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УРОЧИСТА ПОДІЯ

Функціонування Державного реєстру виборців 
під час підготовки та проведення виборів 

народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Участь у виборах вразливих груп населення:
Сараєвська декларація

(Висновки 21�ї щорічної конференції 

Асоціації організаторів виборів країн Європи) 

15 років з часу утворення
Центральної виборчої комісії як
незалежного державного органу
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Володимир ШАПОВАЛ:

«Усе, що ми робили, ми робили правильно»

ВИБОРИ"2012
Основні статистичні відомості
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У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами України 

працівників Cекретаріату Центральної виборчої комісії

За вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації та захисту консти;

туційних прав громадян, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 15;ї річниці

утворення Центральної виборчої комісії п о с т а н о в л я ю :

Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня

МАЗУРА – начальника управління організаційно�методичної

Юрія Олександровича роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії

Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня

БЄЛІКОВУ – заступника начальника управління інформатизації

Ольгу Володимирівну Секретаріату Центральної виборчої комісії

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

–СЕРЕДУ

Віру Ярославівну

завідуючу редакційно�видавничим відділом

Секретаріату Центральної виборчої комісії

– завідуючу відділом управління документальногоТАЛАШ

Світлану Михайлівну забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

– завідуючу відділом управління документальногоШИКУТУ

Людмилу Володимирівну забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

–ЄРМОЛКО 

Клавдію Василівну

головного консультанта відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії

– завідуючу сектором управління документальногоМАКІТРУК

Віру Глібівну забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

– завідуючу відділом управління документальногоШКОЛЬНУ 

Валентину Яківну забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 29 листопада 2012  року

№ 668/2012

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами України

з нагоди Дня Незалежності України

(Витяг)

За значний особистий внесок у соціально;економічний, науково;технічний,

культурно;освітній розвиток Української держави, вагомі трудові здобутки,

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 21;ї річниці незалежності України

п о с т а н о в л я ю :

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

–ДЕРЕЧУ

Ольгу Іванівну

заступника начальника управління документального

забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

Присвоїти почесне звання

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"

–ГУСАР 

Ользі Філатівні

начальнику управління правового забезпечення

Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 24 серпня 2012 року

№ 500/2012

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами України 

з нагоди Дня Конституції України

(Витяг)

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально;

економічний, науково;технічний, культурно;освітній розвиток України, вагомі

трудові здобутки та високий професіоналізм п о с т а н о в л я ю :

Нагородити орденом Данила Галицького

–АНДРІЄНКА

Володимира Андрійовича

завідувача відділу міжнародного співробітництва

Секретаріату Центральної виборчої комісії

В. ЯНУКОВИЧПрезидент України

м. Київ, 27 червня 2012 року

№ 417/2012
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У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами України 

працівників Cекретаріату Центральної виборчої комісії

За вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації та захисту консти;

туційних прав громадян, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 15;ї річниці

утворення Центральної виборчої комісії п о с т а н о в л я ю :

Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня

МАЗУРА – начальника управління організаційно�методичної

Юрія Олександровича роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії

Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня

БЄЛІКОВУ – заступника начальника управління інформатизації

Ольгу Володимирівну Секретаріату Центральної виборчої комісії

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

СЕРЕДУ – завідуючу редакційно�видавничим відділом

Віру Ярославівну Секретаріату Центральної виборчої комісії

ТАЛАШ – завідуючу відділом управління документального

Світлану Михайлівну забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

ШИКУТУ – завідуючу відділом управління документального

Людмилу Володимирівну забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

ЄРМОЛКО – головного консультанта відділу бухгалтерського обліку 

Клавдію Василівну та звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії

МАКІТРУК – завідуючу сектором управління документального

Віру Глібівну забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

ШКОЛЬНУ – завідуючу відділом управління документального

Валентину Яківну забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 29 листопада 2012  року
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82 ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про всеукраїнський референдум (витяг)

З історії

Ще 28 жовтня 1989 року Поста-
новою Верховної Ради Української 
РСР була утворена Центральна 
виборча комісія по виборах народ-
них депутатів Української РСР, яку 
очолив тодішній перший заступник 
Міністра юстиції Української РСР 
В.Ф. Бойко. Вона функціонувала 
на правах Комісії Верховної Ради, її 
кад рове, фінансове, матеріально-
технічне за безпечення здійснюва-
лося через структурні підрозділи 
парламенту. Згодом Постановою 
Верховної Ради Української РСР від 
4 жовтня 1991 року на цю Комісію 
було покладено функції Центральної 
виборчої комісії з всеукраїнського ре-
ферендуму.

Відтак саме той склад Комісії 
організовував і проводив історичний 
Всеукраїнський референдум 1 грудня 
1991 року, який підтвердив рішення 
тодішнього парламенту про те, що 
на карті світу з’явилась нова само-
стійна, незалежна, демократична 
держава Україна.

25 листопада 1993 року, напе-
редодні чергових парламентських ви-
борів, які мали відбутись у 1994 році, 
Верховна Рада України затвердила на-
ступний склад Центральної виборчої 
комісії на чолі з І.Г. Ємцем. Ця Комісія 
провела вибори народних депутатів 
України 1994 року та вибори Прези-
дента України 1994 року. Вона фак-
тично передала своєрідну естафету  
утвореній у 1997 році новій Комісії як 
незалежному самостійному державно-
му органу.
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ОФІЦІЙНО

Центральна виборча комісія 
відзначила 15-річчя своєї діяльності

ЗНАМЕННА ДАТА

Відкриваючи урочисте засідання, Голова ЦВК 

Володимир Шаповал наголосив, що за всі ці роки 

в роботі Центрвиборчкому траплялося різне, але 

з усіх виборчих кампаній члени Комісії виходили з 

честю.

– Протягом 15-ти років діяльності Центральна 

виборча комісія забезпечила проведення трьох 

виборчих кампаній Президента України, п’яти кам-

паній з виборів народних депутатів України та чо-

тирьох кампаній з організації проведення місце-

вих виборів. Також було забезпечено проведення 

одного всеукраїнського референдуму, щоправда, 

результати якого з різних причин не було імпле-

ментовано, – зазначив В. Шаповал.

Крім того, підкреслив Голова ЦВК, яскравим по-

казником діяльності Комісії є те, що за 15 років від-

булося більше 1 280 засідань, на яких було прийня-

то 9 550 постанов та протокольних рішень.

За вагомий особистий внесок у забезпечення 

реалізації та захисту конституційних прав грома-

дян, багаторічну сумлінну працю та з нагоди річни-

ці утворення Комісії Президент України нагородив 

державними нагородами працівників Секретаріату 

ЦВК. Своєю чергою, Голова Центрвиборчкому Во-

ло димир Шаповал під час урочистого засідання 

подякував усім працівникам за сумлінну роботу під 

час організації парламентських виборів 2012 року.

Після цього В. Шаповал вручив нагороди пра-

цівникам Секретаріату Центральної виборчої ко-

місії та Служби розпорядника Державного реєстру 

виборців.

– Якими б не були висновки спостерігачів 

щодо цьогорічного виборчого процесу, наш ко-

лектив – члени ЦВК, працівники Секретаріату та 

Державного реєстру виборців – зробив максимум 

можливого для організації підготовки і проведення 

цих виборів. Нам немає чого соромитися. Все, що 

ми робили, ми робили правильно, – зазначив на 

завершення Голова Комісії .

30 листопада 2012 року відбулося урочисте засідання Центральної виборчої 
комісії, присвячене 15-ій річниці її утворення як незалежного державного органу.

Варто зазначити, що перше засідання Центральної виборчої комісії саме у не-
залежному статусі відбулося 13 листопада 1997 року. Цей день прийнято вважа-
ти днем утворення ЦВК. Однак у зв’язку з підбиттям підсумків парламентських ви-
борів, що відбулися в Україні 28 жовтня, було вирішено перенести урочистості на 
30 листопада.
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Шановні пані та панове, шановні гості, представники 
засобів масової інформації! 

Почну з того, що ми обрали таку стриману форму 
відзначення нашої напівкруглої дати абсолютно свідо-
мо. Гадаю, це свідчить про нашу з вами самодостатність. 

Можливо, хтось подумає, що ми не вміємо свят-
кувати. Однак це неправда. Хоча б тому, що 15 років 
Центральної виборчої комісії – це не зовсім свято. Це – 
знаменна для нас дата, і ми її відзначаємо. 

Нагадаю, що офіційно літопис Центральної виборчої 
комісії почався 13 листопада 1997 року. 

Передусім хотів би особливо відзначити суттєвий вне-
сок наших попередників, їх професіоналізм і відповідаль-
ність. І сьогодні серед нас є ті, хто починав цей шлях, мож-
ливо, не з самого початку, та все ж досить-таки давно.

Відомо, що як незалежний конституційний орган 
Центральну виборчу комісію утворено постановою 

Верховної Ради України якраз напередодні старту вибо-
рів народних депутатів України 1998 року. Так почина-
ла свою біографію нова державна інституція, в якій ми 
маємо честь сьогодні працювати. 

Наступною суттєвою подією було прийняття Закону 
України «Про Центральну виборчу комісію» в грудні 
1997 року. 

З часом практика організації підготовки та прове-
дення виборів і референдумів обумовила необхідність 
значного оновлення положень відповідного закону, роз-
ширення обсягу повноважень, зміцнення принципів та 
засад організації діяльності Центральної виборчої ко-
місії. Саме з огляду на це, Верховною Радою 30 черв-
ня 2004 року було прийнято Закон України «Про 
Центральну виборчу комісію» в новій редакції, яким 
удосконалено та розширено повноваження Комісії.

Визначальною функцією ЦВК, як відомо, є орга-
нізація підготовки та проведення виборів Президента 
України, народних депутатів України, депутатів місце-
вих рад та сільських, селищних, міських голів, а також 
проведення всеукраїнського референдуму. 

Тому ми нині констатуємо, що протягом 15 років ді-
яльності Центральна виборча комісія забезпечила про-
ведення:

трьох виборчих кампаній Президента України;
п’яти кампаній з виборів народних депутатів України, 

і одні з цих виборів були позачерговими;
однієї кампанії з всеукраїнського референдуму.
Вона також організувала підготовку чотирьох кам-

паній з виборів депутатів місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів. 

Як відомо, вибори народних депутатів України 1998 
року вперше проводилися за змішаною мажоритарно-
пропорційною системою, що створювало складнощі для 
Комісії і передбачало опанування її членами нових пра-
вових і організаційних технологій. 

Наступним важливим рубежем діяльності Централь-
ної виборчої комісії стала організація виборів Президен-
та України 1999 року. До цієї кампанії Комісія підійшла 
як уже сформований державний орган, і, хотів би зазна -
чи ти побіжно, що Центральна виборча комісія мала дос -
тат ню на той час матеріально-технічну базу, а також нала-
год жену інформаційно-аналітичну систему «Вибори». 

У виборчій кампанії 1999 року Комісія набула додат-
кового досвіду, який прислужився їй у 2000 році під час 
організації та проведення всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою, і не питання до Центральної 
виборчої комісії щодо того, чому і у зв’язку з чим резуль-

Володимир ШАПОВАЛ: 
«Усе, що ми робили, ми робили правильно»

З виступу на урочистому засіданні
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тати цього референдуму не були імплементовані в дер-
жавну практику. 

Наступними після референдуму були вибори народ-
них депутатів за змішаною системою 2002 року, а також 
місцеві вибори.

Не вдаючись у подробиці певних політико-правових 
аспектів президентської кампанії 2004 року, хотів би 
віддати належне усьому тогочасному колективу Цент-
ральної виборчої комісії, який вийшов з цієї кампанії, на 
мою переконливу думку, з честю.

Якісно нова виборча кампанія чекала на ЦВК у бе-
резні 2006 року. Це було випробування, адже вперше 
вибори народних депутатів, а також місцеві вибори про-
вели на суто пропорційній основі. 

Переконаний, що не менш відповідальними іспитами 
були позачергові вибори народних депутатів 30 вересня 
2007 року, а також вибори Президента України 17 січня 
2010 року. 

Хотів би відзначити, і це дуже важливо, що вибори 
Президента України 2010 року вперше проводилися за 
умови функціонування Державного реєстру виборців. 
Відомо, що на органи ведення Реєстру були покладені пов-
новаження щодо складання списків виборців для кожної 
звичайної виборчої дільниці. Саме тоді відділи ведення 
Реєстру здійснили первинне наповнення автоматизова-
ної системи Державного реєстру виборців та почали пе-
ріодичне уточнення відомостей про виборців. Ті поперед-
ні списки виборців, їх якість, переконаний, на сьогодні 
не потребують додаткових позитивних оцінок. Ще раз 
пов торю, що можемо пишатися фактом створення Реєст-
ру і самим функціонуванням відповідної структури. 

Не хотілось би говорити про виборчу кампанію, яка 
щойно завершилася, бо це було б схоже на звіт. Як на 
мене, ми маємо можливість робити певну констатацію, 
тому констатуватиму, з вашого дозволу, що які б не були 
висновки міжнародних експертів за результатами цієї 
виборчої кампанії, наш колектив (і члени Центральної 
виборчої комісії, і працівники Секретаріату та Служби 
розпорядника Державного реєстру виборців) на своєму 
рівні зробили максимально можливе для організації під-
готовки та проведення цих виборів. Наше сумління чис-
те, і ми переконані, що робили все правильно. Тому є й 
матеріальні докази. 

Ювілей будь-якого органу – це приємне свято, і воно 
повинно зміцнювати корпоративний патріотизм, згурто-
вувати колектив. Я не думаю, що така потреба є нагаль-
ною. Гадаю, ми повинні бути свідомі того, що Центральна 
виборча комісія в хорошому сенсі – це корпорація, яка 
склалася. І корпоративний дух особливо відчувається, 
бо всі ми – носії цього корпоративного духу.

Від того, як діють працівники Центральної виборчої 
комісії і члени Центральної виборчої комісії, значною 
мірою залежить якість організації виборів в Україні. 

Вважаю, що наша діяльність може бути оцінена як 
позитивна.

Хотів би сказати кілька слів про статистику, тому що, 
чесно кажучи, вона мене особисто в певних моментах 
вразила. Кілька промовистих цифр.

З початку роботи Комісії як незалежного постійно 
діючого державного органу, тобто з листопада 1997 року 
і по цей день, відбулося більше ніж 1 280 засідань, на 
яких було прийнято 9 550 постанов і протокольних рі-
шень. Дехто може сказати, що це бюрократична оцінка, 
але це була велика робота. 

Приймаючи постанови та протокольні рішення, Цент-
ральна виборча комісія спиралася на продукт роботи апа-
рату. Це наша спільна робота. Лише в поточному році кіль-
кість проведених засідань наближається до 130, а кількість 
прийнятих постанов становить майже дві тисячі. 

За звітний період на адресу Центральної виборчої 
комісії надійшло майже 1 мільйон 200 тисяч документів, 
з яких понад 800 тисяч – протоколи окружних, терито-
ріальних та дільничних виборчих комісій. 

Важливим є те, що наша робота не тільки по в’язана 
безпосередньо з виборчим процесом, як дехто вважає. 
Мені кілька разів доводилося чути не у глумливих фор-
мах, а у формі дотепних запитань: «А чим ви займаєтесь 
у період між виборами?» Власне кажучи, тим і займаємо-
ся, що на виборах ми не маємо значних проблем з нашою 
діяльністю, тому що вся підготовча робота ведеться по-
стійно, щоденно, і результати цієї роботи проявляються 
на самих виборах.

Шановні колеги! 15 років – нібито невеликий відрі-
зок часу, але ми бачимо, що за цей час Центральною ви-
борчою комісією було зроблено дуже багато. 

Певною мірою мірилом того, як ми з вами працюва-
ли, є ще деякі цифри, про які я хотів би нагадати, хоча, 
можливо, більшість присутніх про них знає.

Протягом 2007–2012 років співробітники Централь-
ної виборчої комісії були відзначені: 54-ма державними 
нагородами, маються на увазі ордени, почесні звання і 
медалі; 55-ма Почесними грамотами Кабінету Міністрів 
України; 8-ма Почесними грамотами Верховної Ради 
України. Це і є демонстрацією наших здобутків.
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Навчання організаторів виборів. 
Досвід Республіки Молдова

У рамках заходу ЦВК Молдови разом із міжнарод-
ними організаціями організувала круглий стіл «Форми 
та методи навчання організаторів виборів. Досвід 
Республіки Молдова».

Метою цієї зустрічі був обмін інформацією про 
досвід роботи Центру безперервного навчання орга-
нізаторів виборів, який діє при Центральній виборчій 
комісії Молдови.

Голова ЦВК Молдови пан Юрій Чокан виступив 
з доповіддю про необхідність підготовки членів ви-
борчих комісій. На його думку, таке навчання значною 
мірою забезпечує проведення справедливих виборів. 

Під час обговорення учасники зустрічі мали змо-
гу поділитися своїм досвідом, враховуючи індивіду-
альний характер навчання членів виборчих комісій 
відповідно до чинного законодавства. 

Наприклад, тоді як у Молдові та Грузії створе-
но спеціальні навчальні центри, які організовують і 
проводять спеціалізовані курси, в Латвії та Білорусі 

такі тренінги проводяться у формі семінарів безпосе-
редньо у виборчому процесі. 

Представники Центральної виборчої комісії 
України зазначили, що відповідно до Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» Комісія 
організовує у визначеному порядку навчання осіб, які 
претендують на призначення на посади голів, заступ-
ників голів та секретарів окружних виборчих комісій. 
А тому досвід ЦВК Молдови, Вірменії, Білорусі, Ру-
мунії може слугувати прикладом для організації на-
вчання у нас.

Учасники круглого столу високо оцінили позитив-
ний досвід Молдови щодо її досягнень у галузі підго-
товки членів виборчих комісій, особливо –  створення 
Центру безперервного навчання, який забезпечує і роз-
робку навчальних матеріалів, і безпосереднє спілкуван-
ня в ході навчального процесу. 

Водночас свою підтримку цієї діяльності гаранту-
вали й міжнародні партнерські організації. 

Довідка. Центральна виборча комісія Республіки Молдова є вищим виборчим органом у країні. Вона була створена відповідно 
до Виборчого кодексу, прийнятого в 1997 році. Термін повноважень Центральної виборчої комісії – п’ять років. До складу Центр-
виборчкому входять дев’ять членів з правом вирішального голосу: одного пропонує Президент, інші вісім висуває парламент, про-
порційно числу отриманих мандатів. 

21 листопада 2012 року Центральна виборча комісія Молдови відзначила 
15-річчя своєї діяльності. У заході взяли участь представники виборчих органів 
Румунії, Латвії, Вірменії, Грузії, Білорусі, України та міжнародних організацій IFES, 
USAID і Програми розвитку ООН. Україну представляли Голова ЦВК В.М. Шаповал 
та заступник керівника Секретаріату Комісії М.І. Дондик.
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Цьогорічна конференція АОВЄ проводилася в 
БіГ, оскільки ця країна в поточному році головувала 
в Асоціації. Захід, в якому взяли участь 140 учасни-
ків з 33 країн, був присвячений темі: «Участь у ви-
борах вразливих груп населення – представників 
національних меншин та осіб з інвалідністю». Серед 
модераторів конференції були відомі міжнарод-
ні експерти у галузі виборчого права та громадські 
дія чі, зокрема О. Каск, суддя Венеціанської Комісії, 
Б. Мартін-Розумілович, голова Відділу з питань ви-
борів БДІПЛ, В. Аткінсон, експерт Міжнародної 
фундації з питань виборчих систем (IFES), Р. Кат-
тані, генеральний секретар Міжнародного альян су 
осіб з інвалідністю (IDA), та інші. 

За результатами конференції було ухвалено за-
ключний документ – Сараєвську декларацію, в якій 
відображено основні моменти, що обговорювалися 
на заході. 

У своєму виступі на конференції А.Й. Магера 
висвітлив питання забезпечення участі представ-
ників національних меншин у виборчому процесі в 
Україні. Зокрема, він наголосив на належному за-
безпеченні прав нацменшин щодо участі у виборах 
усіх рівнів, що гарантовано Конституцією та вибор-
чим законодавством України. Окремо А.Й. Магера 
зупинився на положеннях нового закону України 
про засади державної мовної політики, що стосу-

ються організації виборчого процесу, зокрема ви-
користання регіональних мов під час підготовки та 
проведення виборів і референдумів різних рівнів в 
Україні.  Уривки  виступу представника України 
транслювалися у спеціальному випуску новин пер-
шого каналу телебачення ФБіГ.

Конференції передувало засідання Робочої гру-
пи з питання заснування Світової асоціації вибор-
чих органів (A-WEB). Результатом роботи Робочої 
групи стали домовленості щодо визначення ролі, 
організаційних моментів, членства та фінансових 
аспектів функціонування майбутньої організації. 
Виборча комісія Південної Кореї, яка була ініціа-
тором заснування цієї організації, виконуватиме 
функцію Секретаріату A-WEB до проведення пер-
шого засідання Генеральної асамблеї Асоціації. 
Метою заснування цієї організації є визначення 
нових тенденцій, викликів і прогресу у демокра-
тичному виборчому менеджменті та інших, пов’яза-
них з цим процесів, підтримка обміну досвідом і 
знаннями між членами товариства з метою поси-
лення виборчої демократії у світі, співпраці між 
виборчими органами різних країн.   

У рамках заходу відбулося урочисте підписан-
ня Угоди про співробітництво між Центральною 
виборчою комісією України та Центральною ви-
борчою комісією Боснії і Герцеговини. Документ 
підписали від української сторони – заступник 
Голови ЦВК України А.Й. Магера, від БіГ – го-
лова ЦВК БіГ Б. Петрич. Угода передбачає обмін 
досвідом у галузі підготовки та проведення вибо-
рів і референдумів, сприяння розвиткові право-
вої культури учасників виборчого процесу, поліп-
шення підготовки організаторів виборів та інше. 
Співробітництво між двома важливими держав-
ними органами України та БіГ покликане сприяти 
активізації співпраці між двома країнами загалом, 
було заявлено підписантами документа. 

Участь у виборах 
вразливих груп населення 

Цій темі була присвячена щорічна конференція Асоціації організаторів виборів 
країн Європи (АОВЄ), яка проходила 13–15 вересня у Сараєво (Боснія і Герцегови-
на). Україну на конференції представляв заступник Голови Центральної виборчої 
комісії України А.Й. Магера.



10

 

Події. Заходи. Коментарі

* Неофіційний переклад російською мовою

ASSOCIATION OF EUROPEAN 
ELECTION OFFICIALS

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ВЫБОРОВ СТРАН ЕВРОПЫ

САРАЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ * 
по избирательному доступу людей с ограниченными возможностями и 

людей, принадлежащих к меньшинствам

(Выводы 21-й ежегодной конференции АОВСЕ в Сараево, 
Босния и Герцеговина, 13–15 сентября 2012)

Статья 1.

1. Все демократические государства должны полностью гарантировать избирательные и по-
литические права для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с универсаль-
ными и региональными документами о правах людей с ограниченными возможностями.

2. Правительства и органы управления выборами должны работать вместе, чтобы гаранти-
ровать лицам с ограниченными возможностями иметь полный доступ к избирательному 
и политическому процессу, включая право голоса, а также служить на государственной 
службе.

Принимая во внимание, что Ассоциация ор-
ганизаторов выборов стран Европы, также 
известная как АОВСЕ, направлена на про-
движение профессиональной избирательной 
администрации для обеспечения всеобщего из-
бирательного права,

Вновь подтверждая, что Всеобщая декларация 
прав человека гарантирует всем лицам право 
свободно выбирать свое правительство и право 
тайного голосования на периодических и не-
фальсифицированных выборах,

Учитывая, что лицам с физическими, интел-
лектуальными и психосоциальными огра-
ничениями гарантируется полный доступ к 
политическим и избирательным процессам 
в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о правах людей с огра-
ниченными возможностями,

Подчеркивая последние действия Евро пей-
ского суда по правам человека и отмечая при-
нятие в 2011 году Вене цианской комиссией 
исправленную Интер пре тационную Декла-
рацию Кодекса надлежащей практики в из-

бирательных вопросах об участии в выборах 
людей с инвалидностью,

Признавая, что права человека лиц, принад-
лежащих к меньшинствам, были и продолжа-
ют прочно подтверждаться в принятой в 1992 
году Декларации Организации Объединенных 
Наций о правах лиц, принадлежащих к на-
циональным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам, и документов, при-
нятых в рамочной работе Совета Европы и 
Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, прежде всего Рамочной конвен-
ции о защите национальных меньшинств 1995 
года и Копенгагенском документе от 1993 года,

Учитывая, что в 21 веке лица с инвалидностью 
и лица, принадлежащие к меньшинствам, про-
должают страдать от дискриминации и сталки-
ваются с трудностями в реализации их полного 
избирательного и политического права,

Поэтому Ассоциация организаторов выбо-
ров стран Европы и участники конференции 
2012 года в Сараево призывают страны принять 
следующие меры:
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3. В разработке полностью доступных и включительных избирательных участков, материа-
лов и информации, и удобной системы голосования, органам управления выборами и орга-
низациям инвалидов настоятельно рекомендуется работать вместе, чтобы способствовать 
праву при тайном голосовании для граждан с ограниченными возможностями.

Статья 2.

1. Полное избирательное и политическое право лиц, принадлежащих к меньшинствам, долж-
но быть гарантировано в соответствии с универсальными и региональными документами о 
правах лиц, принадлежащих к меньшинствам.

2. Органам управления выборами настоятельно рекомендуется сотрудничать с общинами 
меньшинств в своих странах в целях содействия полному избирательному и политическо-
му участию людей, принадлежащих к меньшинствам, включая право на участие в тайном 
голосовании, а также обращаться в государственные службы и служить.

3. Чтобы создать доступные избирательные участки и доступные избирателям системы го-
лосования, органы управления выборами призваны работать в координации с общинами 
меньшинств. 

