад яких налічує 
меншу від мінімальної кількості осіб, установленої частинами 
другою та третьою статті 28 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України»

За наявності відо-
мості подаються 
20, 28 лютого 2006 
року, 10, 20 березня  
2006 року

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді за-
собами електронної 
пошти

4. Повідомлення № 3 про кількісний склад дільничних вибор-
чих комісій територіального виборчого округу № ____ ста-
ном на 26 березня 2006 року 

До 31 березня  
2006 року включно

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

5. Повідомлення № 4 про кількість офіційних спостерігачів, за-
реєстрованих окружною виборчою комісією територіального 
виборчого округу № ____ під час підготовки та проведення 
виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року

До 22 березня  
2006 року включно

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

6. Повідомлення № 5 про кількість виборців, включених до 
списку виборців, по кожній звичайній виборчій дільниці те-
риторіального виборчого округу № ____ на момент передачі 
цих списків дільничним виборчим комісіям під час підготов-
ки та проведення виборів народних депутатів України 26 бе-
резня 2006 року

До 13 лютого  
2006 року включно

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
надання окружними виборчими комісіями 

Центральній виборчій комісії інформації про 
підготовку та проведення виборів народних 

депутатів України 26 березня 2006 року



№ 
з/п

Назва повідомлення, документа Строки подання

Спосіб (форма) 
надання повідом-
лення (докумен-

та), примітка

7. Повідомлення № 6 про уточнену кількість виборців, включе-
них до списку виборців, по кожній звичайній виборчій діль-
ниці територіального виборчого округу № ____ під час під-
готовки та проведення виборів народних депутатів України 
26 березня 2006 року

До 13 березня  
2006 року включно

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

8. Повідомлення № 7 про кількість виборців, включених до 
списку виборців, по кожній спеціальній виборчій дільниці 
територіального виборчого округу № ____ на момент скла-
дання цих списків під час підготовки та проведення виборів 
народних депутатів України 26 березня 2006 року

До 15 березня  
2006 року включно

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

9. Повідомлення № 8 про розгляд окружною виборчою комісією 
територіального виборчого округу №____ скарг (заяв), що 
надійшли до комісії під час підготовки та проведення виборів 
народних депутатів України 26 березня 2006 року

До 10 квітня  
2006 року включно

Одноразово на 
паперових носіях 
та в електронному 
вигляді засобами 
електронної пошти

10. Протокол про прийняття окружною виборчою комісією те-
риторіального виборчого округу № ____ виборчих бюлетенів 
від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або 
уповноваженого представника Секретаріату Центральної ви-
борчої комісії

Не пізніше на-
ступного дня після 
складання прото-
колу окружною 
виборчою комісією

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

11. Протокол про передачу окружною виборчою комісією тери-
торіального виборчого округу № ____ виборчих бюлетенів 
дільничним виборчим комісіям 

Не пізніше на-
ступного дня після 
складання прото-
колу окружною 
виборчою комісією

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

12. Повідомлення № 9 про кількість виданих відкріпних пос-
відчень дільничними виборчими комісіями територіального 
виборчого округу № ____ під час підготовки та проведення 
виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року

Не пізніше 16 годи-
ни 25 березня  
2006 року 

Одноразово на 
паперових носіях 
та в електронному 
вигляді засобами 
ЄІАС «Вибори»

13. Відомості про хід голосування на виборах народних депутатів 
України 26 березня 2006 року в територіальному виборчому 
окрузі № ____

О 12, 16, 20 годині 
26 березня  
2006 року

В електронному 
вигляді засобами 
ЄІАС «Вибори»

14. Виборча телеграма № 1 – відомості, передбачені частиною 
одинадцятою статті 82 Закону України «Про вибори народ-
них депутатів України» 

Не пізніше 10 годи-
ни 26 березня  
2006 року 

В електронному 
вигляді засобами 
ЄІАС «Вибори», 
телеграфом (теле-
тайпом)

15. Виборча телеграма № 2 – відомості, передбачені частиною 
тринадцятою статті 83 Закону України «Про вибори народ-
них депутатів України»

Не пізніше 24 годи-
ни 26 березня 
2006 року

В електронному 
вигляді засобами 
ЄІАС «Вибори», 
телеграфом (теле-
тайпом) 



№ 
з/п

Назва повідомлення, документа Строки подання

Спосіб (форма) 
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та), примітка

16. Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих діль-
ницях територіального виборчого округу № ____

Не рідше ніж один 
раз на годину,  
26–27 березня  
2006 року

В електронному 
вигляді засобами 
ЄІАС «Вибори»

17. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосуван-
ня в межах територіального виборчого округу № ____

До 28 березня  
2006 року включно

Одноразово на 
паперових носіях 
та в електронному 
вигляді засобами 
ЄІАС «Вибори»

18. Повідомлення № 10 про отримання, використання та пога-
шення бланків відкріпних посвідчень виборчими комісіями 
територіального виборчого округу № ____ під час підготовки 
та проведення виборів народних депутатів України 26 берез-
ня 2006 року

До 31 березня  
2006 року включно

Одноразово на 
паперових носіях 
та в електронному 
вигляді засобами 
ЄІАС «Вибори»

19. Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії 
для підготовки та проведення виборів народних депутатів 
України із включенням до нього власних видатків та видат-
ків для потреб дільничних виборчих комісій територіально-
го виборчого округу

У триденний строк 
з дня прийняття 
цієї постанови

Одноразово на па-
перових носіях

20. Фінансовий звіт про надходження та використання коштів 
Державного бюджету України на підготовку і проведення ви-
борів народних депутатів України

У п’ятнад цятиден-
ний строк з дня 
офіційного опри-
люднення резуль-
татів виборів

На паперових 
носіях та в елект-
ронному вигляді 
засобами ЄІАС 
«Вибори»

21. Копія виписки з реєстраційного рахунку окружної виборчої 
комісії

У п’яти денний 
строк з дня офіцій-
ного оприлюднення 
результатів виборів

На паперових 
носіях

22. Відомості про передачу виборчої та іншої документації від-
повідній місцевій державній архівній установі (довідка міс-
цевої державної архівної установи із супровідним листом за 
підписом голови окружної виборчої комісії)

У п’ятнадцяти-
денний строк з дня 
офіційного опри-
люднення резуль-
татів виборів

На паперових 
носіях

 