Учасники щорічної конференції Асоціації організаторів виборів країн Європи (АОВЄ), яка проходила 

13–15 вересня у Сараєво, Боснія і Герцеговина
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Відповідно до статті 98 Закону України «Про вибори народних депутатів України» на підставі 
протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному багатоман-
датному виборчому окрузі в межах відповідних одномандатних виборчих округів, у тому числі з по-
міткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загаль-
нодержавному багатомандатному виборчому окрузі на закордонних виборчих дільницях, Центральна 
виборча комісія  в с т а н о в и л а:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі, виготовлених на замовлення Центральної 
виборчої комісії, – 

тридцять шість мільйонів сімсот шістдесят дев’ять тисяч сто п’ятдесят шість 36 769 156

(прописом) (цифрами)

2) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі, одержаних Центральною виборчою комісією 
для закордонних виборчих дільниць та окружними виборчими комісіями,  – 

тридцять шість мільйонів сімсот шістдесят дев’ять тисяч тридцять два 36 769 032

(прописом) (цифрами)

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, погашених Центральною 
виборчою комісією (щодо виборчих бюлетенів для закордонних виборчих дільниць) 
та окружними виборчими комісіями, –  

чотирнадцять тисяч триста вісім 14 308

(прописом) (цифрами)

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

28 жовтня 2012 року

П Р О Т О К О Л 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 

у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі

(Витяг)
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4) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі, одержаних дільничними виборчими 
комісіями, –  

тридцять шість мільйонів сімсот п’ятдесят чотири тисячі чотириста тридцять сім 36 754 437

(прописом) (цифрами)

5) кількість виборчих бюлетенів для голосування у  загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі, виготовлених дільничними виборчими 
комісіями,  –  

п’ятсот вісім 508

(прописом) (цифрами)

6) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, погашених дільничними 
виборчими комісіями, –

п’ятнадцять мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі шістсот дев’яносто чотири 15 923 694

(прописом) (цифрами)

7) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, –  

п’ятнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять вісім тисяч два 15 938 002

(прописом) (цифрами)

8) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, –  

тридцять шість мільйонів двісті тринадцять тисяч десять 36 213 010

(прописом) (цифрами)

9) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих 
дільницях, –

один мільйон шістдесят п’ять тисяч шістсот тридцять чотири 1 065 634

(прописом) (цифрами)

10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у приміщенні для 
голосування, –

дев’ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч триста чотирнадцять 19 878 314

(прописом) (цифрами)

11) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі, що не підлягають врахуванню, виявлених на 
виборчих дільницях, –

одна тисяча п’ятсот сорок один 1 541

(прописом) (цифрами)
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12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за місцем перебування, –

дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок 952 840

(прописом) (цифрами)

13) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, –

двадцять мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча сто дев’яносто три 20 831 193

(прописом) (цифрами)

14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для 
голосування,  –  

дев’ятнадцять мільйонів сімсот двадцять дев’ять тисяч сімсот сімдесят чотири 19 729 774

(прописом) (цифрами)

15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування, – 

дев’ятсот сорок дев’ять тисяч чотириста сімнадцять 949 417

(прописом) (цифрами)

16) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, –

двадцять мільйонів сімсот дев’яносто сім тисяч двісті шість 20 797 206

(прописом) (цифрами)

17) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі, визнаних недійсними, –

чотириста дев’ять тисяч шістдесят вісім 409 068

(прописом) (цифрами)

18) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до ви-
борчого списку кожної політичної партії:

Назва політичної партії 
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Прописом Цифрами 

СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ дев’яносто три тисячі сімдесят один 93 071

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
два мільйона шістсот вісімдесят сім тисяч 

двісті шістдесят дев’ять
2 687 269

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«РІДНА ВІТЧИЗНА»
тридцять дві тисячі сімсот один 32 701

ПАРТІЯ «РУСЬКИЙ БЛОК» шістдесят три тисячі п’ятсот тридцять два 63 532

ПАРТІЯ НАТАЛІЇ КОРОЛЕВСЬКОЇ 

«УКРАЇНА – ВПЕРЕД!»

триста двадцять дві тисячі 

сто дев’яносто вісім
322 198
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Назва політичної партії 
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Прописом Цифрами 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ГРОМАДА»
сімнадцять тисяч шістсот шістдесят сім 17 667

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНСЬКА 

НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ
шістнадцять тисяч дев’ятсот тринадцять 16 913

ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ п’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок дев’ять 15 549

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА ПОЛІТИКА» двадцять одна тисяча тридцять 21 030

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

два мільйона сто двадцять дев’ять тисяч 

дев’ятсот тридцять три
2 129 933

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» сімдесят тисяч сто шість 70 106

ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ сто чотирнадцять тисяч двісті шість 114 206

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАША УКРАЇНА»
двісті двадцять шість тисяч 

чотириста дев’яносто два
226 492

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗЕЛЕНІ»
п’ятдесят одна тисяча 

триста шістдесят дев’ять
51 369

ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ сімдесят тисяч двісті шістдесят один 70 261

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) 

ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»

два мільйона вісімсот сорок сім тисяч 

дев’ятсот сімдесят дев’ять
2 847 979

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО»
тридцять сім тисяч дев’ятсот дев’ять 37 909

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

п’ять мільйонів двісті дев’ять тисяч 

дев’яносто
5 209 090

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
шість мільйонів сто шістнадцять тисяч 

сімсот сорок шість
6 116 746

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«НАРОДНО-ТРУДОВИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ»

двадцять дві тисячі 

вісімсот п’ятдесят чотири
22 854

РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА
двісті двадцять одна тисяча 

сто сорок чотири
221 144

19) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до вибор-
чого списку кожної політичної партії, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за 
кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій: 
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Назва політичної партії 
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Прописом Цифрами

СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ нуль цілих сорок п’ять сотих 0,45

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ тринадцять цілих вісімнадцять сотих 13,18

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«РІДНА ВІТЧИЗНА»
нуль цілих шістнадцять сотих 0,16

ПАРТІЯ «РУСЬКИЙ БЛОК» нуль цілих тридцять одна сота 0,31

ПАРТІЯ НАТАЛІЇ КОРОЛЕВСЬКОЇ 

«УКРАЇНА – ВПЕРЕД!»
одна ціла п’ятдесят вісім сотих 1,58

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ГРОМАДА»
нуль цілих вісім сотих 0,08

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНСЬКА 

НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ
нуль цілих вісім сотих 0,08

ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ нуль цілих сім сотих 0,07

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА ПОЛІТИКА» нуль цілих десять сотих 0,10

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
десять цілих сорок чотири сотих 10,44

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА» нуль цілих тридцять чотири сотих 0,34

ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ нуль цілих п’ятдесят шість сотих 0,56

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАША УКРАЇНА» одна ціла одинадцять сотих 1,11

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗЕЛЕНІ» нуль цілих двадцять п’ять сотих 0,25

ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ нуль цілих тридцять чотири сотих 0,34

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УДАР 

(УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ 

АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»

тринадцять цілих

дев’яносто шість сотих
13,96

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО»
нуль цілих вісімнадцять сотих 0,18

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

двадцять п’ять цілих 

п’ятдесят чотири сотих
25,54

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ тридцять цілих нуль сотих 30,00

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«НАРОДНО-ТРУДОВИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ»
нуль цілих одинадцять сотих 0,11
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Назва політичної партії 
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Прописом Цифрами

РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА одна ціла вісім сотих 1,08

Відповідно до частини шостої, пункту 1 частини одинадцятої статті 98 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» на підставі відомостей, 
зазначених у пунктах 18, 19 цього протоколу,  загальна кількість голосів виборців, 
поданих за кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих 
списків політичних партій,  що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, 
становить:

вісімнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто одна тисяча сімнадцять 18 991 017

(прописом) (цифрами)

Відповідно до частини сьомої, пункту 2 частини одинадцятої статті 98 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» кількість голосів виборців, 
необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота), 
становить:

вісімдесят чотири тисячі чотириста чотири 84 404

(прописом) (цифрами)

 
Відповідно до частин третьої, п’ятої, восьмої, пункту 3 частини одинадцятої статті 98 Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» кількість депутатських мандатів, отриманих кожною політич-
ною партією, що висунула кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандат-
ному виборчому окрузі, становить:

Назва політичної партії Прописом Цифрами

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ сімдесят два 72

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» шістдесят два 62

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ 

АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»
тридцять чотири 34

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ тридцять два 32

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» двадцять п’ять 25
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1 Азаров Микола Янович

2 Повалій Таїсія Миколаївна

3 Тігіпко Сергій Леонідович

4 Клюєв Андрій Петрович

5 Єфремов Олександр Сергійович

6 Акімова Ірина Михайлівна

7 Бойко Володимир Семенович

8 Колесніков Борис Вікторович

9 Кожара Леонід Олександрович

10 Рибак Володимир Васильович

11 Табачник Дмитро Володимирович

12 Лавринович Олександр Володимирович

13 Герман Ганна Миколаївна

14 Скубашевський Станіслав Валеріанович

15 Близнюк Анатолій Михайлович

16 Шаров Ігор Федорович

17 Олійник Володимир Миколайович

18 Табачнік Яків Піневич

19 Макеєнко Володимир Володимирович

20 Тедеєв Ельбрус Сосланович

21 Чечетов Михайло Васильович

22 Янукович Віктор Вікторович

23 Хомутиннік Віталій Юрійович

24 Іванющенко Юрій Володимирович

25 Фабрикант Світлана Самуілівна

26 Воропаєв Юрій Миколайович

27 Шуфрич Нестор Іванович

28 Демидко Володимир Миколайович

29 Гєллєр Євгеній Борисович

30 Мальцев Володимир Олександрович

31 Вечерко Володимир Миколайович

32 Мхітарян Нвєр Мнацаканович

33 Кий Сергій Вікторович

34 Демянко Микола Іванович

35 Дудка Володимир Володимирович

36 Васадзе Таріел Шакрович

37 Хмельницький Василь Іванович

38 Зарубінський Олег Олександрович

39 Мірошниченко Юрій Романович

40 Турманов Віктор Іванович

41 Селіваров Андрій Борисович

42 Мошак Сергій Миколайович

43 Кузьмук Олександр Іванович

44 Єгоров Олександр Миколайович

45 Ващук Катерина Тимофіївна

46 Веревський Андрій Михайлович

47 Бондаренко Олена Анатоліївна

48 Сігал Євген Якович

49 Смітюх Григорій Євдокимович

50 Чертков Юрій Дмитрович

51 Баграєв Микола Георгійович

52 Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич

53 Пригодський Антон Вікентійович

54 Васильєв Геннадій Андрійович

55 Шаблатович Олег Миколайович

56 Продивус Володимир Степанович

57 Щербань Артем Володимирович

58 Калюжний Віталій Анатолійович

59 Кінах Анатолій Кирилович

60 Богословська Інна Германівна

61 Мельник Станіслав Анатолійович

62 Малишев Володимир Степанович

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ

Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» народними депутатами 
України обрані:
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63 Мироненко Михайло Іванович

64 Волков Олександр Анатолійович

65 Мельничук Лариса Юріївна

66 Корж Павло Петрович

67 Шатворян Вілен Григорович

68 Прасолов Ігор Миколайович

69 Пінчук Андрій Павлович

70 Коржев Анатолій Леонідович

71 Долженков Олександр Валерійович

72 Стоян Олександр Миколайович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

73 Яценюк Арсеній Петрович

74 Гриценко Анатолій Степанович

75 Турчинов Олександр Валентинович

76 Кириленко В’ячеслав Анатолійович

77 Немиря Григорій Михайлович

78 Соболєв Сергій Владиславович

79 Тарасюк Борис Іванович

80 Томенко Микола Володимирович

81 Княжицький Микола Леонідович

82 Джемілєв Мустафа

83 Кожем’якін Андрій Анатолійович

84 Гриневич Лілія Михайлівна

85 Кириленко Іван Григорович

86 Федорчук Ярослав Петрович

87 Мартиненко Микола Володимирович

88 Луценко Ірина Степанівна

89 Пишний Андрій Григорович

90 Власенко Сергій Володимирович

91 Парубій Андрій Володимирович

92 Кужель Олександра Володимирівна

93 Кубів Степан Іванович

94 Аваков Арсен Борисович

95 Одарченко Юрій Віталійович

96 Оробець Леся Юріївна

97 Пашинський Сергій Володимирович

98 Абдуллін Олександр Рафкатович

99 Павелко Андрій Васильович

100 Шлемко Дмитро Васильович

101 Забзалюк Роман Омелянович

102 Москаль Геннадій Геннадійович

103 Шевченко Андрій Віталійович

104 Дзензерський Денис Вікторович

105 Сушкевич Валерій Михайлович

106 Деревляний Василь Тимофійович

107 Князевич Руслан Петрович

108 Денісова Людмила Леонтіївна

109 Фаєрмарк Сергій Олександрович

110 Швець Віктор Дмитрович

111 Іванчук Андрій Володимирович

112 Лук’янчук Руслан Валерійович

113 Бурбак Максим Юрійович

114 Павловський Андрій Михайлович

115 Бондарєв Костянтин Анатолійович

116 Сергієнко Леонід Григорович

117 Сас Сергій Володимирович

118 Сенченко Андрій Віленович

119 Табалов Олександр Миколайович

120 Кравчук Василь Петрович

121 Кальченко Валерій Михайлович

122 Петренко Павло Дмитрович

123 Слюз Тетяна Ярославівна

124 Шкварилюк Володимир Васильович

125 Донець Тетяна Анатоліївна

126 Головко Валерій Анатолійович
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127 Данілов Віталій Богданович

128 Скосар Ігор Євгенійович

129 Полочанінов Володимир Геннадійович

130 Кондратюк Олена Костянтинівна

131 Лунченко Валерій Валерійович

132 Немілостівий Віталій Олександрович

133 Стець Юрій Ярославович

134 Дубовой Олександр Федорович

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УДАР 
(УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

135 Кличко Віталій Володимирович

136 Матіос Марія Василівна

137 Наливайченко Валентин Олександрович

138 Продан Оксана Петрівна

139 Ковальчук Віталій Анатолійович

140 Геращенко Ірина Володимирівна

141 Пинзеник Віктор Михайлович

142 Агафонова Наталія Володимирівна

143 Палатний Артур Леонідович

144 Розенко Павло Валерійович

145 Новак Наталія Василівна

146 Романюк Роман Сергійович

147 Карпунцов Валерій Віталійович

148 Паламарчук Микола Петрович

149 Куніцин Сергій Володимирович

150 Іонова Марія Миколаївна

151 Гурвіц Едуард Йосипович

152 Чугунніков Віталій Семенович

153 Пацкан Валерій Васильович

154 Гінка Ярослав Ярославович

155 Ткачук Геннадій Віталійович

156 Раупов Рустам Бурханович

157 Чернега Роман Тарасович

158 Корнійчук Олександр Олександрович

159 Побер Ігор Миколайович

160 Куренной Володимир Костянтинович

161 Савчук Юрій Петрович

162 Рябікін Павло Борисович

163 Аверченко Сергій Миколайович

164 Ванзуряк Роман Степанович

165 Бєлькова Ольга Валентинівна

166 Іщенко Валерій Олександрович

167 Мочков Олександр Борисович

168 Павленко Ростислав Миколайович

169 Симоненко Петро Миколайович

170 Цибенко Петро Степанович

171 Спіріна Ірина Дмитрівна

172 Кілінкаров Спірідон Павлович

173 Присяжнюк Олександр Андрійович

174 Алексєєв Ігор Вікторович

175 Калєтнік Ігор Григорович

176 Мартинюк Адам Іванович

177 Матвєєв Валентин Григорович

178 Мармазов Євген Васильович

179 Голуб Олександр Володимирович

180 Скарбовійчук Руслан Володимирович

181 Гордієнко Сергій Володимирович

182 Гончаров Сергій Васильович

183 Буховець Олег Юлійович

184 Михайленко Ольга Дмитрівна

185 Зубчевський Олександр Петрович

186 Бідьовка Володимир Анатолійович
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187 Дзарданов Микола Сергійович

188 Баландін Сергій Вікторович

189 Топалов Сергій Валерійович

190 Бабич Вікторія Володимирівна

191 Шугало Роман Васильович

192 Байдюк Лариса Макарівна

193 Самойленко Василь Петрович

194 Губар Віктор Іванович

195 Дорохов Антон Миколайович

196 Левченко Ольга Володимирівна

197 Кудря Володимир Іларіонович

198 Парубок Омелян Никонович

199 Герасимчук Михайло Іванович

200 Борита Ольга Василівна

Згідно з частиною дванадцятою статті 98 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному  веб-сайті Центральної виборчої комісії. 

Відповідно до частини першої статті 100 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
не пізніш як 15 листопада 2012 року результати виборів народних депутатів України офіційно оприлюд-
нюються в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Список обраних народних депутатів України 
публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, власного імені (усіх власних імен), по 
батькові (за наявності), року народження, освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, 
партійності, суб’єкта висування, загальнодержавного багатомандатного виборчого округу.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

201 Тягнибок Олег Ярославович

202 Бенюк Богдан Михайлович

203 Мохник Андрій Володимирович

204 Мірошниченко Ігор Михайлович

205 Шевченко Олександр Оксеньтійович

206 Вітів Анатолій Миколайович

207 Панькевич Олег Ігорович

208 Швайка Ігор Олександрович

209 Кириленко Павло Веніамінович

210 Янків Ігор Тарасович

211 Мартинюк Леонтій Святославович

212 Кошулинський Руслан Володимирович

213 Кривецький Ігор Ігорович

214 Сиротюк Юрій Миколайович

215 Гелевей Олег Іванович

216 Сиротюк Олег Мирославович

217 Блавацький Михайло Васильович

218 Мирний Олександр Борисович

219 Міщенко Андрій Миколайович

220 Марцінків Руслан Романович

221 Махніцький Олег Ігорович

222 Черняков Валерій Вікторович

223 Леонов Едуард Володимирович

224 Ханенко Святослав Михайлович

225 Зелик Руслан Богданович
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Автономна Республіка Крим

1 Дзоз Віталіна Олексіївна Партія регіонів 27937 38,76

2 Миримський Лев Юлійович Партія «Союз» 23755 36,45

3 Нетецька Олена Анатоліївна Партія регіонів 39498 50,37

4 Парасків Олег Дмитрович Партія регіонів 27990 34,00

5 Лютікова Валентина Іванівна Партія регіонів 27551 41,81

6 Льовочкіна Юлія Володимирівна Партія регіонів 41762 60,01

7 Брайко Сергій Борисович Партія регіонів 32366 52,21

8 Дейч Борис Давидович Партія регіонів 46734 62,42

9 Нечаєв Олександр Ігоревич Партія регіонів 42873 58,07

10 Груба Григорій Іванович Партія регіонів 30671 41,60

Вінницька область

11 Домбровський Олександр Георгійович самовисування 29841 30,16

12 Порошенко Петро Олексійович самовисування 73493 71,52

13 Катеринчук Микола Дмитрович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 62393 64,34

14 Жеребнюк Віктор Миколайович самовисування 34784 33,32

15 Джига Микола Васильович Партія регіонів 37335 39,65

16 Калетник Оксана Миколаївна самовисування 37046 43,22

17 Заболотний Григорій Михайлович самовисування 49329 46,73

18 Калетнік Григорій Миколайович самовисування 45171 46,15

Волинська область

19 Мельник Євген Іванович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 33712 36,46

20 Мартиняк Сергій Васильович самовисування 30592 29,61

21 Івахів Степан Петрович самовисування 37142 37,23

22 Палиця Ігор Петрович самовисування 40467 40,27

23 Єремеєв Ігор Миронович самовисування 50998 48,50

ВІДОМОСТІ 
про кандидатів у народні депутати України, 

обраних народними депутатами України в одномандатних виборчих округах
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Дніпропетровська область

24 Безбах Яків Якович самовисування 33904 43,06

25 Циркін Ігор Маркович Партія регіонів 29987 40,94

26 Ступак Іван Іванович Партія регіонів 35336 51,84

27 Момот Олександр Іванович Партія регіонів 30303 38,25

28 Морозенко Євгеній Вадимович Партія регіонів 22034 33,87

29 Бутківський Віктор Володимирович Партія регіонів 26592 41,40

30 Гузенко Костянтин Олександрович Партія регіонів 25388 32,81

31 Павлов Костянтин Юрійович Партія регіонів 40204 43,37

32 Любоненко Юрій Вікторович Партія регіонів 42301 46,70

33 Задорожний Вячеслав Казимирович Партія регіонів 36523 45,82

34 Глазунов Сергій Миколайович Партія регіонів 37215 43,24

35 Шипко Андрій Федорович Партія регіонів 39420 43,51

36 Мартовицький Артур Володимирович Партія регіонів 49386 54,82

37 Шпенов Дмитро Юрійович Партія регіонів 44183 52,66

38 Солошенко Микола Павлович Партія регіонів 28181 37,04

39 Самойленко Юрій Павлович Партія регіонів 43564 51,37

40 Царьов Олег Анатолійович Партія регіонів 33861 45,07

Донецька область

41 Бобков Олександр Михайлович Партія регіонів 92239 80,85

42 Бахтеєва Тетяна Дмитрівна Партія регіонів 55627 65,51

43 Ландик Валентин Іванович Партія регіонів 39322 50,87

44 Левченко Микола Олександрович Партія регіонів 89630 79,31

45 Звягільський Юхим Леонідович Партія регіонів 83029 72,59

46 Клюєв Сергій Петрович Партія регіонів 69619 73,10

47 Азаров Олексій Миколайович Партія регіонів 62615 76,10

48 Боярський Юрій Іванович Партія регіонів 42025 55,12

49 Омельянович Денис Сергійович Партія регіонів 52061 63,94
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50 Байсаров Леонід Володимирович Партія регіонів 68173 72,71

51 Гончаров Анатолій Дмитрович Партія регіонів 27460 40,11

52 Шкіря Ігор Миколайович Партія регіонів 51609 60,74

53 Литвинов Леонід Федорович Партія регіонів 71819 78,86

54 Лук’янов Владислав Валентинович Партія регіонів 72793 77,15

55 Омельченко Валерій Павлович Партія регіонів 61133 69,30

56 Борт Віталій Петрович Партія регіонів 64693 71,08

57 Матвієнков Сергій Анатолійович Партія регіонів 52572 60,50

58 Білий Олексій Петрович Партія регіонів 45117 50,41

59 Васильєв Олександр Андрійович Партія регіонів 67329 64,16

60 Риженков Олександр Миколайович Партія регіонів 57624 57,70

61 Пономарьов Андрій Вікторович Партія регіонів 45367 54,76

Житомирська область

62 Зубко Геннадій Григорович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 57809 60,97

63 Лабунська Анжеліка Вікторівна самовисування 26007 25,37

64 Пехов Володимир Анатолійович Партія регіонів 30959 32,75

65 Литвин Володимир Михайлович Народна Партія 64296 66,53

66 Журавський Віталій Станіславович Партія регіонів 24964 25,07

67 Развадовський Віктор Йосипович самовисування 46675 47,79

Закарпатська область

68 Ковач Василь Ілліч Партія регіонів 30054 31,14

69 Балога Віктор Іванович Політична партія Єдиний Центр 34970 49,42

70 Ланьо Михайло Іванович Партія регіонів 59507 60,20

71 Балога Павло Іванович Політична партія Єдиний Центр 22209 35,13

72 Петьовка Василь Васильович Політична партія Єдиний Центр 33838 54,67

73 Бушко Іван Іванович Партія регіонів 31517 41,22

Запорізька область

74 Сухий Ярослав Михайлович Партія регіонів 18252 24,92
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75 Кальцев Сергій Федорович Партія регіонів 34308 38,40

76 Карташов Євген Григорович Партія регіонів 28851 31,59

77 Богуслаєв Вячеслав Олександрович Партія регіонів 38092 50,11

78 Пономарьов Олександр Сергійович самовисування 46712 49,96

79 Бандуров Володимир Володимирович Партія регіонів 52859 55,85

80 Балицький Євген Віталійович Партія регіонів 42499 54,46

81 Пшонка Артем Вікторович Партія регіонів 62575 65,44

82 Дудка Олександр Іванович Партія регіонів 36864 39,87

Івано-Франківська область

83 Сич Олександр Максимович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 56247 55,81

84 Купчак Володимир Романович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 50587 47,41

85 Сікора Ольга Мирославівна Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 50199 54,61

86 Дирів Анатолій Борисович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 25370 29,02

87 Дерев’янко Юрій Богданович самовисування 34200 41,53

88 Доній Олександр Сергійович самовисування 41533 43,95

89 Гладій Василь Іванович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 41541 48,57

Київська область

90 Чудновський Віталій Олегович самовисування 35179 34,18

91 Сольвар Руслан Миколайович Політична партія «УДАР Віталія Кличка» 46761 51,62

92 Кацуба Сергій Володимирович Партія регіонів 34048 33,67

93 Онищенко Олександр Романович Партія регіонів 46146 46,83

95 Кутовий Вячеслав Григорович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 23927 26,90

96 Москаленко Ярослав Миколайович Партія регіонів 39867 38,97

97 Різаненко Павло Олександрович Політична партія «УДАР Віталія Кличка» 31678 31,04

98 Міщенко Сергій Григорович самовисування 35948 34,33

Кіровоградська область

99 Табалов Андрій Олександрович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 28783 32,80

100 Березкін Станіслав Семенович Партія регіонів 29772 36,88
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101 Грушевський Віталій Анатолійович Партія регіонів 26350 30,77

102 Єдін Олександр Йосипович Партія регіонів 22656 29,10

103 Кузьменко Сергій Анатолійович Партія регіонів 36447 45,51

Луганська область

104 Струк Володимир Олексійович самовисування 39639 39,98

105 Горохов Сергій Олександрович Партія регіонів 54199 59,70

106 Кунченко Олексій Петрович Партія регіонів 33676 41,41

107 Дунаєв Сергій Володимирович Партія регіонів 38294 42,58

108 Мошенський Валерій Захарович самовисування 31757 35,19

109 Медяник Володимир Юрійович Партія регіонів 42600 44,13

110 Чуб Володимир Євгенович Партія регіонів 44126 48,08

111 Коваль Олександр Іванович Партія регіонів 48024 52,04

112 Іоффе Юлій Якович Партія регіонів 38198 46,88

113 Тихонов Віктор Миколайович Партія регіонів 53643 60,18

114 Демішкан Володимир Федорович Партія регіонів 63065 64,87

Львівська область

115 Хміль Михайло Михайлович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 47057 43,09

116 Фаріон Ірина Дмитрівна Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 77631 68,02

117 Васюник Ігор Васильович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 30085 27,34

118 Михальчишин Юрій Адріянович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 66108 57,21

119 Сех Ірина Ігорівна Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 67784 64,86

120 Дубневич Ярослав Васильович самовисування 50330 47,04

121 Ілик Роман Романович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 54641 49,11

122 Пазиняк Василь Степанович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 66195 55,86

123 Котеляк Лідія Леонідівна Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 31322 30,12

124 Курпіль Степан Володимирович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 60764 61,73

125 Тягнибок Андрій Ярославович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 37968 35,61

126 Канівець Олег Леонідович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 43000 41,20
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Миколаївська область

127 Наконечний Володимир Леонтієвич Партія регіонів 35177 45,77

128 Ільюк Артем Олександрович Партія регіонів 31340 37,96

129 Жук Микола Васильович Партія регіонів 34120 48,04

130 Бриченко Ігор Віталійович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 31826 42,23

131 Гержов Юрій Іванович Партія регіонів 35117 44,21

Одеська область

133 Марков Ігор Олегович самовисування 22349 26,60

134 Гриневецький Сергій Рафаїлович Народна Партія 24587 32,03

135 Ківалов Сергій Васильович Партія регіонів 41989 56,79

136 Труханов Геннадій Леонідович Партія регіонів 47921 60,91

137 Клімов Леонід Михайлович Партія регіонів 36807 48,46

138 Фурсін Іван Геннадійович Партія регіонів 46959 57,65

139 Пресман Олександр Семенович Партія регіонів 45097 53,58

140 Жванія Давид Важаєвич самовисування 27053 32,07

141 Барвіненко Віталій Дмитрович Партія регіонів 29153 41,53

142 Кіссе Антон Іванович самовисування 31052 39,06

143 Крук Юрій Борисович Партія регіонів 15205 23,76

Полтавська область

144 Каплін Сергій Миколайович Політична партія «УДАР Віталія Кличка» 25757 32,21

145 Бублик Юрій Васильович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 29974 36,45

146 Шаповалов Юрій Анатолійович самовисування 26852 34,35

147 Кулініч Олег Іванович самовисування 34541 43,32

148 Пилипенко Володимир Пилипович самовисування 44274 47,41

149 Лелюк Олексій Володимирович Партія регіонів 29405 35,67

150 Жеваго Костянтин Валентинович самовисування 52233 61,20

151 Кутовий Тарас Вікторович Політична партія «УДАР Віталія Кличка» 36529 41,27
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Номер 
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Прізвище, ім’я, по батькові кандидата у 
депутати, обраного народним депутатом України Суб’єкт висування

Кількість голосів 
виборців, поданих за 
кандидата у народні 

депутати України

абс %

Рівненська область

152 Осуховський Олег Іванович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 40705 39,75

153 Вознюк Юрій Володимирович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 51651 48,32

154 Королюк Валентин Анатолійович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 43389 38,65

155 Сорока Микола Петрович Партія регіонів 34507 32,76

156 Кучерук Микола Герасимович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 29615 32,17

Сумська область

157 Медуниця Олег Вячеславович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 41467 41,75

158 Волков Олександр Михайлович самовисування 38275 40,14

159 Деркач Андрій Леонідович Партія регіонів 51054 63,37

160 Молоток Ігор Федорович самовисування 23202 31,50

161 Шульга Володимир Петрович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 37332 42,70

162 Купрейчик Ірина Валеріївна Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 28364 34,55

Тернопільська область

163 Кайда Олексій Петрович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 60242 56,65

164 Головко Михайло Йосифович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 52212 45,33

165 Бойко Володимир Богданович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 46977 39,53

166 Апостол Михайло Володимирович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 45923 38,97

167 Стойко Іван Михайлович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 34378 33,68

Харківська область

168 Писаренко Валерій Володимирович Партія регіонів 37364 43,44

169 Бережна Ірина Григоріївна Партія регіонів 33419 41,82

170 Святаш Дмитро Володимирович Партія регіонів 29509 38,39

171 Горіна Ірина Анатоліївна Партія регіонів 32604 46,31

172 Мисик Володимир Юрійович Партія регіонів 36618 51,97

173 Денисенко Анатолій Петрович Партія регіонів 36389 50,60

174 Фельдман Олександр Борисович Партія регіонів 49828 59,28

175 Кацуба Володимир Михайлович Партія регіонів 41780 54,84
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Номер 
округу

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата у 
депутати, обраного народним депутатом України Суб’єкт висування

Кількість голосів 
виборців, поданих за 
кандидата у народні 

депутати України

абс %

176 Шенцев Дмитро Олексійович Партія регіонів 47604 58,64

177 Остапчук Віктор Миколайович Партія регіонів 46445 56,82

178 Добкін Дмитро Маркович Партія регіонів 52854 65,59

179 Гіршфельд Анатолій Мусійович Партія регіонів 38609 45,16

180 Біловол Олександр Миколайович Партія регіонів 40747 55,32

181 Мураєв Євгеній Володимирович Партія регіонів 44205 56,15

Херсонська область

182 Сальдо Володимир Васильович Партія регіонів 27183 37,90

183 Путілов Андрій Станіславович Політична партія «УДАР Віталія Кличка» 29816 39,49

184 Дмитрук Микола Ілліч Партія регіонів 18123 19,98

185 Опанащенко Михайло Володимирович Партія регіонів 23158 25,31

186 Негой Федір Федорович самовисування 26833 30,52

Хмельницька область

187 Лукашук Олег Григорович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 35332 40,34

188 Лабазюк Сергій Петрович самовисування 26537 28,39

189 Сабій Ігор Михайлович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 18509 19,39

190 Буряк Сергій Васильович самовисування 36330 42,65

191 Бондар Віктор Васильович самовисування 22449 25,40

192 Герега Олександр Володимирович самовисування 56379 58,04

193 Мельниченко Володимир Володимирович самовисування 39860 44,20

Черкаська область

195 Зубик Володимир Володимирович самовисування 40912 43,80

196 Бобов Геннадій Борисович Партія регіонів 39535 42,73

198 Тимошенко Віктор Анатолійович самовисування 25061 29,40

199 Ничипоренко Валентин Миколайович самовисування 25920 28,74

200 Яценко Антон Володимирович Партія регіонів 29959 29,90

Чернівецька область

201 Федорук Микола Трохимович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 52901 52,04
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202 Фищук Олександр Георгійович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 39540 40,31

203 Федоряк Геннадій Дмитрович Партія регіонів 49823 51,73

204 Семенюк Артем Олексійович Партія регіонів 62287 57,54

Чернігівська область

205 Дубіль Валерій Олександрович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 43857 50,20

206 Атрошенко Владислав Анатолійович самовисування 35894 40,63

207 Рибаков Ігор Олександрович самовисування 32864 38,13

208 Ляшко Олег Валерійович Радикальна Партія Олега Ляшка 49928 55,67

209 Куровський Іван Іванович самовисування 37474 46,52

210 Рудьковський Микола Миколайович самовисування 29874 34,22

м. Київ

211 Терьохін Сергій Анатолійович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 30890 30,40

212 Ярема Віталій Григорович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 32294 30,22

213 Яворівський Володимир Олександрович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 36931 36,66

214 Чумак Віктор Васильович Політична партія «УДАР Віталія Кличка» 37184 38,91

215 Іллєнко Андрій Юрійович Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 32965 33,14

216 Ляпіна Ксенія Михайлівна Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 26760 29,27

217 Бригинець Олександр Михайлович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 34048 31,75

218 Ар’єв Володимир Ігорович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 34756 38,85

219 Бондаренко Володимир Дмитрович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 45486 44,20

220 Чорноволенко Олександр Віленович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 28276 32,03

221 Ємець Леонід Олександрович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 31384 30,52

222 Андрієвський Дмитро Йосипович Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 34006 33,87

м. Севастополь

224 Лебедєв Павло Валентинович Партія регіонів 32076 42,64

225 Колесніченко Вадим Васильович Партія регіонів 30381 43,01
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Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А  В И Б О Р Ч А  К О М І С І Я

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2012 року № 1931

Про неможливість достовірного встановлення підсумків голосування та результатів 
виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року в одномандатних виборчих 

округах № 94, 132, 194, 197 та 223

До Центральної виборчої комісії надходять численні 
звернення суб’єктів виборчого процесу щодо неможли-
вості достовірного встановлення підсумків голосуван-
ня та результатів виборів народних депутатів України 
28 жовт ня 2012 року в одномандатних виборчих округах 
№ 94, 132, 194, 197 та 223.

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України 
«Про Центральну виборчу комісію», якщо Комісії стане 
відомо про порушення законодавства України про ви-
бори і референдуми, виборчих прав громадян України та 
права на участь у референдумі з результатів проведених 
нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших 
джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія 
має право розглянути за власною ініціативою питання, що 
належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу 
рішення у встановленому цим Законом порядку. 

За змістом частини другої статті 5, частини першої 
статті 8 Конституції України носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ, в Україні визнається і 
діє принцип верховенства права.

Відповідно до частини першої статті 38 Основного 
Закону України громадяни мають право брати участь в 
управлінні державними справами, вільно обирати і бути 
обраними до органів державної влади.

Статтею 71 Конституції України визначено, що вибо-
ри до органів державної влади є вільними і відбуваються 
на основі загального, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування.

Частинами першою, третьою статті 3 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» (далі – Закон) 
передбачено, що вибори народних депутатів України є 
рівними: громадяни України беруть участь у виборах на-
родних депутатів України на рівних засадах.

Усі кандидати у народні депутати України мають рівні 
права і можливості брати участь у виборчому процесі.

Вибори депутатів є вільними. Громадянам України за-
безпечуються умови для вільного формування своєї волі 
та її вільного виявлення при голосуванні (частини перша, 
друга статті 6 Закону).

Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи 

будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному фор-
муванню та вільному виявленню волі виборця, забороня-
ється.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про Центральну 
виборчу комісію» Комісія відповідно до своїх повнова-
жень забезпечує дотримання передбачених Конституцією 
України та законами України принципів і засад виборчого 
процесу, реалізацію виборчих прав громадян України.

За результатами перевірок фактів, викладених у звер-
неннях, поданих до Центральної виборчої комісії, вба-
чається неможливим достовірно встановити результати 
волевиявлення виборців у частині обрання народних де-
путатів України в одномандатних виборчих округах № 94, 
132, 194, 197, 223 та необхідно констатувати, що вибори 
у вказаних одномандатних виборчих округах проведені 
без дотримання передбачених Конституцією України та 
Законом принципів і засад виборчого процесу.

Враховуючи викладене відповідно до статей 5, 8, 38, 
64, 71 Конституції України, статей 1–8, частин першої, 
четвертої статті 15, частини п’ятої статті 16, пунктів 1, 19 
частини другої статті 30, статті 104 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України», керуючись стаття-
ми 1, 2, 11–13, частиною першою статті 16, пунктами 2, 
3 статті 17, пунктом 17 статті 19 Закону України «Про 
Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комі-
сія постановляє :

1. Визнати неможливість достовірного встановлення 
підсумків голосування та результатів виборів народних 
депутатів України 28 жовтня 2012 року в одномандатних 
виборчих округах № 94, 132, 194, 197 та 223.

2. Визнати необхідність проведення повторних вибо-
рів народних депутатів України в одномандатних вибор-
чих округах № 94, 132, 194, 197 та 223.

3. Звернутися до Верховної Ради України щодо прий-
няття нею рішень стосовно проведення повторних вибо-
рів народних депутатів України в одномандатних вибор-
чих округах № 94, 132, 194, 197 та 223. 

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів України та оприлюднити на офіційно-
му веб-сайті Центральної виборчої комісії. 

            Голова 
Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ
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Кількість одномандатних виборчих округів 225

Загальна кількість виборчих дільниць 33 762

у тому числі:

звичайних виборчих дільниць 32 188

закордонних виборчих дільниць 116

спеціальних виборчих дільниць, у тому числі утворених: 1 458

у стаціонарному лікувальному закладі 1 220

в установі кримінально-виконавчої системи 209

на полярній станції України 1

на судні, яке перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України 28

Кількість політичних партій, які висунули кандидатів у народні депутати України 87

у тому числі:

у загальнодержавному виборчому окрузі 22

в одномандатних виборчих округах 87

Кількість політичних партій, за висуванням яких не було зареєстровано 
жодного кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих 
округах (Партія «РОДИНА», Політична партія «Народна воля», Політична партія 
«Рідне місто»)

3

Загальна кількість осіб, документи яких надійшли до Центральної виборчої 
комісії для реєстрації кандидатами у народні депутати України

6 214

у тому числі:

включених до виборчих списків політичних партій 2 784

в одномандатних виборчих округах 3 430

Кількість осіб, які не були зареєстровані кандидатами у народні депутати 
України:

441

в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, у тому числі: 141

відкликали заяву про згоду балотуватися до дня реєстрації 9

вважаються виключеними з виборчого списку партії відповідно до постанов ЦВК 69

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України 63

в одномандатних виборчих округах, у тому числі: 300

відкликали заяву про згоду балотуватися до дня реєстрації 23

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України
(272 самовисуванцям та 5 особам, висунутим партіями)

277

ОСНОВНІ СТАТИСТИЧНІ ВІДОМОСТІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

(станом на день виборів 28 жовтня 2012 року)
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Загальна кількість зареєстрованих Центральною виборчою комісією 
кандидатів у народні депутати України

5 773

у тому числі:

включених до виборчих списків політичних партій 2 643

в одномандатних виборчих округах 3 130

Кількість кандидатів у народні депутати України, реєстрацію яких скасовано 
до дня виборів

566

включених до виборчих списків політичних партій 89

в одномандатних виборчих округах 477

Кількість кандидатів у народні депутати України, які балотувалися (в день 
виборів)

5 207

в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 2 554

в одномандатних виборчих округах, у тому числі: 2 653

висунутих політичними партіями 1 502

шляхом самовисування 1 151

Кількість кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих 
округах, які скористалися правом мати довірених осіб

1 955

Кількість довірених осіб кандидатів у народні депутати України в 
одномандатних виборчих округах

5 092

Кількість представників політичних партій у ЦВК з правом дорадчого голосу 22

Кількість політичних партій, які мають уповноважених осіб у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

20

Кількість уповноважених осіб у загальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі

83

Кількість партій, які не мають уповноважених осіб у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі (Партія Пенсіонерів України, Політична 
партія «Народно-трудовий союз України)

2

Кількість політичних партій, які мають уповноважених осіб в одномандатних 
виборчих округах

22

Кількість уповноважених осіб політичних партій в одномандатних виборчих 
округах

4 182
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Загальна кількість офіційних спостерігачів від іноземних держав та 
міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією 
для участі у спостереженні за виборами народних депутатів

3 797

у тому числі:

від міжнародних організацій 3 278

від іноземних держав 519

Загальна кількість офіційних спостерігачів, зареєстрованих окружними 
виборчими комісіями в одномандатних виборчих округах (за відомостями 
окружних виборчих комісій, наданих засобами ЄІАС «Вибори») 

372 165

у тому числі:

від політичних партій 181 308

від кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах 150 840

від громадських організацій 40 017

Кількість членів окружних виборчих комісій 4 041

чоловіків
1 788 

(44,25%)

жінок
2 253 

(55,75%)

Кількість членів окружних виборчих комісій, повноваження яких припинено 2 434

голів окружних виборчих комісій 181

заступників голів окружних виборчих комісій 139

секретарів окружних виборчих комісій 168

членів окружних виборчих комісій 1 946

Загальна кількість членів дільничних виборчих комісій (за відомостями, 
наданими окружними виборчими комісіями засобами ЄІАС «Вибори») (за поданням 
5 депутатських фракцій, 80 партій, понад 1560 кандидатів в ОВО, МЗС України)

684 536

Загальна кількість акредитованих представників вітчизняних та зарубіжних 
засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії

899

вітчизняних ЗМІ 623

зарубіжних ЗМІ 276

Загальна кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих 
дільницях 

36 213 010

у тому числі на закордонних виборчих дільницях 424 536 

Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

20 831 193 
(57,52%)
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у тому числі на закордонних виборчих дільницях
20 570 

(4,85%)

Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати 
України, включених до виборчих списків політичних партій, що отримали 
п’ять і більше відсотків голосів виборців:

18 991 017

у тому числі:

Партія регіонів 6 116 746

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 5 209 090

Політична партія «Удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка»

2 847 979

Комуністична партія України 2 687 269

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 2 129 933

Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного 
депутатського мандата (виборча квота)

84 404

Кількість депутатських мандатів, отриманих політичними партіями 
за результатами виборів у загальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі:

225

Партія регіонів 72

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 62

Політична партія «Удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка»

34

Комуністична партія України 32

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 25

Кількість народних депутатів України, обраних в одномандатних 
виборчих округах:

220

у тому числі:

висунутих шляхом самовисування 43

висунутих політичними партіями: 177

Партія регіонів 113

політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 39

політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 12

Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка»

6

політична партія Єдиний Центр 3

Народна Партія 2

Партія «Союз» 1

Радикальна Партія Олега Ляшка 1
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Загальна кількість зареєстрованих кандидатів у партійних списках 2643

Загальна кількість кандидатів у партійних списках, реєстрацію яких скасовано до дня виборів 89

Загальна кількість кандидатів у партійних списках, які беруть участь у балотуванні 2554

Загальна кількість кандидатів у партійних списках, які зняли свої кандидатури (вибули) після дня виборів 0

Дата надходження 
документів щодо реєстрації 

виборчого списку

№ у виборчому 
бюлетені Назва партії – суб’єкта виборчого процесу Зареєстрованих 

кандидатів

10.08.2012 1 Політична партія Українська платформа «СОБОР» 0

13.08.2012 2 Соціалістична партія України 155

31.07.2012 3 Комуністична партія України 214

13.08.2012 4 партія Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» 106

12.08.2012 5 Партія «Руський блок» 34

08.08.2012 6 Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!» 149

07.08.2012 7
Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Громада»

41

13.08.2012 8 політична партія Українська Національна Асамблея 114

08.08.2012 9 Ліберальна партія України 55

08.08.2012 10 Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» 69

06.08.2012 11 політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 218

11.08.2012 12 Українська партія «Зелена планета» 225

09.08.2012 13 Партія Пенсіонерів України 29

10.08.2012 14 політична партія «Наша Україна» 185

02.08.2012 15 Політична партія «Зелені» 56

13.08.2012 16 Партія Зелених України 78

04.08.2012 17
Політична партія «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

209

10.08.2012 18
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА 
МАЙБУТНЬОГО»

30

03.08.2012 19
політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»

209

03.08.2012 20 Партія регіонів 222

13.08.2012 21 Політична партія «Народно-трудовий союз України» 17

11.08.2012 22 Радикальна Партія Олега Ляшка 139

Відомості щодо реєстрації виборчих списків кандидатів у депутати

Cтаном на 22.11.2012
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№ Назва громадської організації На яку територію 
поширюється діяльність 

Кількість 
зареєстрованих 

офіційних спостерігачів 

1 Міжнародна громадська організація «БЕРЕГИНЯ СВІТУ» Україна 7024 

2 
Всеукраїнська громадська організація 
«Комітет виборців України» 

Україна 6507 

3 
Міжнародна правозахисна громадська організація 
«КОНТИНЕНТ»

Україна 6482 

4 
Всеукраїнська спілка громадських організацій 
«Молодь! Громада! Влада!»

Україна 5222 

5 
Всеукраїнська громадська організація 
«Громадянська мережа «ОПОРА»

Україна 3871 

6 
Всеукраїнська громадська організація 
«Інститут приватного та публічного права»

Україна 1607 

7 
МИКОЛАЇВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЗА ПРОЗОРІ ВИБОРИ»

Миколаївська область 945 

8 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ КЛУБ ВИБОРЦІВ»

Миколаївська область 926 

9 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЯ ПОЛТАВЩИНА» Полтавська область 677 

10 
Всеукраїнська громадська організація 
«Інститут виборчого права»

Україна 537 

11 Всеукраїнська громадська організація «Сила Країни» Україна 534 

12 Київська обласна молодіжна організація «Молоді регіони» Київська область 453 

13 
Дніпропетровська обласна громадська організація 
«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»

Дніпропетровська 
область 

403 

14 
Київський обласний комітет Всеукраїнського громадського 
об’єднання захисту Конституційних прав і свобод громадян 
України «Правозахист»

Київська область 376 

15 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «АГЕНЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО 
ПРОЕКТУВАННЯ «ПРАВО ВИБОРУ»

Харківська область 366 

16 
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ГРОМАДЯНСЬКА КАМПАНІЯ ПОРА»

Україна 353 

17 Громадська організація «15 ГРОМАДА» Вінницька область 332 

18 Громадська організація «Рух свободи» Київська область 304 

19 
Громадська організація «Київський обласний центр 
соціальної допомоги»

Київська область 297 

20 Громадська організація «Я – Легенда» Київська область 285 

21 
Івано-Франківське обласне об’єднання громадян 
«Громадський Форум Івано-Франківська»

Івано-Франківська 
область 

280 

22 
Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Український молодіжний правничий союз»

Україна 251 

23 Громадське об’єднання «Представництво Тернопільщини» Тернопільська область 220 

24 Громадська організація «Земляки» Вінницька область 219 

Відомості про офіційних спостерігачів від громадських організацій
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№ Назва громадської організації На яку територію 
поширюється діяльність 

Кількість 
зареєстрованих 

офіційних спостерігачів 

25 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ»

Хмельницька область 209 

26 
ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ГРОМАДСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «Буковинський центр виборчих технологій»

Чернівецька область 180 

27 Всеукраїнська громадська організація «Громада і Закон» Україна 137 

28 Запорізька обласна організація «Виборці за чесні вибори» Запорізька область 137 

29 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ОРЖИЦЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО ПОЛТАВЩИНИ» 

Полтавська область 135 

30 Громадська організація «Громадський Захист Київщини» Київська область 118 

31 
Всеукраїнська громадська організація 
«Конгрес сприяння захисту українських земель» 

Україна 96 

32 Громадська організація «ОБ’ЄДНАННЯ МИ РАЗОМ» 
Києво-

Святошинський район 
Київської області 

89 

33 
Громадська організація 
«Об’єднання громадян «За Троєщину» 

місто Київ 78 

34 
Громадська організація 
«ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ МАЙБУТНЄ»

місто Київ 77 

35 
Молодіжна громадська організація 
«Прикарпатська Студентська Спілка» 

Івано-Франківська 
область 

76 

36 
Козятинська районна громадська організація 
«Наш дім – Вінничина» 

Козятинський район 
Вінницької області 

73 

37 Чернівецька обласна громадська організація «Захист» Чернівецька область 54 

38 
Всеукраїнська громадська організація 
«Комітет по боротьбі з корупцією в органах державної 
влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» 

Україна 32 

39 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА МОЛОДІЖНА 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ІНІЦІАТИВА» 

місто Чернігів 24 

40 «Асоціація молодих реформаторів» Волинська область 12 

41 
Громадська організація 
«ДІТИ ВІЙНИ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ» 

місто Київ 7 

42 
Всеукраїнська Громадська організація 
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

Україна 5 

43 
Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Колегія молодих управлінців та юристів» 

Україна 5 

44 Всеукраїнська громадська організація «За чесні вибори!» Україна 2 

45 
Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація соціальної підтримки і захисту 
співробітників спецслужб України «Співдружність» 

Україна 

46 
Всеукраїнська громадська організація 
«Інститут перехідних суспільств» 

Україна 

47 
Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Демократичні перетворення України» 

Україна 
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48 
Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Об’єднання «Європейська молодь України» 

Україна 

49 Всеукраїнське жіноче об’єднання «Солідарність» Україна 

50 
Всеукраїнське об’єднання 
«Громадянський рух «Нова Україна» 

Україна 

51 Громадська організація «Здоров’я нації» Житомирська область 

52 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ – ДОНБАС» 

міста Слов’янськ, 
Миколаївка та 

Святогірськ 

53 
Громадська організація 
«Комітет народного контролю Київської області» 

Київська область 

54 Громадська організація «КОНЦЕПТ ГРУП» місто Київ 

55 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ЛЕГІТИМАЦІЯ ОСНОВНИХ СВОБОД» 

Дніпропетровська 
область 

56 Громадська організація «Наш Дім – Полтава» Полтавська область 

57 Громадська організація «Наш Святошинський» 
Святошинський район 

міста Києва 

58 Громадська організація «Центр правової підтримки» 
місто Коростень та 

Коростенський район 
Житомирської області 

59 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ІНІЦІАТИВ» 

Київська область 

60 
Громадська організація Чернігівський громадський комітет 
захисту прав людини 

місто Чернігів 

61 
ГРОМАДСЬКЕ ПАТРІОТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«РОДИНА ВОСТОК» 

Луганська область 

62 
Житомирська обласна громадська організація 
«Фонд Рідний дім» 

Житомирська область 

63 «За народовладдя» місто Київ 

64 Іванківський районний фонд «Майбутнє Іванківщини» 
Іванківський район 
Київської області 

65 
Кіровоградська обласна громадська організація 
«Громадська варта» 

Кіровоградська 
область 

66 
Луцька міська громадська організація «Центр Політичного 
Аналізу та Виборчого Консалтингу» 

місто Луцьк 

67 
Львівська обласна громадська організація «Народний 
антикорупційний нагляд» 

Львівська область 

68 «МОЛОДЬ ДО ВЛАДИ в місті Києві» місто Київ 

Загальна кількість офіційних спостерігачів від громадських організацій 40017
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Назва міжнародної організації Кількість

Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі 635

Міжнародна неурядова організація «CANADEM» 475

Міжнародна спілка громадських організацій «Міжнародна Спілка Комсомольських Організацій – 
Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка Молоді» 242

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) 241

Міжнародна організація зі спостереження за виборами «CIS-EMO» 234

Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав 209

Світовий Конґрес Українців 189

Міжнародна громадська організація сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори» 155

Комітет «За відкриту демократію» 145

Міжнародна громадська організація «Центральноєвропейська група політичного моніторингу» 111

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі 103

Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) 68

Міжнародна громадська організація «Український Конґресовий Комітет Америки (УККА)» 66

Міжнародна некомерційна організація «Європейська академія зі спостереження за виборами» 56

Міжнародна організація «Європейський центр геополітичного аналізу» 49

Парламентська Асамблея Ради Європи 46

Міжпарламентська Асамблея держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав 36

Міжнародна громадська організація «Громадський союз» 28

Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) 27

Європейський Парламент 26

Парламентська Асамблея НАТО 20

Фонд розвитку інститутів громадянського суспільства «Народна дипломатія» 18

Міжнародна громадська організація «Європейський Комітет прав людини» 16

Міжнародна організація «Міжнародний інститут нових держав» 15

Міжнародна громадська асоціація «Вибори і демократія» 14

Міжнародна громадська організація «Громадянська ініціатива за вільні та демократичні вибори» 11

Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин (НДІ) 10

Міжнародна громадська організація «Політична ініціатива» 8

Фонд Конрада Аденауера 5

Асоціація генеральних штатів Європи – Європейський студентський форум 4

Європейський центр за сучасну Україну 4

Міжнародна організація «Європейське демократичне студентство» 3

Організація за Демократію та Економічний Розвиток – ГУАМ 3

Парламентська асамблея чорноморського економічного співробітництва 3

Фундація «За вільні вибори» 3
Загальна кількість 3278

Відомості про офіційних спостерігачів від міжнародних організацій
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Назва країни Кількість

Республіка Польща 212

Російська Федерація 61

Сполучені Штати Америки 42

Угорщина 41

Королівство Данія 27

Федеративна Республіка Німеччина 19

Словацька Республіка 17

Канада 14

Федеративна Республіка Нігерія 10

Литовська Республіка 8

Республіка Болгарія 7

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 7

Естонська Республіка 6

Королівство Іспанія 6

Японія 6

Китайська Народна Республіка 5

Французька Республіка 5

Чеська Республіка 4

Королівство Нідерланди 3

Королівство Швеція 3

Республіка Молдова 3

Азербайджанська Республіка 2

Держава Ізраїль 2

Ісламська Республіка Іран 2

Республіка Білорусь 2

Республіка Кіпр 2

Фінляндська Республіка 2

Республіка Парагвай 1

Загальна кількість 519

Відомості про офіційних спостерігачів від іноземних держав
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Підготовка організації і проведення голосування та підрахунок голосів виборців здійснювалися на виборчих 
дільницях, що утворювалися Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією, та існували на 
постійній чи тимчасовій основі:

Функціонування Державного реєстру виборців 
під час підготовки та проведення виборів 

народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Кількість утворених виборчих дільниць

Виборчі дільниці утворюються з чисельністю від двадцяти до двох тисяч п’ятисот виборців і поділяються на 
малі, середні та великі:

Розподіл виборчих дільниць за розміром
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З моменту утворення виборчих дільниць, які функціонують на постійній основі, Центральною виборчою комі-
сією було прийнято 12 постанов щодо внесення відповідних змін:

Зміни, внесені до реєстру постійних дільниць

Уперше на виборах народних депутатів України був задіяний механізм тимчасової зміни місця голосування без 
зміни їх виборчої адреси:

Тимчасова зміна місця голосування виборцями

Слід зазначити, що під час проведення виборів не зафіксовано жодного випадку незаконного або неправомірно-
го використання посвідчень тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси виборця. 
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Під час підготовки і проведення виборів (у період з 28 липня по 28 жовтня) до відділів ведення Державного 
реєстру виборців звернулося 124 565 громадян з питаннями щодо включення до Реєстру чи зміни їх персональ-
них даних:   

ВИБОРИ-2012

Кількість звернень виборців до відділів ведення Реєстру під час виборчого процесу

Зрозуміло, що найактивніше виборці звертались до відділів ведення у жовтні:

Розподіл звернень за видами та часом заведення
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Вперше під час проведення виборів іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків вибор-
ців, виготовлялися органами ведення Державного реєстру виборців засобами автоматизованої інформаційно-
телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»:

Іменні запрошення виборцям

Органи ведення Державного реєстру виборців складають уточнені списки виборців для звичайних виборчих діль-
ниць, спеціальних виборчих дільниць в установах відбування покарань та СІЗО, закордонних виборчих дільниць:

Списки виборців для голосування
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У порядку складання попередніх та уточнених списків виборців для проведення голосування  на виборах народ-
них депутатів України 28 жовтня 2012 року до відділів ведення Державного реєстру виборців було подано 10 089 
відомостей від суб’єктів подання відомостей:

Відомості, подані під час підготовки списків виборців

За результатами опрацювання цих відомостей до Реєстру було внесено такі зміни:

Зміна в даних виборців під час виборчого процесу
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Після отримання дільничними виборчими комісіями уточнених списків виборців до них вносилися такі зміни:

Опрацювання списків після проведення голосування

З метою отримання об’єктивної оцінки створено підсистему, в якій фіксується інформація, отримана органами 
ведення Реєстру від виборчих комісій за результатами опрацювання  копій списків виборців після дня голосування. 
Фіксується кількість змін у списку виборців після його виготовлення (внесено технічних виправлень, додатково  
включено до списків, виключено зі списків):

Оцінка «якості» списків виборців

Останній слайд наочно ілюструє, що списки виборців, які були сформовані органами ведення Державного 
реєстру виборців під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, були кращої якості, ніж 
на попередніх виборах. Це свідчить про те, що механізми актуалізації даних Державного реєстру виборців є дієвими. 

Звісно, є ще над чим працювати в питанні достовірності та повноти даних Державного реєстру виборців, але 
з упевненістю і гордістю можна сказати, що створена автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система 
«Державний реєстр виборців» є найсучаснішим державним банком даних, що грунтується на використанні пере-
дових інформаційних та телекомунікаційних рішеннях, яка дає змогу на сьогоднішній день формувати у будь-який 
час найточніші списки виборців не тільки на теренах пострадянського простору, а й у Європі.  
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Контроль за надходженням, обліком і використан-
ням коштів виборчих фондів політичних партій, канди-
дати у народні депутати України від яких зареєстровані 
в загальнодержавному багатомандатному виборчому 
окрузі, та кандидатів у народні депутати України в од-
номандатних виборчих округах здійснювався згідно з 
Порядком, затвердженим постановами Центральної 
виборчої комісії та Правління Національного банку 
України від 12 липня 2012 року відповідно № 115 та 
№ 300, а також наказом Міністерства інфраструктури 
України від 12 липня 2012 року № 403.

Зокрема, Центральна виборча комісія перевіряла: 
– дотримання партіями та кандидатами у депутати 

порядку відкриття рахунків їх виборчих фондів у час-
тині кількості рахунків, термінів і місця їх відкриття, а 
також вимог частин першої, другої статті 49 Закону сто-
совно призначення розпорядників виборчих фондів;

– дотримання порядку формування виборчих фон-
дів партій, а також цільового використання коштів цих 
фондів;

– законність надходження коштів на рахунки ви-
борчих фондів партій з метою виявлення внесків, отри-
маних від осіб, які згідно із Законом не мають права їх 
робити, та перерахування таких внесків до Державного 
бюджету України;

– наявність договорів про придбання в установле-
ному порядку товарів, виконання робіт, надання послуг, 
а також факту й часу надходження коштів з рахунку ви-
борчого фонду на рахунок контрагента за договором;

– застосування розцінок вартості одиниці друкова-
ної площі та одиниці ефірного часу, установлених відпо-
відними засобами масової інформації в порядку, визна-
ченому частиною шостою статті 71 Закону.

Формування виборчих фондів кандидатів, зареєстро-
ваних в одномандатних виборчих округах, та витрачання 
ними коштів власних виборчих фондів контролювалося 
окружними виборчими комісіями.

По завершенні виборів розпорядники коштів вибор-
чих фондів партій та кандидатів подали до Центральної 
виборчої комісії свої фінансові звіти, які були проаналі-
зовані, і на підставі їх встановлено таке.

Згідно із Законом України «Про вибори народних 
депутатів України» партії, які брали участь у виборах 
(у загальнодержавному виборчому окрузі), та кандидати 
у депутати в одномандатних виборчих округах зобов’я-
зані відкрити рахунки своїх виборчих фондів.

Усі партії виконали зазначені вимоги Закону. Разом 
із тим, майже 500 кандидатів у депутати, які балотува-
лися в одномандатних виборчих округах, не відкрили 
рахунки своїх виборчих фондів і здійснювали передви-
борну агітацію виключно за рахунок коштів Державного 
бюджету України, виділених на зазначені цілі. Необхідно 
наголосити, що за порушення кандидатами цієї норми 
Закону жодних санкцій не передбачено. 

Крім того, практика показала, що частина банків-
ських установ виявилася не готовою до обслуговування 
такої кількості рахунків виборчих фондів кандидатів в 
одномандатних округах. Незважаючи на те, що норма-
тивні акти з цих питань Центральною виборчою комі-
сією та Національним банком України були прийняті та 
оприлюднені завчасно, деякі банки не знали, які доку-
менти потрібні для відкриття  рахунку виборчого фонду 
та хто має право це робити. Виникали певні труднощі 
при обслуговуванні рахунків, а саме – програмне забез-
печення окремих банків не було налаштовано на роботу 
з рахунками виборчих фондів, відтак до ЦВК невчасно 
або взагалі не подавалися банківські виписки та інша 
необхідна інформація. 

Закон зобов’язує відкривати рахунки виборчих 
фондів лише в тих округах, де балотується канди-
дат. Проте мережа банківських установ не співпадає з 
адміністративно-територіальним поділом держави, а 
тим більше – з поділом на виборчі округи. Крім того, 
не всі відділення банків є юридичними особами, які 
наділені повноваженнями щодо відкриття рахунків. 
У зв’язку з цим окремі кандидати змушені були від-
кривати рахунки за багато кілометрів від місця прожи-
вання, або порушувати закон, відкриваючи рахунок не 
в своєму окрузі.

Виборчі фонди партій, як і на попередніх виборах, 
формувалися за рахунок власних коштів партій та доб-
ровільних внесків фізичних осіб. Добровільний внесок 
до виборчого фонду однієї партії не повинен був пере-
вищувати 400,8 тис. грн до 1 жовтня та 447,2 тис. грн – 
після 1 жовтня.

На рахунки виборчих фондів таких партій, як 
Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Народно-тру-
до вий союз України», Партія Зелених України та 
Всеукраїнське об’єднання «Громада», не надійшло жод-
ної гривні від громадян України. Вони обмежилися 
лише партійними коштами.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТ-
НЬОГО» взагалі не створила свого виборчого фонду. 

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ 
КОШТІВ ВИБОРЧИХ ФОНДІВ ПАРТІЙ, 

кандидати у депутати від яких зареєстровані в 
загальнодержавному окрузі, та кандидатів у депутати 

в одномандатних виборчих округах
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№ 
з/п Назва партії Витрати на 

передвиборну агітацію, грн.

1 Партія регіонів 217 950 426,26
2 Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 107 111 573,38
3 Політична партія «УДАР Віталія Кличка» 33 669 719,51
4 Комуністична партія України 72 442 419,75
5 Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 23 200 000,00
6 Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!» 60 637 290,94
7 Політична партія «Наша Україна» 63 382 140,52
8 Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» 6 185 536,19
9 Радикальна Партія Олега Ляшка 5 953 702,44

10 Українська партія «Зелена планета» 4 370 777,72
11 Політична партія «Народно-трудовий союз України» 2 219 016,15
12 Партія «Руський блок» 1 209 414,68
13 Партія Зелених України 796 245,30
14 Політична партія «Зелені» 791 066,60
15 Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» 421 052,76
16 Всеукраїнське об’єднання «Громада» 282 453,60
17 Ліберальна партія України 232 392,90
18 Соціалістична партія України 214 217,30
19 Політична партія Українська платформа «СОБОР» 161 645,56
20 Партія Пенсіонерів України 35 000,00
21 Українська Національна Асамблея 26 012,00
22 Політична партія «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО»

Усього: 601 292 103,56

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандат-
ному окрузі формувався за рахунок його власних коштів 
та добровільних внесків фізичних осіб. Добровільний 
внесок до виборчого фонду кандидата у депутати в 
одномандатному окрузі не повинен був перевищува-
ти 22,04 тис. грн до 1 жовтня та 22,36 тис. грн – після 
1 жовтня 2012 року.

Необхідно наголосити, що при формуванні вибор-
чих фондів Закон не обмежував ні обсяг власних коштів 
партій та кандидатів у депутати в одномандатному ви-
борчому окрузі, ні кількість їх перерахувань. 

Згідно із звітними даними, партії залучили до своїх 
виборчих фондів понад 602,2 млн грн, у тому числі влас-
них коштів – 571,4 млн грн, добровільних внесків фізич-
них осіб – 30,8 млн гривень.

Загальний обсяг виборчих фондів кандидатів в одно-
мандатних округах становить понад 369,4 млн гривень. 

На передвиборну агітацію партіями використано 
601,3 млн грн, а кандидатами в одномандатних окру-
гах – 368,2 млн гривень.

Усі партії в установлені строки подали до Централь-
ної виборчої комісії фінансові звіти. 

Що стосується звітів кандидатів у депутати в одно-
мандатних округах, то лише третина з них відзвітувала 
перед Центральною виборчою комісією про формуван-
ня та використання коштів своїх виборчих фондів.

Як і в питанні відкриття рахунків, відповідальність за 
неподання звітності щодо формування та використання 
коштів виборчих фондів Законом не передбачено.

За інформацією відділу контролю за використанням 
коштів Секретаріату Центральної виборчої комісії

Відомості про використання партіями коштів виборчих фондів 
на фінансування заходів і засобів передвиборної агітації
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У же не вперше ювілейна дата заснування 
Центральної виборчої комісії як постій-
но діючого державного органу тією чи 

іншою мірою у часі співпадає з виборчим процесом. 
Ось і нинішній  15-річний, проміжний, так би мовити, 
ювілей припав саме на завершення виборчого проце-
су з чергових виборів народних депутатів. Одних, до 
речі, із найскладніших у плані організації їх проведен-
ня. Хоча, хто розуміється на виборах і доб ре знає  ви-
борчу «кухню» зсередини, жодні вибори легкими не 
назве. Особливо цю думку підтримають працівники 
усіх без винятку управлінь та відділів Секретаріату 
Центральної виборчої комісії. Саме на їх долю при-
падає забезпечення діяльності системи виборчих 
комісій, які організовують підготовку і проведення 
виборів одночасно по всій державі. Кожні вибори 
по-своєму чимось особливі і своєрідні. Тому за при-
мітивним, на перший погляд, аргументом на підтвер-
дження цієї думки, що під кожні вибори в Україні 
приймається новий закон, криється не лише високий 
професіоналізм, а й неабиякий хист організаторів 
виборів блискавично швидко налаштовуватися на 
нове законодавче бачення. Вже сама правова природа 
Центральної виборчої комісії як правозастосовчого 
державного органу зумовлює максимально швидку 
мобілізацію в постійно змінному правовому полі.

Однак неодмінним атрибутом виборчого процесу 
є завершальна його стадія – встановлення результа-

тів виборів. І хоча після їх офіційного оприлюднен-
ня ще тривають перипетії поствиборчого синдрому, 
уже можна перепочити між нелегким процесом при-
пинення діяльності комісій нижчого рівня та пере-
вірками цільового використання державних коштів, 
і згадати усе ж про свято. Професійне, можна сказа-
ти, свято, яке згуртовує колектив і додає наснаги, яке 
дає змогу озирнутися на пройдений шлях з почуттям 
виконаного обов’язку. Адже в таких екстремальних 
умовах можуть працювати, без перебільшення, лише 
завзяті і працелюбні люди, навдивовижу витривалі і 
неодмінно професіональні, які віддали цій роботі не 
один рік свого життя. 

Так викарбовувся колектив, у якому немає нікого 
і нічого менше чи більше вартісного. Щонайменший 
недогляд у такому складному механізмі, як виборчий 
процес, миттєво тягне за собою збій, а що найприкрі-
ше – втрату дорогоцінного часу на відновлення робо-
ти. Взаємодопомога, взаємозамінність, почуття ліктя 
колег по роботі – тут не пусті слова, а реальність. 

За останні п’ять років з часу фундаментального 
підбиття підсумків з нагоди десятирічного ювілею 
діяльності, себто з 2007 року, дещо змінилася орга-
нізаційна структура Центральної виборчої комісії, 
збільшився чисельний склад її штатних працівників, 
що обумовлено значним розширенням повноважень 
Комісії і як організатора виборів, і як розпорядника 
Державного реєстру виборців.

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ:
новітня історія

Минули ще одні вибори, стали історією. Історією України, 
історією Центральної виборчої комісії, нашою з вами історією.

Невпинний вир та складні перипетії суспільно-політичного життя, що випали на 

долю нашої держави упродовж останніх десятиліть, визначили нелегкий поступ 

Центральної виборчої комісії в процесі конституційного становлення суверенної 

України. Адже сам правовий статус, яким відповідно до українського законодав-

ства наділена ця державна інституція, зумовлює її безпосередню участь у держа-

вотворенні.
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Голова Центральної виборчої комісії

Заступники Голови Центральної виборчої комісії

Секретар Центральної виборчої комісії

Члени Центральної виборчої комісії

СЕКРЕТАРІАТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Заступник Керівника 
Секретаріату Центральної виборчої комісії

Керівник 
Секретаріату Центральної виборчої комісії

Патронатна служба Центральної виборчої комісії

СЛУЖБА РОЗПОРЯДНИКА 

ДЕРЖАВНОГО 

РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Керівник 
Служби розпорядника 

Державного реєстру виборців

Заступник керівника 
Служби розпорядника 

Державного реєстру виборців

Управління організаційно-методичної роботи
Організаційний відділ

Відділ взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями

Відділ методичної роботи

Управління 
правового забезпечення

Відділ підготовки нормативно-

правових актів

Відділ забезпечення розгляду звернень

Юридичне управління
Відділ підготовки та правової експертизи проектів документів, 

систематизації законодавства 

Відділ представництва інтересів Комісії в судах

Відділ з правового забезпечення господарської діяльності Комісії

Управління 
забезпечення та контролю 

функціонування Реєстру
Відділ з питань забезпечення 

функціонування Реєстру

Відділ взаємодії з регіональними 

органами адміністрування Реєстру 

та контролю за виконанням рішень 

розпорядника Реєстру

Управління інформатизації
Відділ адміністрування та інформаційної безпеки

Відділ інформаційно-технічного забезпечення

Відділ аналітичної обробки інформації

Відділ супроводу програмного забезпечення

Управління технологічного 
та програмного забезпечення 

функціонування Реєстру
Відділ технологічного забезпечення 

функціонування Реєстру

Відділ прикладного програмного 

забезпечення та адміністрування 

Реєстру

Управління документального забезпечення
Відділ забезпечення засідань Комісії

Відділ роботи з документами

Відділ технічної обробки документів

Управління захисту 
інформації та адміністрування 

систем Реєстру
Відділ телекомунікаційних мереж 

та системного адміністрування 

Реєстру

Відділ комплексної системи захисту 

інформації Реєстру

Управління господарського 
та матеріально-технічного забезпечення

Відділ господарського забезпечення

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Відділ ремонтно-відновних робіт та забезпечення утримання приміщень

Відділ кадрової і режимної роботи та з питань 
державної служби

Відділ зведеного планування та фінансування

Відділ контролю за використанням коштів

Редакційно-видавничий відділ

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ транспортного забезпечення

Відділ міжнародного співробітництва

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
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Якщо у 1997 році у Центральній виборчій комісії 
працювало лише 33 особи (15 членів Комісії і 18 пра-
цівників апарату), то нині чисельність її  працівників 
становить 250 осіб.

Із набранням чинності Законом України «Про  
Державний реєстр виборців», відповідно до якого 
Центральну виборчу комісію визначено розпорядни-
ком Реєстру, і покладено на неї обов’язки щодо забез-
печення організаційного і технологічного функціо-
нування Реєстру, цілком закономірним став процес 
творення нової структури – Служби розпорядника 
Державного реєстру виборців, яка й мала налагоди-
ти таку надзвичайно масштабну за обсягами роботу, 
контролювати дотримання вимог цього Закону у про-
цесі створення та ведення Реєстру.

Відтак було розпочато нову сторінку історії ді-
яльності Комісії – формування ще одного колективу 
працівників, якісно нової спеціалізованої структури 
фахівців певної галузі діяльності, яка б забезпечила 
введення в дію та функціонування розгалуженої ме-
режі органів Реєстру на території всієї держави. 

Цей колектив створив та впровадив автоматизова-
ну інформаційно-телекомунікаційну систему (АІТС) 
«Державний реєстр виборців» як  один із найграндіоз-
ніших проектів, успішно реалізованих Центральною 
виборчою комісією на загальнодержавному рівні. Ця 
безпрецедентна за складністю створення та масштаб-
ністю впровадження система, новітні технології якої 
забезпечують обмін даними в режимі реального часу, 
постійне функціонування Державного реєстру ви-
борців як у ході виборчого процесу, так і в період між 
виборами.

Уже тепер, усвідомлюючи масштабність цього 
проекту на відстані певного часового проміжку, пере-
дусім заслуговує на повагу та справжнє захоплення 
робота працівників Служби розпорядника Реєстру.

 Створюваний у надзвичайно складних умовах, пе-
реборюючи корупційний тиск і бюрократичне чван-
ство, Реєстр уже «міцно стоїть на ногах» і успішно 
протестований не одним виборчим процесом. Однак 
найголовнішим і дійсно вартим уваги є те, що він є 
важливим інструментом забезпечення конституцій-
них виборчих прав громадян, без якого тепер немож-
ливо уявити проведення виборів. Закордонні фахівці 
та експерти, зважаючи на досягнуту якість Реєстру, 
констатують, що в сучасній Україні, зокрема в сфе-
рі державного управління, автоматизованих систем 
аналогів АІТС «Державний реєстр виборців» не іс-
нує. Більше того, у нас створена та функціонує одна 
з найдосконаліших автоматизованих систем обліку 
виборців у Європі.

На сьогодні у базі даних Реєстру міститься ін-
формація щодо 36 мільйонів 671 тисячі записів про 
виборців, і з них майже 440 тисяч записів про ви-
борців, які проживають або перебувають за межами 
України.

Але повернімося в той уже далекий 1997 рік, рік 
утворення Центральної виборчої комісії. Тоді, 13 лис-
топада, на своєму першому засіданні Комісія згурту-
вала фахівців, відданих своїй справі, задля реалізації 
та захисту конституційних виборчих прав громадян 
країни, які мали будувати свою діяльність переду-
сім на принципах верховенства права, об’єктивності, 
професіоналізму, обґрунтованості прийнятих рішень, 
відкритості і публічності. В грудні цього ж року було 
прийнято Закон України «Про Центральну виборчу 
комісію», який розширив повноваження Комісії щодо 
організації та проведення виборів народних депутатів 
України, Президента України, всеукраїнських та міс-
цевих референдумів.

До першого складу Комісії увійшли: М.М. Рябець 
(Голова Комісії), М.І. Демяненко (заступник Го-
лови), Я.В. Давидович (секретар Комісії), а також 
члени комісії – В.В. Алсуф’єв, О.В. Гашицький, 
Р.К. Давидов, Ю.М. Данилевський, В.А. Данилюк, 
М.І. Коваль, О.В. Нельга, М.Ф. Рибачук, В.І. Спі вак, 
М.І. Ставнійчук, Г.М. Старовойтова та Л.А. Татар-
нікова. Це склад Центральної виборчої комісії 1997–
2004 років.

Тоді ж почалось формування і Секретаріату 
Центральної виборчої комісії, що забезпечило орга-
нізаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інфор-
маційно-довідкову роботу новоствореного держав-
ного органу. Уперше положення про Секретаріат 
Центральної виборчої комісії було затверджене від-
повідною постановою від 21 серпня 1998 року.

Донині працюють поряд із нами свідки тих да-
леких подій 1997–1998 років: Ю.М. Данилевський, 
М.І. Дондик, М.Г. Кавун; Л.В. Рахнянська, В.Г. Макіт-
рук, Н.Г. Єрмак, Т.І. Єрьо  міна, М.Ю. Савчук, Н.Є. Крав-
ченко, К.В. Єр мол ко, О.О. Кир’ян, Г.В. Кривошея, 
О.О. Ко вален ко, Н.Ю. Герасименко, Л.В. Шикута, 
О.В. Бє лі кова, П.В. Бабенко, С.А. Кірєєва, В.Я. Школь-
на, А.А. Лит винюк, О.В. Терещук. 

На долю цих людей, без перебільшення, випа-
ли неабиякі випробування, бо одночасно з утво-
ренням нової структури, рік по рокові доводилось 
організовувати виборчі кампанії, забезпечувати їх 
інформаційно-аналітичну підтримку з використан-
ням комп’ютерних систем та впровадженням новіт-
ніх (на той час) досягнень у галузі інформатизації, 
працюючи одночасно над створенням єдиної інфор-
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маційної системи. До того ж за результатами усіх 
виборчих кампаній проводились науково-практичні 
конференції з метою узагальнення виборчого досві-
ду та вдосконалення виборчого законодавства, що 
також потребувало додаткових сил і наснаги – саме 
це слово було ключовим і спонукало працювати, не-
зважаючи на втому. Так самовіддано працюють лише 
люди, які безмежно люблять свою роботу.

Першими в новому статусі Центральна виборча 
комісія провела вибори народних депутатів України 
1998 року, а згодом, у 1999 році – вибори Президента 
України. На той час уже була запущена перша черга 
Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибо-
ри», головною метою якої мало стати забезпечення 
оперативності та достовірності збирання, високої на-
дійності обробки та збереження інформації на всіх 
етапах виборчого процесу. У 2000 році відбувся все-
українсь кий референдум за народною ініціативою, а 
за ним, у 2002 – вибори народних депутатів України 
за змішаною, мажоритарно-пропорційною виборчою 
системою. І хоча за оцінками міжнародних експертів 
ці вибори були визнані цілком демократичними, од-
нак уже тоді було взято чіткий курс на відхід від змі-
шаної системи виборів і переорієнтацію на більш про-
гресивну на той час пропорційну систему. Наступні 
парламентські вибори 2006 року таки були проведені 
виключно за пропорційною системою, підґрунтя для 
якої й було закладене упродовж першої семирічки.

Але їм передували вибори Президента України 
2004 року, які були надзвичайно складними для 
Центральної виборчої комісії. Вир політичних при-
страстей напередодні виборів не залишив осторонь 
нікого в країні. Після призначення нового складу 
Центральної виборчої комісії навесні 2004 року, зако-
номірного ходу подій щодо підготовки до проведення 
восени чергової президентської виборчої кампанії усе 
перекинулось у невизначене тоді річище. Та нехай по-
літики, соціологи чи науковці вивчають передумови 
та наслідки того періоду історії України. Тим паче, 
що всі учасники бурхливих подій осені 2004-го свої 
висновки вже зробили. І кожен залишився при сво-
їй думці, бо кожен має право на свою думку. Наш же 
обов’язок – забезпечити усім і кожному можливість 
реалізувати це право. 

Тож у лютому-березні 2004 року було призна-
чено новий склад Комісії, який і взявся за підготов-
ку до президентських виборів: С.В. Ківалов (Голова 
Комісії), Я.В. Давидович (заступник Голови), В.О. За-
 ва левська (секретар Комісії), члени Комісії  – В.А. Бон-
 дик, Ю.М. Данилевський, Ю.Г. Донченко, С.О. Ду-
бовик, І.А. Качур, Р.П. Князевич, А.Й. Магера, 

М.В. Охендовський, Б.С. Райковський, М.Ф. Рибачук, 
М.І. Ставнійчук, О.М. Чупахін.

А встановлювала результати цих виборів у 
листопаді-грудні цього ж року Комісія вже в онов-
леному складі: Я.В. Давидович (Голова Ко місії), 
М.І. Мельник (заступник Голови), М.І. Став-
нійчук (заступник Голови), С.О. Дубовик (сек-
ретар Комісії); члени Комісії: Ю.Г. Донченко, 
В.О. Завалевська, І.А. Качур, Р.П. Князевич, 
А.Й. Ма гера, М.В. Охендовський, А.А. Писаренко, 
Б.С. Райковський, Ж.І. Усенко-Чорна, О.М. Чупахін, 
В.Є. Шелудько.

Услід за складом Комісії суттєво оновився і її 
Секретаріат. Відтак з новими силами, перегорнувши 
нову сторінку, взялися до роботи на результат, яким 
мала стати виборча кампанія 2006 року. Нові люди, 
нові, так би мовити, правила гри. Мабуть, не зовсім 
дотепно і зовсім не смішно, але тоді сміятись було 
ніколи. Знов кардинально змінилось виборче законо-
давство, відповідно до якого змінилась виборча сис-
тема – із змішаної на суто пропорційну, яка зумовила 
розвиток нових виборчих технологій, і закономірних, 
і ні, змінилось саме суспільство… Незмінною зали-
шалась тільки робота Центральної виборчої комісії. 
Тобто дещо новою за змістом, однак такою ж чіткою 
і системною по суті: наради, засідання, постанови, 
роз’яснення, чергування, гарячі телефони, нажилені 
нерви… і так без кінця, здавалося. А таки не здавало-
ся, щойно випрямили спини – нові вибори! Вже восе-
ни 2007. А напередодні старту цієї виборчої кампанії 
позачергових виборів народних депутатів України, 
1 червня, було призначено новий склад Центральної 
виборчої комісії.

Однак все ж були у цій ситуації свої позитивні 
сторони. По-перше, Секретаріат залишився майже у 
тому ж складі, що й під час виборчого процесу 2006 
року, і не встиг вихолонути. В нову виборчу кампа-
нію зайшли майже по інерції. По-друге,  вибори були 
однотипні, а по-третє, і ті члени Комісії, які залиши-
лись із попереднього складу, і новопризначені – усі 
розуміли серйозність ситуації, і впряглися тягти 
цього воза з першого ж дня. У результаті – вибори 
пройшли відкрито і демократично, в умовах віль-
ного волевиявлення – це за висновками численних 
міжнародних організацій, які спостерігали за цими 
виборами. 

В.М. Шаповал (Голова Комісії), А.Й. Магера (за-
ступник Голови), Ж.І. Усенко-Чорна (заступник 
Голови), Т.Л. Лукаш (секретар Комісії); члени Комісії: 
Т.В. Астахова, Ю.М. Данилевський, Ю.Г. Донченко, 
І.Г. Жиденко, М.В. Охендовський, О.К. Осадчук, 
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Б.С. Рай ковсь кий, О.М. Чупахін, Ю.В. Швець, 
О.М. Ше лес тов, В.Є. Шелудько – це нинішній склад 
Цент ральної виборчої комісії. 

Ось так ми йшли – де бойовим кроком, де на ши-
року ногу, а де й дрібними перебіжками, але завжди 
разом. Єдиним фронтом і згуртованим колективом 
влились у виборчий процес 2010 року, який можна 
охарактеризувати як досить типовий, однак і від-
мінний від попередніх. Передусім, змінилися строки 
організації виборів, вони зменшилися зі 120 днів до 
90. Окрім того, за умов функціонування Державного 
реєстру виборців, законодавством було передбачено 
такі нові процедури, як складання попередніх та уточ-
нених списків виборців, а також списків виборців для 
повторного голосування. 

Цього ж таки року довелося виконувати ще одне 
досить складне завдання загальнодержавного рівня. 
На той час постав цілий комплекс суперечливих пи-
тань, пов’язаних зі строками повноважень місцевих 
рад, сільських, селищних, міських голів, а відтак – ви-
значенням дати місцевих виборів та ефективної моде-
лі виборчої системи. І лише після закінчення прези-
дентської кампанії ми впритул підійшли до місцевих 
виборів, що називається, з коліс. Причому за масштаб-
ністю та значимістю йшлося про не менш важливі, ніж 
парламентські чи президентські вибори, адже обира-
лися депутати понад 12 тисяч місцевих рад та понад 
11,5 тисячі сільських, селищних, міських голів!

Законом уперше організацію місцевих виборів 
було покладено на Центральну виборчу комісію, 
яку визначено як комісію вищого рівня для всіх ви-
борчих комісій з усіх місцевих виборів. Звучить гор-
до, але переповідати, що саме за обсягами роботи 
це означало для ЦВК – не тут, і не зараз. Звіт про 
підготовку організації проведення цих виборів лед-
ве помістився у два томи, на 900 сторінок кожний. 
Коментарі тут зайві.

І ми пішли далі – до нових звершень, до нових 
виборів, чергових парламентських, призначених на 
28 жовтня 2012 року.

Щойно наприкінці 2011 року був прийнятий но-
вий закон, відповідно до якого мали проводитись ці 
вибори, як уже в січні 2012 Центральна виборча комі-
сія розпочала підготовку до організації їх проведення. 
Першими ж постановами ухвалювались порядки та 
роз’яснення щодо застосування положень закону.

Хоча у 2002 році й доводилось проводити вибо-
ри народних депутатів за змішаною системою, про-
те час на місці не стоїть, і встановлювати кількість 
одномандатних виборчих округів, утворювати їх на 
постійній основі, затверджувати форми виборчих 

документів і, рядок за рядком, проставляти помітки 
у календарному плані основних організаційних за-
ходів з підготовки і проведення виборів – все це до-
велося виконувати знову.

Результатом всебічного аналізу нового закону на 
предмет його практичного застосування стали ґрун-
товні пропозиції фахівців Центральної виборчої ко-
місії щодо вдосконалення положень окремих статей, 
викладені у формі законопроекту, однак, на жаль, не 
були взяті до розгляду Верховною Радою України. 
Переважна більшість пропозицій, що ставили за мету 
усунути суперечності та прогалини Закону довелося 
реалізовувати у відповідних актах Центральної ви-
борчої комісії щодо організації проведення тих чи ін-
ших виборчих процедур. 

Розібравшись з одним законом, і впритул підій-
шовши до старту виборчої кампанії, отримуємо ще 
один, не такий об’ємний за обсягом, однак надто ве-
ликий за змістом: «Про особливості забезпечення 
відкритості, прозорості та демократичності виборів 
народних депутатів України», який регламентував 
застосування відеоспостереження у день голосування 
та під час підрахунку голосів. Порядок здійснення ві-
деоспостереження та контролю за функціонуванням 
системи мав встановлюватися Центральною вибор-
чою комісією. Однак встановити порядок, як визна-
чено у законі, і затвердити його відповідною постано-
вою – півсправи, а от розробити технічне завдання, 
організувати встановлення відеокамер та програмно-
апаратних комплексів, які, власне, й забезпечували 
це відеоспостереження, на 32 тисячах виборчих діль-
ниць – оце так справа! Впорались. Окрім того, забез-
печили трансляцію відеозображення в режимі реаль-
ного часу з приміщень для голосування на веб-сайті 
Центральної виборчої комісії та в мережі Інтернет.

Зайшлися звітувати? Може, десь воно й занадто 
гладко написано, але це не марнослів’я. Це реальна і 
досить делікатна з огляду на пафос оцінка своєї робо-
ти. Нашої роботи. Реальний погляд на реальний стан 
речей. Тим паче, саме тепер стався той збіг обставин, 
який і спонукав нас дещо узагальнити і зробити вис-
новки: 28 жовтня відбулися чергові вибори народних 
депутатів, 12 листопада завершено встановлення їх 
результатів, а 13 листопада їх офіційно оприлюднено, 
і цього ж дня виповнилося рівно 15 років з часу утво-
рення Центральної виборчої комісії. 

Тож, підбивши підсумки чергової виборчої кампа-
нії, встановивши результати виборів та узагальнивши 
досвід своєї роботи упродовж п’ятнадцяти років, ми 
йдемо далі. До нових виборів, до наступного ювілею. 



55ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії № 3 (24) 2012 р.

Історичний ракурс



56

Удосконалення законодавства

Під час розробки виборчих норм вітчиз-
няний законодавець не завжди керується 
об’єктивною необхідністю вдосконалення 
виборчого законодавства, нерідко воно про-
ектується під певні політико-правові цілі 
як засіб отримання заданих результатів. 
Зазвичай мотивом такої законодавчої діяль-
ності є політична доцільність та суб’єктивна 
зацікавленість претендентів на виборні по-
сади в отриманні певних преференцій у ви-
борчому процесі. 

Одним із політичних ресурсів, що може 
впливати на результат виборів, тобто ви-
значати переможців та тих, хто програв, є 
час. Час у виборчій сфері має політичне, 
юридичне та технологічне значення. З ним 
пов’язано виникнення, зміна або припинен-
ня виборчих правовідносин, він виступає як 
юридичний факт і предмет правового регу-
лювання, неналежне або неефективне вико-
ристання часу обмежує потенційні можли-
вості певних учасників виборчого процесу. 
Від періодичності та своєчасності призна-
чення всенародного голосування залежить 
реалізація політичних прав громадян. 

У юридичній літературі тематика стро-
ків у виборчій сфері розглядається, як 
правило, з точки зору забезпечення безпе-
рервності та динамізму виборчого процесу, 
зокрема в працях М.В. Баглая, О.В. Мар-
целяка, В.М. Шаповала, М.І. Став нійчук 
та інших науковців. Проблематика полі-
тичної вмотивованості призначення дати 
виборів та використання конституційно-
правового законодавства як засобу досяг-
нення суб’єктивістських, вузькопартійних 
цілей не знайшла свого комплексного ви-
світлення. 

Організаційно-правовим забезпеченням 
періодичності та обов’язковості проведення 
виборів до органів публічної влади є кон-
ституційне окреслення кола уповноваже-
них осіб, порядку та строків їх призначення. 

Призначення виборів – це обов’язкова 
відправна точка процесу виборів, яка дає 
старт всій діяльності, пов’язаній з їх орга-
нізацією та проведенням. Це дії уповнова-
женого органу держави, формалізовані в 
акті, яким у встановленому Конституцією 
або законом порядку проголошується дата 
проведення голосування. Основний Закон 
України визначає органи, уповноважені 
призначати вибори, терміни проведення 
чергових та строки призначення позачер-
гових виборів. Конституційні положення 
щодо строків проведення виборів до органів 
публічної влади та термінів їхніх повнова-
жень найчастіше змінювалися вітчизняним 
законодавцем. Ідеться про аверс-реверсні 
конституційні зміни 1996–2004 років та 
зміни, внесені до Основного Закону у лю-
тому 2011 року. 

Проведемо аналіз конституційно-право-
вих змін строків призначення виборів з 
точки зору дослідження політико-правової 
складової процесу їх законодавчого проек-
тування, телеологічних факторів, які детер-
мінували необхідність їх внесення, змісту 
правових відносин, що виникли на їх основі, 
а також прогнозування політико-правових 
наслідків, до яких вони призведуть. 

Прийняття Закону України «Про внесен-
ня змін до Конституції України» № 2222-IV 
від 8 грудня 2004 року, відповідно до якого 
були внесені зміни, зокрема до статей 76, 
частини першої статті 77, частини п’ятої 

Призначення дати виборів 
до органів публічної 
влади з підстав політичної 
доцільності

Мар’яна 

АФАНАСЬЄВА,

кандидат 

юридичних наук, 

професор кафедри 

конституційного права 

Національного 

університету «Одеська 

юридична академія»

Призначення виборів – це обов’язкова відправна 
точ ка процесу виборів, яка дає старт усій діяльності, 
пов’язаній з їх організацією та проведенням. Це дії упов-
новаженого органу держави, формалізовані в акті, 
яким у встановленому Конституцією або законом по-
рядку проголошується дата проведення голосування.



57ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії № 3 (24) 2012 р.

Удосконалення законодавства

статті 103, частини першої статті 141, поро-
дило невизначеність у призначенні черго-
вих виборів Президента України, депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування.

Так, відносно призначення президент-
ських виборів Верховна Рада України 
виконувала своє повноваження, перед-
бачене пунктом 7 частини першої статті 
85 Конституції України, двічі. Спочатку 
датою проведення президентських вибо-
рів мало стати 25 жовтня 2009 року, але 
Постанова Верховної Ради України від 
1 квітня 2009 року № 1214-VI [1] щодо 
цього призначення стала предметом роз-
гляду Конституційного Суду України [2]. 
Призначаючи чергові президентські вибори 
на жовтень, парламент послався на статтю 
58 Конституції України, за якою закони та 
інші нормативно-правові акти не мають зво-
ротної дії у часі. На думку парламентської 
більшості, оскільки Президент України оби-
рався за Конституцією в редакції 1996 року, 
то відповідно і закінчення конституційного 
строку повноважень має відбуватися за по-
передньою редакцією Основного Закону. 
На підставі цього парламент прийняв 
Постанову від 1 квітня 2009 року № 1214-
VI, керуючись положеннями частини пер-
шої статті 17 Закону України «Про вибори 
Президента України» [3], за якою чергові 
президентські вибори відбуваються в остан-
ню неділю жовтня п’ятого року повноважень 
Президента, як це передбачалось частиною 
п’ятою статті 103 Конституції України в ре-
дакції від 28 червня 1996 року, не чинною на 
момент прийняття постанови. Посилання 
парламенту на статтю 58 Основного Закону 
визнано рішенням Конституційного Суду 
безпідставним, оскільки Закон № 2222-IV у 
Розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положен-
ня» не містив приписів щодо застосування 
при призначенні дати виборів Президента 
України попередньої редакції частини п’ятої 
статті 103 Основного Закону, а частина пер-
ша статті 17 Закону України «Про вибори 
Президента України» визнана Судом не-
конституційною. Наслідком цього стало 
повторне призначення парламентом черго-
вих виборів Президента України на остан-
ню неділю останнього місяця п’ятого року 
президентських повноважень – 17 січня 
2010 року [4], як це передбачала частина 
п’ята статті 103 Конституції України в ре-
дакції від 8 грудня 2004 року. 

Неоднократним було і призначення дати 
місцевих виборів 2010 року. Кількаразові 
призначення чергових виборів стали на-
слідком неоднозначності конституційних 
формулювань щодо обчислення дати міс-
цевих виборів, і різні політичні сили волі-
ли використати цю нечіткість у своїх вузь-
копартійних інтересах. Так, Постановою 
Верховної Ра ди України від 20 жовтня 
2009 року № 1648 [5] чергові вибори депута-
тів місце вих рад, а також сільських, селищ-
них, місь ких голів спочатку були призна-
чені на 30 трав ня 2010 року, але 16 лютого
 2010 року Верховна Рада України скасу-
вала зазначену Постанову [6], при цьому 
нову дату місцевих виборів не встанови-
ла. У подальшому народними депутатами 
пропонувалися різні варіанти проекту по-
станови про призначення місцевих вибо-
рів: на 27 червня 2010 року (В.В. Каплієнко, 
В.Г. Задирко), на 26 вересня 2010 року 
(О.В. Білозір), на 7 листопада 2010 року 
(В.І. Коновалюк); на 27 березня 2011  року 
(М.В. Томенко) і нарешті, підтриманий пар-
ламентом варіант, – 31 жовтня 2010 року 
(В.І. Коновалюк, М.В. Че четов) [7].

Скасування первісного призначення 
дати чергових місцевих виборів поясню-
валося складною економічною ситуацією і 
фактичним блокуванням бюджетного про-
цесу, відсутністю підстав для виділення з 
державного бюджету коштів на проведен-
ня місцевих виборів. Але найбільш імовір-
ною причиною необхідності перенесення 
дати голосування все-таки слід вважати 
необхідність зміни виборчої системи з про-
порційної на змішану, що підтверджуєть-
ся прийняттям нового Закону України 
«Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів» 
№ 2487-VI лише 10 липня 2010 року (за 
кілька місяців до початку виборчого про-
цесу), яким передбачалося впровадження 
змішаної виборчої системи. 

30 вересня 2010 року Конституційним 
Судом України визнаний неконституцій-
ним [8] Закон України «Про внесення змін 
до Конституції України» № 2222-IV від 
8 грудня 2004 року (далі – Закон № 2222) 
[9], в результаті чого відновили дію поло-
ження Конституції України в редакції від 
28 червня 1996 року, які серед іншого вста-
новлювали інші строки повноважень вибор-
них органів публічної влади та інші строки 
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проведення чергових виборів Президента 
України та Верховної Ради України. 

Конституційний реверс породив декіль-
ка політико-правових колізій: по-перше, 
відносно забезпечення реалізації народно-
го волевиявлення щодо обрання народних 
депутатів України на позачергових виборах 
у вересні 2007 року строком на п’ять років; 
по-друге, обумовив потребу визначити дату 
проведення чергових виборів народних де-
путатів та Президента України; по-третє, ак-
туалізував питання уніфікації строків повно-
важень виборних органів публічної влади. 
Проаналізуємо кожну з вказаних складових 
з метою виявлення ефективності політико-
правового впливу конституційних змін на 
реальні суспільні відносини при розробці 
та прийнятті Закону України «Про внесен-
ня змін до Конституції України щодо про-
ведення чергових виборів народних депута-
тів України, Президента України, депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів» від 1 лютого 2011 року 
(далі – Закон № 2952) [10].

Відновлення конституційних положень 
1996 року висвітлило нагальне питання уні-
фікації строків повноважень виборних ор-
ганів публічної влади. За частиною п’ятою 
статті 76 Основного Закону в редакції 1996 
року строк повноважень Верховної Ради 
України становив чотири роки; за части-
ною першою статті 103 Президент України 
обирався строком на п’ять років; за части-
ною першою статті 141 до складу сільської, 
селищної, міської ради входять депутати, 
які обиралися строком на чотири роки; за 
частиною другою статті 141 сільський, се-
лищний, міський голова також обирався 
строком на чотири роки; при цьому строк 
повноважень Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим Конституцією України 
не визначався. Метою уніфікованого під-
ходу стало забезпечення безперервності 
про цесу державної влади і самоврядності, 
зменшення видатків державного бюджету 
на проведення виборів [11], а також забез-
печення збалансованості у роботі органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування.

Відносно питання уніфікації строків 
повноважень виборних органів Консти-
ту цій ний Суд України сформував право-
ву позицію, згідно з якою Конституція 
та закони України встановлюють одна-
кові правові підходи до організації і ді-

яльності органів, які мають представниць-
кий характер: парламенту – Верховної 
Ради України, представницького органу 
Автономної Республіки Крим – Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, орга-
нів місцевого самоврядування – сільських, 
селищних, міських, районних у містах рад 
(абзац третій, підпункт 2.2 пункту 2 моти-
вувальної частини Рішення від 27 лютого 
2001 року № 1-рп (справа про правові акти 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим) [12]. Зазначена позиція була під-
тримана Конституційним Судом України 
у Рішенні від 20 травня 2004 року № 12-рп 
у справі щодо сумісності посади сільсько-
го, селищного, міського голови з манда-
том депутата Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим (абзац другий підпункту 
3.2. пункту 3 мотивувальної частини) [13], 
а також у Рішенні від 4 червня 2009 року 
№ 13-рп/2009 (у справі за конституційним 
поданням Київської міської ради щодо офі-
ційного тлумачення положень частин пер-
шої, другої статті 141 Конституції України) 
[14], яким визначено, що строки повнова-
жень усіх представницьких органів мають 
загальний характер і що обчислення цих 
строків здійснюється однаково, незалежно 
від того, на чергових чи позачергових вибо-
рах обрано склад представницького органу 
чи посадову особу (абзац третій підпункту 
3.2. пункту 3 мотивувальної частини). 

Як уявляється, уніфікований підхід 
дасть змогу організувати продуктивну, 
планову та прогнозовану роботу органів 
публічної влади, але, разом із тим, запрова-
дження мажоритарної складової на місце-
вих та парламентських виборах ускладнює 
це нововведення необхідністю проведення 
проміжних виборів у разі дострокового при-
пинення повноважень депутатів, обраних у 
мажоритарних одномандатних округах.

Говорячи про питання визначення дати 
проведення чергових парламентських ви-
борів, зазначимо, що згідно з чинною з 
30 вересня 2010 року відновленою редак-
цією Основного Закону, вибори народних 
депутатів України мали відбутися 27 берез-
ня 2011 року, тобто відповідно до статей 15, 
16 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» початок виборчого про-
цесу мав бути оголошений Центральною 
виборчою комісією не пізніше ніж за сто 
двадцять п’ять днів до дня виборів, тобто до 
22 листопада 2010 року. 
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Проект Закону про внесення змін до 
Конституції України щодо проведен-
ня чергових виборів народних депутатів 
Украї ни, Президента України, депутатів 
Вер ховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів (реєстраційний № 7265) 
[15] було зареєстровано у Верховній Раді 
Украї ни 19 жовтня 2010 року, в свою чер-
гу, Конституційний Суд України ухвалив 
вис новок щодо його відповідності статтям 
157 та 158 Конституції України – 18 лис-
топада 2010 року, найближчою датою по-
вторного голосування за законопроект про 
внесення змін до Конституції України був 
день відкриття наступної чергової сесії 
парла менту – 1 лютого 2011 року. З одно-
го боку, неоднозначність конституційних 
по ложень та невизначеність результатів го-
лосування народних депутатів України на 
наступній черговій сесії Верховної Ради; з 
іншого – необхідність додержання встанов-
лених виборчим законодавством строків 
проведення виборів та оголошення почат-
ку виборчого процесу змусили Центральну 
виборчу комісію 19 жовтня 2010 року звер-
нутися до Конституційного Суду України 
з клопотанням дати офіційне тлумачен-
ня положенням частини першої статті 76 
Конституції України в редакції від 28 червня 
1996 року [16]. Однак Конституційний Суд 
України розглядав конституційне подання 
Центральної виборчої комісії більш як чо-
тири місяці. Голова комісії В.М. Шаповал 
назвав таку бездіяльність нехтуванням 
суспільними потребами, а в широкому 
сенсі – зловживанням правом [17]. У під-
сумку, станом на 2 березня 2011 року ухва-
лою по справі № 2-8/2011 Конституційний 
Суд України відмовив у відкритті консти-
туційного провадження у зв’язку з прий-
няттям парламентом 1 лютого 2011 року 
Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України щодо проведення чер-
гових виборів народних депутатів України, 
Президента України, депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місце-
вих рад та сільських, селищних, міських го-
лів» № 2952-VI [10].

Одним із засобів запобіганню практиці 
суб’єктивістськи обумовленого призначен-
ня виборів є конституційне закріплення 
абсолютно визначеної дати їх проведення, 
тобто терміну, що виключає диспозитив-
ність і варіабельність у його обчисленні. 

Тому, передбачаючи можливі розбіжності 
та суперечки стосовно визначення дати про-
ведення наступних після прийняття Закону 
№ 2952 чергових президентських та парла-
ментських виборів, законодавець доповнив 
розділ XV Конституції України «Перехідні 
положення» пунктами 15 та 16, в яких окре-
мо передбачив чіткі дати проведення черго-
вих парламентських (остання неділя жовт-
ня 2012 року) та президентських (остання 
неділя березня 2015 року) виборів. Однак 
можливість для маніпулювання строками 
призначення виборів залишилася лише 
стосовно місцевих органів самоврядуван-
ня, оскільки, незважаючи на внесення змін 
до конституційних положень щодо строку 
їх повноважень, «Перехідні положення» 
Конституції України не містять вказівок 
на дату проведення наступних чергових ви-
борів до місцевих рад. З урахуванням того, 
що останні місцеві вибори проводилися 
31 жовтня 2010 року під час дії Конституції 
України в редакції 1996 року, якою перед-
бачався чотирирічний термін їх повнова-
жень, а чинний на сьогодні Закон № 2952 
встановив датою проведення виборів депу-
татів місцевих рад останню неділю п’ятого 
року повноважень, знову виникає правова 
колізія, вирішення якої скоріше за все зале-
жатиме від політичної кон’юнктури. 

Окремо слід звернутися до дослідження 
наявності підстав для зловживання повно-
важеннями щодо призначення дострокових 
виборів органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Яскравим прикладом цьо-
го є процес призначення дострокових вибо-
рів депутатів Тернопільської обласної ради, 
голів Київської та Чернівецької міських рад.

Відповідно до пункту 30 частини пер-
шої статті 85 Конституції України, частин 
першої, четвертої статті 78 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
частини третьої статті 14, частин дру-
гої, шостої статті 15, статей 82, 83 Закону 
України «Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місце-
вих рад та сільських, селищних, міських 
голів» 18 грудня 2008 року Верховна Рада 
України прийняла Постанову «Про при-
значення позачергових виборів депутатів 
Тернопільської обласної ради» № 771-
VI [18], якою призначила на 15 березня 
2009 року позачергові вибори депутатів 
Тернопільської обласної ради, тобто ви-
значила дату проведення виборів до ор-
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гану місцевого самоврядування, дату реа-
лізації громадянами виборчих прав. Але 
3 берез ня 2009 року, під час уже розпоча-
того ви бор чого процесу (за 12 днів до дня 
вибо рів), Верховна Рада України, поси-
лаючись на пункт 30 частини першої стат -
ті 85 Конституції України, частину дру-
гу статті 48 Регламенту Верховної Ради 
України, прийняла Постанову № 1058-VI 
«Про визнання такою, що втратила чин-
ність, Постанови Верховної Ради України 
«Про призначення позачергових виборів 
депутатів Тернопільської обласної ради» 
[19]. Тобто фактично парламент втрутився 
в хід виборчого процесу, коли вже виникли 
й розвивалися конкретні правовідносини, 
в межах яких здійснюється реалізація ви-
борчих прав громадян, перетворившись на 
суб’єкта виборчого процесу, що суперечить 
його конституційним повноваженням та 
принципам діяльності.

Згідно з частиною четвертою статті 11 
Закону України «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів» виборчий процес завершу-
ється офіційним оприлюдненням резуль-
татів місцевих виборів. Вказаним виборчим 
законом не передбачено можливості завер-
шення розпочатого виборчого процесу міс-
цевих виборів з підстави визнання такою, 
що втратила чинність, Постанови Верховної 
Ради України про їх призначення. Відтак, 
єдиним можливим конституційним і закон-
ним завершенням розпочатого виборчого 
процесу, зокрема позачергових виборів де-
путатів Тернопільської обласної ради, мало 
б стати проведення голосування, встанов-
лення та оприлюднення результатів цих 
виборів у порядку і строки, визначені за-
значеним Законом. Верховна Рада України, 
прийнявши оспорювану Постанову, вчи-
нила дії з припинення у неконституційний 
спосіб правовідносин з проведення поза-
чергових виборів депутатів Тернопільської 
обласної ради на їх завершальному етапі, 
позбавивши громадян, як учасників вибор-
чого процесу, права вільно обирати і бути 
обраними до цього органу місцевого само-
врядування. Тим самим порушено як ак-
тивне, так і пасивне виборче право грома-
дян. Нею породжені невизначені правові 
наслідки для суб’єктів виборчого процесу, 
припиненого у спосіб, не передбачений 
Конституцією і законами України [20]. 

Постанова парламенту № 1058-VI ста-
ла предметом розгляду Конституційного 
Суду України за конституційним поданням 
Президента України і Рішенням від 10 черв-
ня 2009 року № 14-рп/2009 визнана некон-
ституційною [21]. На думку Суду, визнання 
парламентом не чинною Постанови № 771-
VI є припиненням реалізації прав громадян, 
зокрема права обирати і бути обраними до 
органу місцевого самоврядування. У такий 
спосіб Верховна Рада України ухвалила 
рішення про відміну позачергових вибо-
рів до Тернопільської обласної ради (абзац 
другий, пункт 3 мотивувальної частини). 
Приймаючи Постанову, Верховна Рада 
України послалась на положення пункту 30 
частини першої статті 85 Основного Закону 
України. Ці положення передбачають пов-
новаження Верховної Ради України при-
значати чергові та позачергові вибори до ор-
ганів місцевого самоврядування. Виходячи 
з них та враховуючи правову природу ви-
борів до органів місцевого самоврядування 
як однієї з основних форм безпосередньої 
демократії, Конституційний Суд України 
вважає, що їх призначення за наявності 
законних підстав має для Верховної Ради 
України обов’язковий характер. Водночас 
вказані положення Конституції України 
не дають підстав Верховній Раді України 
відміняти вже призначені чергові або поза-
чергові вибори до органів місцевого само-
врядування (абзац перший, пункт 4 моти-
вувальної частини). 

Оскільки рішення Конституційного Су-
ду України було прийнято вже після про-
ведення виборів до Тернопільської облас-
ної ради, то реальним захисником виборчих 
прав громадян України за цих обставин 
стали адміністративні суди. Рішеннями 
Тер нопільського окружного адміністратив-
ного суду по справі № 2а-838/091970 від 
11 березня 2009 року та Львівського апеля-
ційного адміністративного суду по справі 
№ 7313/09/9104 від 14 березня 2009 року 
[22] було вказано на відсутність можливос-
ті припинення виборчого процесу на поза-
чергових виборах депутатів Тернопільської 
обласної ради п’ятого скликання 14 січня 
2009 року, оголошеного рішенням Терно-
пільської обласної територіальної виборчої 
комісії від 12 січня 2009 року № 6, а рішення 
Тернопільської обласної територіальної ви-
борчої комісії від 6 березня 2009 року № 87 
«Про припинення виборчого процесу з поза-
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чергових виборів депутатів Тернопільської 
обласної ради 15 березня 2009 року» визна-
не протиправним та скасоване. Позачергові 
вибори депутатів Тернопільської обласної 
ради згідно із зазначеними судовими рі-
шеннями були проведені. 

Ознаки суб’єктивно обумовленого ма-
ніпулювання строками проведення виборів 
також можна побачити в ситуації, яка скла-
лася навколо призначення позачергових 
виборів голови Київської міської ради у 
2012 році, що було спричинено пробільніс-
тю регулювання зазначеного процесу кон-
ституційним законодавством. 

Повноваження голови столичної міської 
ради Л. Черновецького, обраного на поза-
чергових виборах у травні 2008 року, мали 
закінчитися 3 червня 2012 року, але напере-
додні – 1 червня, голова звернувся до ради з 
особистою заявою про складання ним пов-
новажень на підставі частини першої стат-
ті 79 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» [23]. Подання заяви 
про відставку поклало початок процедурі 
призначення позачергових виборів. 

Відповідно до частини третьої стат-
ті 42 та пункту 1 частини сьомої статті 79 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» повноваження сільського, 
селищного, міського голови можуть бути 
припинені достроково, що має наслідком 
звільнення його з посади з дня прийняття 
відповідною радою рішення, яким береться 
до відома зазначений факт. 

Згідно з пунктом 16 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» питання прийнят-
тя рішення щодо дострокового припинення 
повноважень сільського, селищного, місь-
кого голови у випадках, передбачених цим 
Законом, вирішуються виключно на пленар-
них засіданнях сільської, селищної, міської 
ради, але Закон не встановлює чіткого стро-
ку, протягом якого особиста заява голови 
має бути розглянута радою. Відповідно 
до статті 22 Регламенту Київської міської 
ради [24] визначено лише, що пленарні за-
сідання сесії міської ради проводяться не 
рідше одного разу на місяць, як правило, в 
четвер, спеціальної норми про необхідність 
проведення у певний часовий проміжок 
пленарного засідання з приводу достро-
кового припинення повноважень голови 
Регламент не містить.

Обставини розгляду особистої заяви 

Л. Чер новецького ускладнювалися тим 
фактом, що на підставі розпорядження 
голови Київської міської ради № 74 від 
31 травня 2012 року він пішов у відпуску на 
37 днів: з 5 червня по 12 липня 2012 року 
[26] також у відпустці знаходилися і депу-
тати міської ради, тому проведення пле-
нарного засідання сесії не могло відбутися 
раніше 12 липня 2012 року, що, на думку 
опозиції столичного представницького 
органу місцевого самоврядування, було 
штучним затягуванням початку виборчого 
процесу. Дата проведення пленарного засі-
дання Київської міської ради з цього питан-
ня не була б настільки важливою, якщо б 
від неї не залежало призначення Верховною 
Радою України позачергових виборів місь-
кого голови. Відповідно до частини третьої 
статті 42 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» не пізніш як на 
п’ятнадцятий день після звільнення з поса-
ди сільського, селищного, міського голови 
особа, яка на цей час відповідно до закону 
здійснює повноваження голови, звертаєть-
ся до Верховної Ради України з клопотан-
ням щодо призначення позачергових ви-
борів. Тобто заступник голови Київської 
міської ради – секретар ради, мав зверну-
тися до парламенту не пізніше 27 липня 
2012 року, але 6 липня 2012 року закінчу-
валась робота чергової сесії Верховної Ради 
України і відповідно найближчий час, коли 
клопотання міської ради могло бути роз-
глянутим, був вересень 2012 року. 

Таким чином, відсутність у законодав-
стві чіткої норми щодо проведення пленар-
ного засідання місцевої ради з питання роз-
гляду особистої заяви голови місцевої ради 
про складання ним повноважень на підставі 
частини першої статті 79 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
дає можливість впливати на початок вибор-
чого процесу.

Згідно з пунктом 30 статті 85 Конститу-
ції України парламент призначає позачер-
гові вибори голови місцевої ради, стаття 14 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», в свою чергу, передбачає, 
що позачергові місцеві вибори признача-
ються Верховною Радою України у разі 
дострокового припинення повноважень 
сільського, селищного, міського голови не 
пізніше ніж за шістдесят днів до дня вибо-
рів, а виборчий процес розпочинається за 
п’ятдесят днів до дня позачергових місце-
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вих виборів. Але при цьому конституційне 
законодавство не встановлює строк, протя-
гом якого Верховна Рада України має роз-
глянути питання про призначення позачер-
гових виборів голови міської ради, що дає 
можливість вирішувати це питання, вихо-
дячи з позиції політичної доцільності поза 
межами конституційної площини. 

Пробільність законодавства в частині 
регламентації строку прийняття постано-
ви про призначення позачергових виборів 
створила для Верховної Ради України часо-
вий люфт у визначенні дати позачергових 
виборів голови Київської міської ради від 
осені 2012 року до осені 2015 року. В полі-
тичних, зокрема провладних, колах розгля-
далися три ймовірні дати проведення поза-
чергових виборів голови Київської міської 
ради: восени 2012 року, влітку 2013 чи во-
сени 2015 року, тобто політики залишали за 
собою можливість корегувати виборчу стра-
тегію під власні суб’єктивістські інтереси, 
що було пов’язано з персоналіями, які визна-
чалися як головні претенденти на перемогу 
за посаду Київського міського голови.

Як уже зазначалося, визначення дати го-
лосування на позачергових виборах столич-
ного голови у 2012 році залежало від про-
ведення пленарного засідання Київської 
міської ради та прийняття постанови пар-
ламентом України про їх призначення, 
щодо часових меж яких конституційне за-
конодавство не містить чітких приписів. 

Відносно призначення столичних місь-
ких виборів влітку 2013 року зазначимо, що 
саме у цей час мало відбутися формування 
нового депутатського корпусу Київської 
міської ради, оскільки він обирався на по-
зачергових виборах 26 травня 2008 року 
на п’ятирічний термін згідно з Основним 
Законом в редакції 2004 року, на відміну 
від голови міської ради, який обирався на 
чотири роки. Парламентська провладна 
більшість заявляла про економічну недо-
цільність проведення двох виборчих кам-
паній з проміжком у півроку, крім того, з 
політичної точки зору, було стратегічно не-
виправданим призначати вибори головної 
посадової особи місцевого самоврядуван-
ня столиці до проведення парламентських 
виборів, не знаючи їх результатів. Також 
дискусійним виявилося питання щодо по-
дальшого розмежування виборів депутатів 
та голови Київської міської ради, оскільки 
щодо обрання місцевих депутатів, ці вибо-

ри мали бути черговими, а стосовно голови 
ради – позачерговими, що, на думку деяких 
політиків, передбачало б різний строк про-
ведення наступних чергових виборів, тобто 
обраний на позачергових виборах голова 
мав переобиратися через два з половиною 
роки – восени 2015 року, коли проходи-
тимуть всеукраїнські місцеві вибори всіх 
рівнів. Тому, на думку лідера провладної 
парламентської більшості О. Єфремова, 
вибори депутатів Київської міської ради 
також мають бути позачерговими [27], але 
при цьому питання відсутності підстав для 
позачергових виборів депутатів Київської 
міської ради навіть не обговорювалося.

У цьому контексті слід згадати Рішення 
Конституційного Суду України від 4 червня 
2009 року № 13-рп/2009 у справі за консти-
туційним поданням Київської міської ради 
щодо офіційного тлумачення положень час-
тини першої, другої статті 141 Конституції 
України, в якому Суд дійшов висновку, що 
обчислення строків повноважень представ-
ницьких органів здійснюється однаково, 
незалежно від того, на чергових чи позачер-
гових виборах обрано склад представниць-
кого органу чи посадову особу. Винятки 
з конституційних положень, що передба-
чають здійснення повноважень представ-
ницькими органами протягом закріплено-
го в них строку, можуть бути встановлені 
лише шляхом внесення відповідних змін до 
Основного Закону України. Отже, достроко-
ве припинення повноважень представниць-
кого органу місцевого самоврядування чи 
посадової особи має правові наслідки лише 
для того складу сільської, селищної, місь-
кої, районної, обласної ради чи сільського, 
селищного, міського голови, повноваження 
якого достроково припинені і не є правовою 
підставою, яка впливає на строк здійснення 
повноважень складу цього органу чи посадо-
вої особи, обраної на позачергових виборах 
(абзац третій, четвертий та п’ятий пункту 3.2 
мотивувальної частини) [29]. 

Непризначення виборів голови Київ-
сь кої міської ради та її депутатів аж до 
2015 року в межах політичної дискусії 
роз глядалося як неконституційне зловжи-
вання владою, але за наявності політичної 
доцільності такий виборчий сценарій не ви-
ключався. Крім того, вже мав місце «яскра-
вий» приклад з достроковим припиненням 
повноважень Чернівецького міського голо-
ви відповідною міською радою 31 березня 
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2011 року, стосовно якого позачергові ви-
бори не призначені й донині з суто політич-
них причин відсутності «виграшної» канди-
датури у провладної політичної сили [30].

Крім того, визначення 2015 року як року 
проведення чергових місцевих виборів та-
кож неоднозначне, оскільки останні чер-
гові місцеві вибори відбулися 31 жовтня 
2010 року, тобто вже після того, як 30 ве-
ресня цього ж року Конституційний Суд 
України відновив дію конституційних по-
ложень у редакції 1996 року, згідно з якими 
депутати місцевих рад обиралися на чотири 
роки. Чинна редакція Конституції України 
навіть після внесення змін щодо проведен-
ня виборів не містить відповіді стосовно 
дати наступних місцевих виборів. 

О. Єфремов охарактеризував ситуацію, 
що мала місце з визначенням дати прове-
дення виборів міського голови, так: «Яке б 
ми зараз не прийняли рішення по Київській 
міській раді, воно буде за рамками юри-
дичного рішення, необхідно приймати 
політико-юридичне рішення» [31].

Таке розмаїття варіантів строку прове-
дення виборів до Київської міської ради є 
показовим прикладом зловживання, коли 
прийняття Верховною Радою України по-
станови щодо призначення місцевих виборів 
та визначення дати їх проведення стає засо-
бом впливу на політико-правовий резуль-
тат виборчих перегонів, а ціль, що лежить в 
основі такого законодавчого проектування, 
не відповідає конституційним принципам і 
політичним інтересам територіальної гро-
мади, тобто обумовлена суб’єктивістськими 
вузькопартійними перевагами. 

Ситуація з призначенням позачергових 
виборів Київського та Чернівецького місь-
ких голів висвітлила проблему з відсутніс-
тю в українському виборчому законодавстві 
розгорнутої системи законодавчих гарантій 
щодо забезпечення обов’язковості призна-
чення та періодичність проведення виборів 
у строки, встановлені Конституцією та зако-
нами. Виборче законодавство не передбачає 
порядок дій, у разі якщо уповноважені на 
призначення виборів чи оголошення вибор-
чого процесу органи відсутні або не викону-
ють свої повноваження належним чином. 

З метою вирішення ймовірних проблем-
них ситуацій за відсутності органу, що має 
призначати проведення виборів, або у разі 
неналежного виконання покладених на 
ньо го обов’язків, слід взяти на озброєння 

досвід Російської Федерації. Частинами 
8 та 9 статті 10 Федерального Закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» від 12 червня 
2002 року № 67-ФЗ [32] передбачено, що у 
разі якщо уповноважений орган або поса-
дова особа не призначить вибори у строки, 
передбачені законом, або якщо такі органи 
відсутні, то вибори призначаються вибор-
чими комісіями відповідного рівня. Крім 
того, Федеральним Законом встановлений 
порядок дій, у разі якщо відповідна виборча 
комісія не призначить вибори або якщо така 
комісія відсутня та не може бути сформова-
на. У такому випадку суд може визначити 
строк, не пізніше якого мають бути призна-
чені вибори, або зобов’язати Центральну 
виборчу комісію сформувати тимчасову ви-
борчу комісію для призначення виборів.

Зловживання правом призначення 
чергових президентських та місцевих ви-
борів не мало б узагалі шансів відбутися, 
якби конституційно-правова конструкція 
не передбачала прийняття окремого пар-
ламентського акта щодо цього. Доречним 
уявляється запозичення та впровадження 
у практику організації виборів Президента 
України порядку призначення чергових 
виборів народних депутатів України. Так, 
згідно з частиною другою статті 15 чинного 
Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» [33] чергові парламентські 
вибори проводяться у зв’язку із закінчен-
ням конституційного строку повноважень 
Верховної Ради України і не потребують 
окремого рішення про їх призначення, при 
цьому Центральна виборча комісія лише 
оголошує про початок виборчого процесу. 
За умови абсолютно визначеного консти-
туційно закріпленого терміну проведення 
чергових виборів такий підхід зняв би по-
літичну гостроту з цього питання. 

Вітчизняна виборча практика свідчить 
про розповсюдженість та дієвість техно-
логії політично обумовленого впливу на 
процес проектування законодавчих по-
ложень щодо часових параметрів призна-
чення виборів. 

У зв’язку з цим рівень конституційно-
правової визначеності українського за-
конодавства у питанні призначення вибо-
рів має бути максимально високим, щоб 
виключати будь-які зловживання у цій 
сфері. Конституційне законодавство має 
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використовувати фіксоване закріплення 
конкретної дати проведення чергових ви-
борів та строку, протягом якого після до-
строкового припинення повноважень ви-
борного органу чи посадової особи мають 
бути проведені позачергові вибори, а та-
кож передбачати дієву систему гарантій за-
безпечення виборчих прав громадян у разі 
невиконання уповноваженими суб’єктами 
обов’язку призначити чергові чи позачер-
гові вибори. Перевага такого підходу до 
юридичного регулювання полягає в тому, 
що воно не тільки виключає будь-які ви-
борчі спори про час їх проведення, а й має 
сприяти формуванню безвідмовного меха-
нізму періодичності організації виборів. 

Забезпечення дотримання встановленої 
чинним законодавством України періодич-
ності та обов’язковості виборів має визна-
чальне значення для функціонування де-
мократичної держави, її республіканських 
засад. Виборні органи публічної влади та 
посадові особи наділяються владними пов-
новаженнями в результаті народного во-
левиявлення на чітко визначений термін, і 
продовження строку їх повноважень з під-
став політичної доцільності неприпустимо, 
бо це порушує принцип періодичності та 
обов’язковості проведення виборів та об-
межує політичне право громадян на участь 
в управлінні державними справами. 
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Визнання народу носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади в Україні, а також 
формування демократичної правової держа-
ви вимагають активного дослідження проб-
лем, пов’язаних із функціонуванням форм 
безпосередньої демократії. За цих умов особ-
ливої актуальності набуває проблема опти-
мізації виборчого процесу, оскільки досвід 
розвинених західних держав переконливо 
свідчить про те, що від демократизму вибо-
рів значною мірою залежить демократизм і 
легітимність усієї системи органів пуб лічної 
влади, ступінь реалізації основних прав і 
свобод громадян [10, с.1].

Правовий статус виборчих комісій з ви-
борів народних депутатів в Україні протя гом 
останніх років у зв’язку з постійним ре фор-
муванням виборчої системи зазнає змін та 
коректив їх завдань і функцій, що в ці лому 
впливає на якість проведення виборів. Тому 
виникає необхідність глибокого науко вого 
аналізу процесу створення та діяль ності ви-
борчих комісій з виборів народних депу татів, 
які безпосередньо здійснюють підготовку і 
проведення виборчої кампанії, зай маються 
розподілом бюджетних коштів, адмі ністра-
тивно-юрисдикційною діяльністю. 

Питання характеристики процесу ство-
рення та діяльності виборчих комісій з 
виборів народних депутатів були предме -
том досліджень Ю.П. Битяка, О. Богашова, 
А.Й. Ма гери, Б.С. Райковського, В.І. Спі вака, 
М.І. Ставнійчук, Т.В. Стешенко та деяких ін-
ших учених. Однак, незважаючи на значну 

кількість досліджень, присвячених різним 
аспектам цієї проблематики, питання порів-
няльного аналізу створення та діяльності ви-
борчих комісії з 2006 року не розглядалися.

Метою статті є дослідження окремих 
теоретичних та практичних аспектів ство-
рення та діяльності виборчих комісій в 
Україні з урахуванням досвіду проведення 
виборів народних депутатів України 2006, 
2007 та 2012 років.

28 жовтня 2012 року відбулися черго ві 
вибори народних депутатів України. Во ни 
вперше з 2006 року проводилися не за про-
пор ційною виборчою системою, а за зміша-
ною, коли 225 народних депутатів обирають-
 ся за партійними списками у багатомандат-
но му загальнодержавному окрузі, а 225 – 
за од номандатними мажоритарними округа-
ми з приблизно рівною кількістю виборців. 

Згідно з українським законодавством 
організація підготовки і проведення вибо-
рів народних депутатів України покладена 
на виборчі комісії, які для виконання по-
ставленого завдання наділені відповідними 
владними повноваженнями.  

Питання щодо системи виборчих комі-
сій з виборів народних депутатів України, 
формування їх складу, визначення кола 
повноважень, підстав та порядку набуття 
повноважень, припинення діяльності, а та-
кож питання щодо статусу окремих членів 
виборчих комісій, порядку організації робо-
ти виборчих комісій, прийняття та оформ-
лення прийнятих рішень, інших документів 

Виборчі комісії: 
окремі аспекти створення під час 
організації і проведення виборів 
народних депутатів України

Олеся МАРЧЕНКО,

доцент кафедри 

цивільного,

трудового та 

господарського права

Дніпропетровського 

національного 

університету імені 

Олеся Гончара,

кандидат 

юридичних наук

Система виборчих комісій не входить до жодної з
трьох гілок влади та діє як державно-громадська 
струк тура, вищий рівень якої виступає як держав-
ний орган, а інші є громадськими структурами, рі-
шення яких стосовно питань, пов’язаних з виборчою 
компетенцією, є обов’язковими для державних орга-
нів, громадських організацій, підприємств, установ, 
їх посадових осіб та громадян.
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визначені передусім у розділі IV Закону 
України «Про вибори народних депута-
тів України». Частиною першою статті 24 
Закону традиційно встановлено трирівневу 
систему виборчих комісій, які, як зазначено 
в частині першій статті 25 Закону, є спеці-
альними колегіальними органами, уповно-
важеними, передовсім, організовувати під-
готовку та проведення виборів депутатів, а 
також забезпечувати додержання та одна-
кове застосування законодавства України 
про вибори народних депутатів України на 
відповідній території.

Зважаючи на те, що основою для побу-
дови системи виборчих комісій є терито-
ріальна організація виборів, частина друга 
статті 24 встановлює територіальні межі по-
ширення повноважень кожної з ланок цент-
ралізованої вертикальної системи вибор-
чих органів – Центральної виборчої комісії, 
окружної виборчої комісії та дільничної 
виборчої комісії. Кожній із територіальних 
одиниць, які утворюються для проведення 
виборів, відповідає виборчий орган, повно-
важення якого поширюються на територію 
відповідно всієї держави, територіального 
виборчого округу або виборчої дільниці.

Вказані виборчі комісії з виборів на-
родних депутатів, відповідно до Закону 
України «Про вибори народних депутатів», 
володіють низкою повноважень владно-
розпорядчого характеру. Так, їх рішення 
підлягають обов’язковому розгляду і ви-
конанню організаціями і посадовими осо-
бами, яких вони стосуються, у строки, 
встановлені тією чи іншою комісією. На за-
значені організації і посадових осіб покла-
дено обов’язок повідомити комісію про ре-
зультати розгляду її рішень і вжиті заходи. 
Невиконання або неналежне, несвоєчасне 
виконання рішень комісії, вимог її посадо-
вих осіб тягне за собою юридичну відпові-
дальність, встановлену законами України. 
Вони також мають широке коло повнова-
жень щодо здійснення контролю за іншими 
органами виконавчої влади та місцевого са-
моврядування стосовно виконання заходів 
з підготовки виборів народних депутатів; 
наділені повноваженнями щодо розподілу 
бюджетних коштів, спрямованих на прове-
дення виборів, а також контролювати інших 
суб’єктів за їх використанням; брати участь 
у справах про адміністративні правопору-
шення, пов’язані з виборчим процесом.

Уже стало неприємною традицією, що 

під кожні нові вибори народних депутатів 
України Верховна Рада змінює виборче за-
конодавство, незважаючи на постійні заува-
ження місії ОБСЄ та Європейської мережі 
організацій зі спостереження за виборами 
(ENEMO) про необхідність мати усталене 
виборче законодавство. Так сталося і цього 
разу. 17 листопада 2011 року був прийнятий 
новий Закон України «Про вибори  народ-
них депутатів України» № 4061-IV [8], який 
знову змінював, зокрема, процедуру ство-
рення окружних та дільничних виборчих 
комісій. Тому хотілося б провести порів-
няльний аналіз відповідних положень зако-
нів, за якими проводилися вибори народних 
депутатів у 2006, 2007 та 2012 роках.

Питання створення виборчих комісій, їх 
повноважень, порядку організації роботи та 
прийняття рішень регулюються статтями 
IV розділу Закону України «Про вибори 
народних депутатів України». 

Відповідно до статей 27, 28 Закону в 
редакції 2005 року окружні виборчі комі-
сії утворювалися Центральною виборчою 
комісією з кандидатів, поданих партіями 
(блоками) – суб’єктами виборчого процесу, 
а дільничні виборчі комісії – окружними 
виборчими комісіями з кандидатур, також 
поданих партіями (блоками) – суб’єктами 
виборчого процесу. На момент початку ви-
борчого процесу таких партій було зареє-
стровано в Україні 127 [2; с. 67]. При цьому 
до складу комісій обов’язково включалися 
кандидати від партій (блоків), які на 15 ве-
ресня року, що передував рокові виборів, 
мали свої партійні фракції (фракції бло-
ків) у поточному складі Верховної Ради 
України. На момент початку виборчого 
процесу таких партій (блоків) виявилося 
15, і, отже, передбачалося, що 15 членів бу-
дуть обов’язково включені до складу ДВК. 

Але, оскільки склад дільничних виборчих 
комісій на великих виборчих дільницях за-
коном встановлений у кількості 18–24 особи, 
передбачалося, що за інші місця у ДВК бу-
дуть змагатися партії, які не мають представ-
ництва у Верховній Раді України. І тому була 
розроблена процедура жеребкування для 
кандидатів у члени ДВК від цих партій.

Однак за законом таке подання канди-
датур є правом, а не обов’язком партій. І на
практиці виявилося, що багато партій не 
скористалися своїм правом формування 
скла ду ОВК та ДВК. Загалом, у формуван-
ні ОВК взяли участь 43 суб’єкти виборчого 
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процесу, а ДВК – 54 [2, с. 70–71]. У повному 
обсязі надали подання, зокрема у 27 ТВО 
м. Дніпропетровськ, лише партії (блоки), 
представлені у поточному складі Верховної 
Ради. Інші партії, що отримали право брати 
участь у формуванні ДВК, подали від 2 до 
100 кандидатур на 148 ДВК.

Пізніше виявилося, що кандидатури 
від партії «Вперед, Україно!», «Українська 
Народ на Партія» та партії «Реформи і Поря-
док» є фіктивними: або громадяни не знали 
взагалі про своє включення до подань від 
цих партій, або за вказаними адресами такі 
громадяни не проживали. До того ж, після 
проведення розподілу керівних посад у ДВК 
відповідно до партійних квот понад 70% при-
значених голів, заступників та секретарів 
ДВК написали заяви про відмову працюва-
ти на вказаних посадах із залишенням їх у 
складі ДВК як членів комісій або взагалі з 
виключенням зі складу комісій. Деякі партії 
включили до своїх подань осіб, які не воло-
діють державною мовою, не є громадянами 
України або взагалі не можуть пересуватися 
самостійно через інвалідність [4, с. 64].

При проведенні окружною виборчою ко-
місією перевірок подань від партій були вияв-
лені непоодинокі випадки включення одних і 
тих самих осіб до подань від різних партій.

Додаткові проблеми виникали і у зв’язку 
з реалізацією партіями свого права на від-
кликання подання щодо певних кандидатур 
членів ОВК та ДВК. Відповідно до частини 
сьомої статті 37 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України» партія 
мала 7 днів для подання нової кандидатури 
члена ОВК та ДВК замість тієї, яку партія 
відкликала, або якщо член ОВК чи ДВК на-
писав особисту заяву про складення повно-
важень члена комісії. Закон не встановлю-
вав, скільки разів партія може відкликати 
свого представника в ОВК чи ДВК, і в од-
ній ДВК ТВО № 27 склалася ситуація, коли 
партія 4 рази змінювала голову цієї ДВК, 
востаннє – за 2 дні до виборів. 

Що стосується складу ОВК, то за період 
виборчого процесу склали повноваження 
777 членів ОВК, з них 59 голів, 51 заступник, 
82 секретарі та 585 членів комісій [3, с. 35].

На позачергових виборах народних де-
путатів 2007 року формування ОВК та ДВК 
знову відбувалося за партійним принципом 
з тією лише різницею, що кандидатури до 
виборчих комісій подавали не політичні 
партії (блоки), а депутатські фракції, утво-

рені у поточному складі Верховної Ради. 
І хоча у виборчому процесі взяли участь 20 
політичних партій та блоків, у формуванні 
виборчих комісій брали участь лише 5 де-
путатських фракцій [5, с. 12].

За період виборчого процесу припини-
ли повноваження 499 членів ОВК, з них 34 
голови, 32 заступники, 48 секретарів та 385 
членів ОВК [6, с. 28].

При формуванні ДВК знову виявилися ті 
самі проблеми: партії подають до складу ДВК 
кандидатури осіб, які навіть не знають про це; 
кандидатури не мають відповідного досвіду 
роботи у виборчих комісіях; секретарі не во-
лодіють державною мовою. Враховуючи до-
свід роботи на посаді голови ОВК ТВО № 27 
на виборах народних депутатів України 2006 
року та позачергових виборах народних де-
путатів України 2007 року, можу зазначити, 
що політичні партії, подаючи списки канди-
датів до складу ДВК, вкрай несумлінно під-
ходять до їх формування, а саме: одні і ті самі 
особи включаються до списків різних полі-
тичних партій. При виявленні таких фактів 
особа заявляє, що давала згоду бути членом 
ДВК лише від однієї політичної партії. Але 
разом з офіційним поданням від партій на-
дані заяви цієї особи, начебто написані нею, 
з вказуванням усіх необхідних даних, що ви-
магаються законом. При з’ясуванні обставин 
виявляється, що на попередніх виборах ця 
особа була членом ДВК від однієї з партій, 
але потім припинила співпрацю з нею. Однак 
усі особисті дані тієї особи залишилися в до-
сьє цієї партії, і на наступних виборах вона 
скористалася особистими даними цієї осо-
би, щоб надати до ОВК список кандидатур у 
повному обсязі для отримання повної квоти 
керівних посад у ДВК по виборчому округу 
з наступною заміною цієї особи на іншу або 
для того, щоб ця особа взагалі не була вклю-
чена до складу жодної ДВК через одночасне 
подання її від декількох суб’єктів виборчого 
процесу. На жаль, така практика зберігається 
і до сьогодні.

При проведенні виборів народних депу-
татів України 28 жовтня 2012 року під час 
формування виборчих комісій знову вико-
ристовувався партійний принцип. Суб’єк-
тами подання кандидатур до складу окруж-
них виборчих комісій стали: 1) полі тична 
партія, депутатська фракція якої зареє-
стрована в Апараті Верховної Ради Украї-
ни поточного скликання; 2) політич ні пар-
тії – суб’єкти виборчого процесу. До складу 
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окружної виборчої комісії обов’язково 
включалися (за наявності відповідного по-
дання) по одному представнику від суб’єк-
та подання, зазначеного у пункті 1 час тини 
другої статті 27. Не більше ніж по одному 
представнику від суб’єктів подання, зазна-
чених у пункті 2 частини другої статті 27, 
включалися до складу окружної вибор чої 
комісії шляхом жеребкування [8]. Суб’єк-
тами виборчого процесу під час цих виборів 
були зареєстровані 87 політичних партій 
[12]. Всі партії подали списки кандидатів 
до складу ОВК разом з необхідним пакетом 
документів. Під час проведення жеребку-
вання до складу ОВК були включені від-
повідно по 18 осіб, як того вимагає закон. 
Але за даними ENEMO, станом на 8 жовтня 
2012 року (тобто за 20 днів до виборів) при-
пинили свої повноваження 2349 (!) членів 
ОВК (58%), з яких 183 голови (81%), 131 
заступник (58%), 159 секретарів (71%), чле-
нів 1876 (56%) [12]. При цьому політичні 
партії «Русь Єдина», «Братство»,  «Руський 
блок», «Руська єдність», «Союз анархістів 
України», «Єдина Родина», які на підставі 
жеребкування отримали право на представ-
ництво в ОВК, замінили усіх (!) своїх 225 
представників.

Партії знову використовували своє пра-
во необмеженої кількості можливостей за-
міни представників у ОВК. Так, наприклад, 
у ОВК № 193 у Кам’янець-Подільському на 
12 жовтня голову ОВК змінили 5 разів. 

Така ж ситуація повторилася і з форму-
ванням ДВК. По м. Дніпропетровськ заміна 
складу ДВК в різних територіальних вибор-
чих округах коливалася від 50 до 70%.

До того ж, аналіз складу ДВК дає змогу 
стверджувати про  повну нежиттєдайність 
партійного принципу формування ДВК. 
Якщо подивитись на склад  ДВК, які були 
розташовані у навчальних закладах під час 
виборів народних депутатів України 2006, 
2007, 2012 років та президентських виборів 
2010 року, можна побачити, що від 85 до 
100% складу ДВК – це вчителі цього ж нав-
чального закладу, які під час різних виборів 
подаються від різних політичних партій. І в 
цьому випадку виключити вплив адмінре-
сурсу при підготовці і проведенні виборів  
різних рівнів дуже складно.

Окремо слід зазначити, що формуван-
ня виборчих комісій, як окружних, так і 
дільничних, за партійним принципом себе 
пов ністю дискредитувало ще й через те, що 

відносини між партіями та кандидатами-
мажоритарниками та їхніми представни-
ками у виборчих комісіях ґрунтуються, 
на жаль, на суто матеріальній основі: за 
участь у роботі виборчих комісій партії та 
кандидати-мажоритарники платять своїм 
представникам матеріальну винагороду. 
Але такі виплати дуже часто здійснюють-
ся лише за умови виконання певних вимог, 
які переслідують суто партійні цілі і часто 
йдуть врозріз з головними завданнями ви-
борчого процесу, зокрема з вимогою не-
упередженості і неухильного дотримання 
чинного законодавства при здійсненні пов-
новажень членами виборчих комісій.

До того ж, необхідно зазначити, що згідно 
з чинним виборчим законодавством члени 
виборчих комісій за своїм статусом наближа-
ються до державних службовців: вони скла-
дають присягу, отримують заробітну плату з 
державних коштів (звільнені від виконання 
трудових обов’язків за основним місцем ро-
боти), здійснюють управлінську діяльність. 
Все це свідчить про те, що члени виборчих 
комісій є суб’єктами державно-владних пов-
новажень. Проте, чітко визначеними владни-
ми повноваженнями наділені лише голова, 
заступник голови та секретар виборчої комі-
сії, які виконують організаційно-розпорядчі 
функції та відповідають за роботу комісії та 
її членів [1, с. 285]. 

Але самі виборчі комісії за радянською 
традицією відносять до тимчасових громад-
ських утворень, члени яких здійснюють свої 
повноваження на безоплатній основі і на 
роботу яких не розповсюджується трудове 
законодавство стосовно тривалості робочо-
го часу, вихідних днів, оплати роботи у ви-
хідні, святкові та неробочі дні, тощо. Тому 
в українському суспільстві  діє загально-
прийняте уявлення про необов’язковість 
дотримання вимог виборчого законодавства 
та можливість уникати притягнення до від-
повідальності за скоєні виборчі правопору-
шення. Закон часто обмежується загальним 
формулюванням про притягнення поруш-
ників до відповідальності, «встановленої за-
конодавством», але при цьому не встановлює 
конкретну міру відповідальності за вчинене 
правопорушення. Наприклад, під час прове-
дення виборів народних депутатів України 
2006 року голова та секретар однієї з ДВК 
ТВО № 27 у день виборів під час голосуван-
ня зникли з території ДВК разом із печаткою 
ДВК. Жодної відповідальності за такі дії 
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вони не понесли, оскільки її не передбачено 
законом. Під час останніх виборів 2012 року 
керівництво ОВК № 216 3 листопада також 
раптово зникло. І знову – за що і на підставі 
чого притягати цих осіб до відповідальності?

Тому вкотре постає нагальне питання про 
переведення на професійну основу діяльнос-
ті виборчих комісій в Україні. Центральна 
виборча комісія має створити постійно діючі 
виборчі комісії на рівні окружних комісій з 
мінімальним керівним складом з трьох осіб 
(голова, заступник, секретар), бухгалтером 
та системним адміністратором, які б мали 
статус державних службовців з відповідни-
ми повноваженнями та відповідною мірою 
юридичної відповідальності і знаходились 
у прямому підпорядкуванні ЦВК. А на пе-
ріод виборчого процесу ці комісії могли б 
доукомплектовуватися тимчасовими члена-
ми. До того ж на ці комісії доцільно було б 
покласти проведення підготовки та перепід-
готовки членів дільничних виборчих комі-
сій, співпрацю з регіональними відділення-
ми Державного реєстру виборців, функцію 
зберігання виборчих скриньок, здійснення 
заходів щодо правової освіти населення в 
сфері виборчого права тощо.

При цьому стало б у нагоді звернення 
до досвіду створення таких комісій Росій-
сь кою Федерацією, де існує 77 виборчих 

комісій суб’єктів РФ та 1200 територіаль-
них комісій [11]. 

З огляду на тенденції розвитку вибор-
чого законодавства в цілому, і статусу ви-
борчих комісій зокрема, прослідковується 
тенденція до переходу системи виборчих 
комісій у більш сталі форми публічних 
інституцій. Наявні виборчі органи зі змі-
шаною правовою природою під час такого 
переходу набувають ознак, притаманних 
державним органам влади. Тому потребує 
нагального вирішення питання прийняття 
Виборчого кодексу України, в якому б чіт-
ко визначався публічно-правовий статус 
виборчих комісій, та прийняття Кодексу 
адміністративних процедур або відповід-
ного закону, в якому був би врегульований 
порядок позасудового оскарження діянь 
суб’єктів виборчого процесу. Потребують 
також усунення певні протиріччя в питанні 
адміністративної відповідальності як окре-
мих членів виборчих комісій, так і вибор-
чих комісій як колегіальних органів.

Зазначені зміни у правовому становищі 
виборчих комісій в Україні мають відбува-
тися невідривно від реформування всього 
виборчого законодавства, що має будувати-
ся на якісно новому розумінні сутності та 
повноважень виборчих комісій як органів 
публічної влади.
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Видавнича діяльність українських інститутів держа-
ви у період незалежності є важливим аспектом історич-
них досліджень. Вона віддзеркалює досвід становлення 
України, впровадження та апробації новітнього україн-
ського законодавства, наукових досліджень у контексті 
історичної ситуації, дає змогу пов’язати її з розвитком 
видавничої справи, специфікою редакційно-видавничої 
діяльності державних установ та організацій.  

Оскільки свої демократичну та державницьку функ-
ції вибори можуть виконати лише за наявності роз-
винутого громадянського суспільства, актуалізується 
проблема поінформованості громадян про перебіг ви-
борчої кампанії, що забезпечує відкритість і прозорість 
діяльності організаторів виборів в Україні. Процес 
інформаційного забезпечення виборів нерозривно по-
в’язаний з видавничою діяльністю Центральної вибор-
чої комісії.

Важливою функцією Центральної виборчої комісії 
відповідно до її повноважень, закріплених статтею 17 
Закону України «Про Центральну виборчу комі сію», 
є забезпечення однакового застосування законодав-
ства України про вибори і референдуми на всій тери-
торії України, а також здійснення консультативно-
методичного забезпечення діяльності виборчих комісій 
та комісій з референдумів, приймання обов’язкових для 
використання в роботі  комісій нижчого рівня роз’яснень 
та рекомендацій з питань застосування законодавства 
України про вибори та референдуми. Тому видавничій 
діяльності Центральної виборчої комісії приділяється 
особлива увага. 

На виконання цієї законодавчої норми  Центральна 
виборча комісія забезпечує виборчі комісії усіх рівнів 
методичною та нормативно-правовою літературою, зо-
крема методичними посібниками з питань застосуван-
ня законодавства про вибори, збірниками нормативно-
правових актів з різних питань організації виборчого 
процесу, спеціальними методичними посібниками для 
організаторів виборів. На допомогу виборчим комісі-
ям упорядковуються та видаються збірники постанов 
Центральної виборчої комісії за відповідний період 

щодо організації виборчого процесу різних видів ви-
борів; збірники з питань фінансового та матеріально-
технічного забезпечення окружних виборчих комісій; 
з питань складання та виконання кошторисів, оплати 
праці, транспортного обслуговування, ведення бухгал-
терського обліку та складання звітності, інші тематичні 
збірники.

Кількісний аналіз інформаційно-аналітичної, навчаль-
ної та методичної літератури з питань організації вибор-
чого процесу свідчить про розвиток політичних процесів 
в Україні загалом. Досвід проведення виборчих кампаній 
та референдумів, що відбулися в Україні за роки незалеж-
ності, висвітлив необхідність забезпечення відповідною лі-
тературою не лише організаторів виборів, а й інших учас-
ників виборчого процесу – самих виборців, кандидатів на 
виборні посади, офіційних спостерігачів, політичні партії 
та інші об’єднання громадян.  Така необхідність пов’язана з 
проблемою захисту волі виборців від маніпуляцій, форму-
ванням активної правової поведінки учасників виборчого 
процесу.

З часу становлення Центральної виборчої комісії як 
незалежного державного органу та проведення 1998 року 
виборів народних депутатів України підготовка ґрунтов-
них інформаційно-аналітичних видань за результатами 
виборчих кампаній стала невід’ємною складовою всього 
комплексу робіт, пов’язаного з узагальненням результа-
тів виборів. Відтак вибори до Верховної Ради України 
1998, 2002, 2006 та 2007 років, Президента України 1999, 
2004 та 2010 років, місцевих виборів 2010 року всебіч-
но відображені у фундаментальних інформаційно-
аналітичних або довідкових виданнях, в яких зібрано і 
систематизовано відомості про хід підготовки, окремі 
етапи виборчого процесу та результати виборів, розра-
хованих на широке коло фахівців, науковців та органі-
заторів виборів. 

Одними з перших видань Комісії стали підготовле-
ні спільно з Міжнародною Фундацією виборчих систем 
навчально-методичні посібники для членів дільничних 
виборчих комісій з питань підготовки та проведення ви-
борів народних депутатів України і місцевих виборів. Це 

Інформаційне забезпечення виборів: 
видавничий аспект 
(на прикладі видавничої діяльності Центральної виборчої комісії)

Удосконалення виборчого процесу неможливе без просвітницької 
діяльності, передусім – видавничої. Видавнича діяльність є од-
ним із найважливіших чинників розвитку суспільства загалом, і 
громадянської свідомості – у контексті забезпечення конститу-
ційних прав і свобод, зокрема.
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фактично був перший крок до професійного навчання 
членів дільничних виборчих комісій. Згодом такі посіб-
ники видавалися в ході підготовки проведення кожних 
виборів, однак лише за фінансової підтримки міжнарод-
них виборчих організацій з метою сприяння розвитку 
демократії в Україні та з метою впровадження досвіду 
розвинених демократичних країн в організації виборів.

Видавнича діяльність Центральної виборчої комісії 
зазвичай активно підтримувалася міжнародними де-
мократичними інститутами. Основними фінансовими 
донорами видань були: згадана вище Міжнародна фун-
дація виборчих систем, Агенція США з міжнародного 
розвитку, Канадська агенція з міжнародного розвитку, 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

У 1998 році Комісія підготувала та видала інфор-
маційно-аналітичне видання «Парламент України: 
вибори-98», наступного року – інформаційно-аналітичне 
видання «Вибори Президента України 1999 року», чим 
забезпечила інформованість громадськості про органі-
зацію, перебіг та результати цих виборчих кампаній.

У 2001 році підготовлено й видано ґрунтовний збір-
ник «Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії 
і практики». Наступним того ж року стало актуальне 
інформаційно-довідкове видання Центральної виборчої 
комісії «Політичні партії України».

У 2002 році побачили світ два науково-практичних 
коментарі Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» – продукт творчих доробків членів 
Комісії, та інформаційно-аналітичне видання «Вибори 
до Верховної Ради України 2002 року».

Першою спробою систематизації судових рішень з 
питань організації виборчого процесу та захисту кон-
ституційних виборчих прав громадян став виданий 
Комісією «Збірник рішень судів за результатами роз-
гляду скарг суб’єктів виборчого процесу по виборах на-
родних депутатів України в 2002 році».

У видавничій діяльності Центральної виборчої комі-
сії знайшли відображення і традиційні круглі столи, різ-
номанітні семінари, міжнародні науково-практичні кон-
ференції за підсумками проведення виборчих кампаній. 
Зокрема, було видано окремими збірниками матеріали 
конференцій «Україна. Вибори-98. Досвід. Проблеми. 
Перспективи», «Вибори Президента України-99: проб-
леми теорії і практики», «Роль і місце засобів масової 
інформації у виборчому процесі» (2000 р.), «Вибори 
і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, 
проблеми реалізації та шляхи вдосконалення» (2003 р.).

Бурхливі події виборчої кампанії 2004 року без-
умовно спричинили потребу в низці нових видань, які 
тлумачили порядок застосування виборчого законо-
давства та внесених змін до нього вже безпосередньо 
під час виборчого процесу. Тому побачили світ одразу 
три збірники нормативно-правових актів, перші два 
з яких були присвячені питанням організації та про-
ведення виборів, а третій – питанням фінансового та 

матеріально-технічного їх забезпечення.
Своєрідним узагальнюючим та найбільш ґрунтовним 

виданням Комісії у 2004 році став «Методичний посіб-
ник для членів дільничних виборчих комісій з виборів 
Президента України 2004 року».

У 2005 році за результатами досить-таки складної ви-
борчої кампанії 2004 року Центральна виборча комісія 
видала цілу низку нових видань. Це –  «Збірник рішень 
судів за результатами розгляду скарг та заяв суб’єктів 
виборчого процесу на виборах Президента України 
2004 року», інформаційно-аналітичне видання «Вибори 
Президента України 2004 року», збірник матеріалів 
міжнародної науково-практичної конференції «Вибори 
Президента України-2004: проблеми теорії і практики» 
та друге, доповнене інформаційно-довідкове видання 
«Політичні партії в Україні».

Після виборів 2006 року вийшли друком ще кілька 
видань: ґрунтовний інформаційно-аналітичний збір-
ник у двох книгах «Вибори до Верховної Ради України 
2006 року» та «Збірник рішень судів за результатами 
розгляду скарг і заяв суб’єктів виборчого процесу на ви-
борах народних депутатів України 2006 року». На по-
чатку 2007 року цей перелік доповнився збірником ма-
теріалів міжнародної науково-практичної конференції 
«Вибори-2006: Досвід. Проблеми. Перспективи».

Традиційно за результатами парламентських ви-
борів 2007 року, президентських та місцевих виборів
2010 року знову було впорядковано та видано інфор-
маційно-аналітичні збірники про організацію і ре-
зультати цих виборів, а також відповідно – збірники 
судових рішень: «Позачергові вибори народних де-
путатів України 2007 року. Інформаційно-довідкове 
видання»; «Збірник рішень судів за результатами 
розгляду скарг і заяв суб’єктів виборчого процесу на 
позачергових виборах народних депутатів України 
2007 року», «Вибори Президента України 2010 року. 
Інформаційно-аналітичне видання»; «Вибори депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
31 жовтня 2010 року. Інформаційне видання», «Збір-
ник рішень судів за результатами розгляду скарг і 
заяв суб’єктів виборчого процесу на виборах депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце-
вих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовт-
ня 2010 року». Це фундаментальні видання великого 
формату та значного обсягу, в яких узагальнено відо-
мості про організацію, перебіг та результати відповід-
них виборів, і розраховані вони передусім на органі-
заторів виборів та науковців з метою вдосконалення  
виборчого законодавства.

Показовою у плані забезпечення виборчих комісій 
методично-правовою літературою стала виборча кампа-
нія 2012 року. Без сумніву, одні з найскладніших в ор-
ганізаційному плані, ці вибори потребували особливого 
методичного патронату Центральної виборчої комісії 
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щодо роз’яснення  застосування окремих положень від-
повідного закону, оскільки пропозиції Центральної ви-
борчої комісії щодо вдосконалення Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» не були взяті до 
розгляду в порядку законодавчої ініціативи Верховною 
Радою України.  Тож з початку виборчого процесу 
було упорядковано та видано на допомогу окружним та 
дільничним виборчим комісіям: Збірник нормативно-
правових актів Центральної виборчої комісії з питань 
організації та проведення виборів народних депутатів 
України; Збірник нормативно-правових актів з питань 
фінансового та матеріально-технічного забезпечення 
підготовки і проведення виборів; Збірник нормативно-
правових актів з питань формування виборчих фондів 
політичних партій, кандидати у народні депутати від 
яких зареєстровані в загальнодержавному виборчому 
окрузі, кандидатів в одномандатних виборчих округах, 
надходження та використання їх коштів; Посібник для 
офіційних спостерігачів від іноземних держав і між-
народних організацій; Посібник  з питань застосуван-
ня виборчого законодавства для членів окружних ви-
борчих комісій з виборів народних депутатів України 
і окремо такий посібник для членів дільничних вибор-
чих комісій.

Один із ключових і найважливіших моментів про-
світницької роботи полягає в тому, щоб вивести членів 
окружних виборчих комісій, які по суті є головною лан-
кою на виборах, на професійний рівень. Таке завдання 
виходить за межі суто навчально-методичного забезпе-
чення у процесі організації виборів, оскільки воно тягне 
за собою зміни в законодавстві, а відтак і в адміністру-
ванні виборів, у способах взаємодії та потребує значно-
го масиву методичної літератури. Особливо гостро це 
питання постає через плинність, так би мовити, кадрів 
у комісіях. Щоразу доводиться навчати нових і нових 
залучених працівників, тоді як правильніше і вигідні-
ше було б мати хоча б декількох сертифікованих фахів-
ців, які б мали і досвід, і знання завдяки професійному 
навчанню. Усе частіше експерти з питань застосування 
виборчого законодавства сходяться на тому, що сис-
тема виборчих комісій має трансформуватися у більш 
сталі форми публічних інституцій. 

Видавнича діяльність Центральної виборчої комісії 
фінансується з державного бюджету за рахунок коштів, 
виділених на організацію та проведення конкретних ви-
борів. Ці кошти використовуються для забезпечення 
діяльності окружних та дільничних виборчих комісій. 
Усі фундаментальні видання за результатами виборів 
упорядковувалися і готувалися до друку Центральною 
виборчою комісією, однак друкувалися виключно за 
міжнародної фінансової підтримки. Коштом міжнарод-
них організацій видавалися і навчальні посібники для 
членів комісій нижчого рівня – безпосередніх організа-
торів виборів. За рахунок коштів державного бюджету, 
які виділяються на проведення виборів в Україні, вида-
ється лише нормативно-методична література, збірники 
постанов, роз’яснень щодо порядку застосування окре-
мих норм виборчого законодавства, а також тиражі за-
конів, відповідно до яких проводяться ті чи інші вибори, 
та тексти Конституції України, чинної на момент про-
ведення виборів. Видання такої літератури офіційно на-
лежить до загальних повноважень Комісії, закріплених 
статтею 17 Закону України «Про Центральну виборчу 
комісію».

На основі характеристики видавничого репертуару 
Центральної виборчої комісії, можна дійти висновку, що 
ефективна діяльність державного органу, який забезпечує 
організацію проведення виборів на загальнодержавному 
рівні, неможлива без надійної видавничої підтримки.

Видавнича діяльність Центральної виборчої комісії 
сприяє передусім  збереженню наукової і методичної 
спадщини правового забезпечення виборчого процесу, 
яка ґрунтується на історичному досвіді практичного за-
стосування виборчого права. По-друге – забезпеченню 
підвищення рівня правової освіти організаторів виборів, 
удосконалюючи систему правовідносин, які виникають 
під час підготовки та проведення виборів; по-третє, саме 
за результатами видавничої діяльності Центральної ви-
борчої комісії можливе фундаментальне узагальнення 
досвіду проведення демократичних виборів, який впли-
ває на ефективність формування та функціонування 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 
А що найважливіше – формуванню відкритого інформа-
ційного простору виборчого процесу.

Віра СЕРЕДА,

завідуюча редакційно-видавничим відділом

Секретаріату Центральної виборчої комісії
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1 грудня 1991 року 

Всеукраїнський референдум

На референдум виносилося питання: «Чи підтвер-
джуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». 
Акт дістав підтвердження 90,32% громадян, які взяли 
участь у голосуванні.

Активність виборців – 84,32%.

Вибори Президента України

Одночасно з проведенням всеукраїнського референ-
думу на підтвердження Акта проголошення незалежності 
України відбулися перші вибори Президента України.

До виборчого бюлетеня було включено шість кан-
дидатів на посаду Президента України: В. Гриньов, 
Л. Кравчук, Л. Лук’яненко, Л. Табурянський, В. Чорно-
віл, І. Юхновський.

Близько 32 млн (а саме – 31 892 415) громадян взя-
ли участь у голосуванні (84,18% виборців, внесених до 
списків). Леонід Кравчук отримав 19 643 481 голосів 
виборців (61,59%) і став першим всенародно обраним 
Президентом України.

Активність виборців – 84,32%.

Березень–квітень 1994 року 

Вибори народних депутатів України

Вибори до Верховної Ради України відбулися за ма-
жоритарною системою абсолютної більшості.

Для організації виборів було утворено 450 одноман-
датних виборчих округів.

Через особливості виборчого законодавства, які по-
лягали в тому, що обраним вважався кандидат у народні 
депутати України, який отримав більше 50% голосів ви-
борців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що у 
виборах взяли участь не менше 50% від числа виборців, 
внесених до списків виборців певного округу, з 450 де-
путатських місць заповнили лише 338. Повторні вибори 
та вибори замість вибулих внаслідок різних причин на-
родних депутатів України відбувалися по квітень 1997 
року включно.

Активність виборців – 76,07%.

Червень–липень 1994 року 

Вибори Президента України

Жоден із семи кандидатів у Президенти України 
(В. Бабич, Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Лановий, О. Мороз, 
І. Плющ, П. Таланчук) під час голосування 26 черв-
ня 1994 року не набрав 50% голосів виборців, які взя-

ли участь у голосуванні. Відповідно до законодавства 
10 липня 1994 року відбулося повторне голосування 
на виборах Президента України. З двох кандидатів 
(Л. Кравчук та Л. Кучма) перемогу здобув Л. Кучма, за 
якого віддали голоси 14 017 684 (52,14%) виборця.

Активність виборців 26 червня 1994 року – 70,62%. 
Активність виборців 10 липня 1994 року – 71,74%.

29 березня 1998 року 

Вибори народних депутатів України

Чергові вибори до Верховної Ради України вперше 
проводилися за змішаною мажоритарно-пропорційною 
системою.

У виборах взяли участь 30 політичних партій та ви-
борчих блоків, до виборчих списків яких було включено 
3539 кандидатів у народні депутати України. За резуль-
татами голосування в багатомандатному загальнодер-
жавному виборчому окрузі лише 8 партій (блоків) подо-
лали необхідний чотиривідсотковий бар’єр і отримали 
певну частку депутатських місць:

№ 
з/п

Назва політичної партії 
(виборчого блоку) – 

суб’єкта виборчого про-
цесу

Кількість та від-
соток голосів ви-

борців, отриманих 
партією (блоком)

Кількість 
отриманих 

мандатів

1 Комуністична партія 
України

6 550 353 
(24,65%) 84

2 Народний Рух України 2 498 262 (9,40%) 32

3

Виборчий блок 
Соціалістичної партії 
України та Селянської 
партії України «За правду, 
за народ, за Україну!»

2 273 788 (8,55%) 29

4 Партія Зелених України 1 444 264 (5,43%) 19

5 Народно-демократична 
партія 1 331 460 (5,01%) 17

6
Політична пар-
тія «Всеукраїнське 
об’єднання «Громада»

1 242 235 (4,67%) 16

7 Прогресивна соціалістич-
на партія України 1 075 118 (4,04%) 14

8
Соціал-демократична 
партія України 
(об’єднана)

1 066 113 (4,01%) 14

Інша половина конституційного складу Верховної 
Ради України обиралася в 225 одномандатних округах, 
в яких станом на 29.03.1998 було зареєстровано 3962 
кандидати у народні депутати України.

Активність виборців – 71,21%.

ВИБОРИ 

В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
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Жовтень–листопад 1999 року 

Вибори Президента України

За результатами голосування 31 жовтня 1999 року 
з 13 кандидатів на посаду Президента України (О. Ба-
зилюк, Н. Вітренко, М. Габер, Ю. Кармазін, В. Коно нов, 
Ю. Костенко, Л. Кучма, Є. Марчук, О. Мороз, В. Онопенко, 
О. Ржавський, П. Симоненко, Г. Удовенко) найбільшу 
кіль кість голосів виборців отримали Л. Куч ма (36,49%) і лі-
дер Комуністичної партії України П. Симо ненко (22,24%). 
Саме цих кандидатів було внесено до виборчого бюлетеня 
для повторного голосування з виборів Президента України, 
яке відбулося 14 листопада 1999 року.

Президентом України став Л. Кучма, який отримав 
15 870 722, або 56,25% голосів виборців, що на 1,8 млн голо-
сів виборців більше порівняно з виборами 1994 року. Він пе-
реміг у 17 регіонах України та на всіх без винятку закордон-
них дільницях. За П. Симоненка проголосувало 5 849 077, 
або 37,8% виборців, які взяли участь у голосуванні.

Активність виборців 31 жовтня 1999 року – 70,19%.
Активність виборців 14 листопада 1999 року – 74,92%.

Квітень 2000 року 

Всеукраїнський референдум 
за народною ініціативою

На референдум виносилися наступні питання:
1. «Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення 

статті 90 Конституції України новою, третьою части -
ною такого змісту:

«Президент України може також достроково при-
пинити повноваження Верховної Ради України, якщо 
Верховна Рада України протягом одного місяця не 
змогл а сформувати постійно діючу парламентську біль-
шість, або в разі незатвердження нею протягом трьох 
місяців підготовленого і поданого в установленому по-
рядку Кабінетом Міністрів України Державного бюд-
жету України», яка б установлювала додаткові підста-
ви для розпуску Президентом України Верховної Ради 
України, та відповідне доповнення пункту 8 частини 
першої статті 106 Конституції України словами: «та в ін-
ших випадках, передбачених Конституцією України»?

За схвалення зазначеного питання було подано 
84,69% голосів громадян України від числа тих, хто взяв 
участь у референдумі.

2. «Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депу-
татської недоторканності народних депутатів України 
і вилученням у зв’язку з цим частини третьої статті 80 
Конституції України:

«Народні депутати України не можуть бути без зго-
ди Верховної Ради України притягнені до кримінальної 
відповідальності, затримані чи заарештовані»?

За схвалення зазначеного питання було подано 89,0% 
голосів громадян України від числа тих, хто взяв участь 
у референдумі.

3. «Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості на-
родних депутатів України з 450 до 300 і пов’язаною з цим 
заміною у частині першій статті 76 Конституції України 
слів «чотириста п’ятдесят» на слово «триста», а також вне-
сенням відповідних змін до виборчого законодавства»?

За схвалення зазначеного питання було подано 
89,91% голосів громадян України від числа тих, хто взяв 
участь у референдумі.

4. «Чи підтримуєте Ви необхідність формування 
двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого 
представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх 
реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції 
України і виборчого законодавства»?

За схвалення зазначеного питання було подано 
81,68% голосів громадян України від числа тих, хто взяв 
участь у референдумі.

Активність виборців – 81,15%.

31 березня 2002 року 

Вибори народних депутатів України

Чергові вибори до Верховної Ради України, як і ви-
бори 1998 року, проводилися за змішаною мажоритарно-
пропорційною системою.

У виборах у багатомандатному загальнодержавному 
виборчому окрузі взяли участь 33 політичні партії та 
виборчі блоки політичних партій, до виборчих списків 
яких було включено 3762 кандидати у народні депутати 
України. Лише 6 партій (блоків) подолали встановле-
ний законом чотиривідсотковий бар’єр:

№ 
з/п

Назва політичної партії 
(виборчого блоку) – суб’єкта 

виборчого процесу

Кількість та 
відсоток голосів 
виборців, отри-
маних партією 

(блоком)

Кількість 
отриманих 

мандатів

1
Виборчий блок політич-
них партій «Блок Віктора 
Ющенка «Наша Україна»

6 108 088 
(23,57%) 70

2 Комуністична партія 
України

5 178 074 
(19,98%) 59

3
Виборчий блок політич-
них партій «За Єдину 
Україну!»

3 051 056 
(11,77%) 35

4
Виборчий блок політичних 
партій «Виборчий блок 
Юлії Тимошенко»

1 822 087 
(7,26%) 22

5 Соціалістична партія 
України

1 780 642 
(6,87%) 20

6 Соціал-демократична пар-
тія України (об’єднана)

1 626 721 
(6,27%) 19

В одномандатних виборчих округах балотувалося 
3084 кандидати, які вели боротьбу за інші 225 депутат-
ських мандатів.

Активність виборців – 69,39%.
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Жовтень–грудень 2004 року 

Вибори Президента України

Про своє бажання балотуватися на пост Президента 
України заявили 44 особи, 18 з яких було відмовле-
но в реєстрації. Ще два кандидати – Кононов В.М. та 
Черниш Г.С. – звернулися до Центральної виборчої 
комісії із заявами про відмову від балотування. Таким 
чином, до виборчого бюлетеня було включено 24 кан-
дидати на пост Президента України (Базилюк О., 
Бойко Б., Бродський М., Вітренко Н., Волга В., Гра-
бар  М., Душин  І., Збітнєв Ю., Кінах А., Козак Р., Комі-
саренко  С., Корчинський Д., Кривобоков В., Мороз О., 
Нечипорук В., Омельченко О., Ржавський О., Рого-
жинський М., Симоненко П., Черновецький Л., Чор-
новіл А., Ющенко В., Яковенко О., Янукович В.).

За результатами голосування 31 жовтня 2004 року 
найбільшу кількість голосів виборців отримали В. Ющен-
ко – 11 188 675 голосів (39,90%) і В. Янукович – 11 008 731 
(39,26%). За підсумками повторного голосування на ви-
борах Президента України, яке відбувалося 21 листопада 
2004 року, більшість виборців підтримала В. Януковича 
(15 093 691 особа, або 49,46%). За В. Ющенка віддали 
свої голоси 14 222 289 виборців, або 46,61%.

Але проведення другого туру голосування стало 
предметом розгляду у судовій палаті в цивільних спра-
вах Верховного Суду України. На виконання рішення 
Верховного Суду України Центральна виборча ко-
місія призначила повторне голосування на 26 грудня 
2004 року. За підсумками повторного голосування з 
виборів Президента України 26 грудня 2006 року пере-
могу здобув В. Ющенко, який отримав 15 115 712, або 
51,99% голосів виборців, за В. Януковича свої голоси 
віддали 12 848 528 виборців, або 44,20%.

Рішення Центральної виборчої комісії про підсум-
ки повторного голосування 26.12.2004 було оскаржене 
Януковичем В.Ф. до Верховного Суду України. Проте 
Верховний Суд України відмовив у задоволенні скарги.

Таким чином, Президентом України став Ющенко 
Віктор Андрійович.

Активність виборців 31 жовтня 2004 року – 74,56%.
Активність виборців 21 листопада 2004 року – 80,44%.
Активність виборців 26 грудня 2004 року – 77,20%.

26 березня 2006 року 

Вибори народних депутатів України

Чергові вибори до Верховної Ради України вперше 
проводилися виключно за пропорційною виборчою сис-
темою з обранням народних депутатів України у багато-
мандатному виборчому окрузі за виборчими списками 
політичних партій (виборчих блоків політичних партій).

Відмовивши восьми, Центральна виборча комісія за-
реєструвала виборчі списки 45 політичних партій (ви-
борчих блоків), які на день виборів налічували 7595 кан-
дидатів у народні депутати України.

За підсумками голосування встановлений законом 
тривідсотковий бар’єр подолали лише 5 політичних сил.

№ 
з/п

Назва політичної партії 
(виборчого блоку) – 
суб’єкта виборчого 

процесу

Кількість та відсо-
ток голосів виборців, 

отриманих партією 
(блоком)

Кількість 
отриманих 

мандатів

1 Партія регіонів 8 148 745 (32,14%) 186

2 «Блок Юлії 
Тимошенко» 5 652 876 (22,29%) 129

3 Блок «НАША 
УКРАЇНА» 3 539 140 (13,95%) 81

4 Соціалістична партія 
України 1 444 224 (5,69%) 33

5 Комуністична партія 
України 929 591 (3,66%) 21

Активність виборців – 67,58%.

30 вересня 2007 року 

Позачергові вибори 
народних депутатів України

Позачергові вибори народних депутатів України від-
бувалися на засадах пропорційної системи з обранням 
депутатів у багатомандатному загальнодержавному ви-
борчому окрузі за виборчими списками кандидатів у на-
родні депутати України від політичних партій (вибор-
чих блоків політичних партій).

Суб’єктами виборчого процесу стали 10 політич-
них партій та 10 виборчих блоків (склад яких налічу-
вав 31 політичну партію), у виборчих списках яких  
Центральною виборчою комісією зареєстровано 4 864 
кандидати у народні депутати України.

За результатами цих виборів право на участь у розпо-
ділі депутатських мандатів набули три політичні партії 
та два виборчі блоки політичних партій.

№ 
з/п

Назва політичної партії 
(виборчого блоку) – 
суб’єкта виборчого 

процесу

Кількість та відсоток 
голосів виборців, 

отриманих партією 
(блоком)

Кількість 
отриманих 

мандатів

1 Партія регіонів 8 013 895 (34,37%) 175

2 «Блок Юлії 
Тимошенко» 7 162 193 (30,71%) 156

3

Блок «НАША 
УКРАЇНА – 
НАРОДНА 
САМООБОРОНА»

3 301 282 (14,15%) 72

4 Комуністична партія 
України 1 257 291 (5,39%) 27

5 «Блок Литвина» 924 538 (3,96%) 20

Активність виборців – 62,03%.
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Хронологія виборів

Січень–лютий 2010 року 

Вибори Президента України

Центральною виборчою комісією із 68 осіб, які по-
дали документи для реєстрації кандидатами на пост 
Президента України, до виборчих перегонів було до-
пущено 18 кандидатів на пост Президента України, 
7 з яких були висунуті політичними партіями, 1 – ви-
борчим блоком політичних партій, а інші 10 – шляхом 
самовисування. До виборчого бюлетеня були вклю-
чені: І. Богословська, М. Бродський, А. Гриценко, 
Ю. Костенко, В. Литвин, О. Мороз, О. Пабат, В. Про-
тивсіх, С. Ратушняк, О. Рябоконь, П. Симоненко, Л. Су -
прун, Ю. Тимошенко, С. Тігіпко, О. Тягнибок, В. Ющен-
ко, В. Янукович, А.  Яценюк.

За результатами голосування 17 січня 2010 року 
най більшу кількість голосів виборців одержали Яну-
кович В.Ф. та Тимошенко Ю.В., відповідно 8 686 642 
(35,32%) та 6 159 810 (25,05%) голосів виборців. По-
вторне голосування з виборів Президента України, яке 
відбулося 7 лютого 2010 року, продемонструвало, що 
більшою є електоральна підтримка Януковича В.Ф., 
за якого проголосувало 12 481 266 виборців (48,95%). 
Кандидатуру Тимошенко Ю.В. підтримали 11 593 357 
виборців (45,47%). Отже, Президентом України став 
Янукович Віктор Федорович.

Активність виборців 17 січня 2010 року – 66,52%.
Активність виборців 7 лютого 2010 року – 68,81%.

28 жовтня 2012 року 

Вибори народних депутатів України

Парламентська кампанія 2012 року, як і вибори до 
Верховної Ради України 1998, 2002 років, відбулася на 
засадах змішаної (пропорційно-мажоритарної) вибор-
чої системи.

Право на отримання 225 мандатів за пропорційною 
складовою виборювала 21 політична партія, виборчі 
списки яких нараховували на день виборів 2 554 кан-
дидатів у народні депутати України. Політична пар-
тія Українська платформа «СОБОР», звернувшись 
15 жовт ня 2012 року до Центральної виборчої комісії із 
заявою про скасування рішення щодо реєстрації канди-
датів у народні депутати України, включених до її вибор-
чого списку, фактично втратила право на змагання у за-
гальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Лише п’яти політичним партіям вдалося подолати 
встановлений законодавством України п’ятивідсотковий 

бар’єр і отримати депутатські мандати Верховної Ради 
України сьомого скликання. 

№ 
з/п

Назва політичної партії – 
суб’єкта виборчого 

процесу

Кількість та 
відсоток голосів 

виборців, отриманих 
партією 

Кількість 
отриманих 

мандатів

1 Партія регіонів 6 116 746 (30,00%) 72

2
Політична партія 
Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»

5 209 090 (25,54%) 62

3

Політична партія 
«Удар (Український 
Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка»

2 847 979 (13,96%) 34

4 Комуністична партія 
України 2 687 269 (13,18%) 32

5
Політична партія 
Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода»

2 129 933 (10,44%) 25

За інші 225 депутатських мандатів за мажоритарною 
складовою змагалися 2 653 кандидати у народні депутати 
України в одномандатних виборчих округах. 5 листопада 
2012 року Центральна виборча комісія визнала неможли-
вість достовірного встановлення підсумків голосування 
та результатів виборів народних депутатів України в од-
номандатних виборчих округах № 94, 32, 194, 197 та 223, 
тому за результатами виборів в одномандатних виборчих 
округах обрано 220 народних депутатів України. 

№ 
з/п

Суб’єкт висування обраних кандидатів у народні 
депутати України в одномандатних виборчих 

округах або самовисування

Кількість 
отриманих 

мандатів

1 Партія регіонів 113

2 політична партія 
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 39

3 політична партія 
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 12

4
Політична партія «УДАР 
(Український Демократичний Альянс 
за Реформи) Віталія Кличка»

6

5 політична партія Єдиний Центр 3

6 Народна Партія 2

7 Партія «Союз» 1

8 Радикальна Партія Олега Ляшка 1

9 Самовисування 43

Активність виборців – 57,52%.

Примітка. Під активністю виборців слід розуміти відсоток виборців, які отримали виборчі бюлетені, по відношенню до 
загальної кількості виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях.

Ірина КОРЖ, 

завідуюча відділом аналітичної обробки інформації управління 

інформатизації Секретаріату Центральної виборчої комісії
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З офіційних джерел

I. РЕЗЮМЕ

• Процес встановлення підсумків голосування все 
ще триває у деяких виборчих округах. Цьому процесу 
бракувало прозорості; подальше спостереження після 
дня голосування продемонструвало, що ця складова 
процесу отримала негативну оцінку щодо роботи 77 з 
161 окружних виборчих комісій (ОВК), де здійснювали 
спостереження спостерігачі Місії спостереження за ви-
борами (МСВ) ОБСЄ/БДІПЛ. У близько 25 ОВК, де 
продовжилося спостереження МСВ ОБСЄ/БДІПЛ піс-
ля дня голосування, виникли серйозні проблеми під час 
встановлення підсумків голосування в одномандатних 
округах внаслідок порушень та інших невідповідностей, 
серед яких було залякування членів ОВК та ДВК, втру-
чання у роботу ДВК, завчасне підписання протоколів 
ДВК, відсутність сторінок у протоколах ДВК та відмін-
ності у даних, внесених до копій одних і тих самих про-
токолів ДВК.

• МСВ ОБСЄ/БДІПЛ помітила випадки внесення 
змін до попередніх результатів після того, як вони були 
оприлюднені на веб-сайті ЦВК; існують суттєві ознаки 
того, що відбулося маніпулювання деякими результата-
ми на користь певних учасників виборчих перегонів.

• 5 листопада ЦВК одноголосно прийняла рішення, 
що фактично скасувало вибори у п’яти мажоритарних 
округах, та звернулася до парламенту з проханням за-
безпечити законодавчу базу для проведення повторних 
виборів. Опозиція заявила про намір оскаржити це рі-
шення.

• До ДВК та судів надійшло багато скарг. Деякі 
партії, кандидати та уповноважені особи скористалися 
прогалинами у законі щодо визначення підсумків голо-
сування та судовою системою як інструментом для ска-
сування результатів підрахунку голосів у ДВК або зриву 
процесу визначення підсумків голосування в ОВК.

II. ВСТУП

29 жовтня Місія спостереження за виборами (МСВ) 
ОБСЄ/БДІПЛ разом із Парламентською асамб -
леєю ОБСЄ, Парламентською асамблеєю Ради Європи, 

Європейським парламентом та Парламентською асамб-
леєю НАТО оприлюднила Заяву щодо попередніх ре-
зультатів та висновків, до якої увійшли результати спо-
стереження до дня голосування та під час встановлення 
підсумків голосування [1]. У післявиборчий період 
МСВ зосередилася на спостереженні процесу встанов-
лення підсумків голосування та оголошення результа-
тів, а також розгляді скарг та звернень. Довгострокові 
спостерігачі (ДС) МСВ ОБСЄ/БДІПЛ продовжують 
спостереження у регіонах.

Цей проміжний звіт слід розглядати разом із проміж-
ними звітами за передвиборчий період, а також у комп-
лексі із Заявою щодо попередніх результатів та вис-
новків. Приблизно через два місяці після завершення 
виборчого процесу ОБСЄ/БДІПЛ підготує комплекс-
ний кінцевий звіт, до якого увійдуть рекомендації орга-
нам влади для розгляду.

III. ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ 
ГОЛОСУВАННЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ

Процес встановлення підсумків голосування в ок-
ружних виборчих комісіях (ОВК) та оголошення кінце-
вих результатів ще тривав на момент підготовки цього 
звіту. Більшість ОВК уже завершила свою роботу, але 
кілька ОВК продовжували обробляти протоколи, отри-
мані від дільничних виборчих комісій (ДВК), а інші ви-
правляли помилки, виявлені Центральною виборчою 
комісією (ЦВК). ЦВК почала оголошувати результати 
виборів у деяких мажоритарних округах [2]. Результати 
виборчих перегонів за пропорційним компонентом ще 
не оголошені, оскільки не всі протоколи опрацьовані.

Подальше спостереження після дня голосування 
вия вило, що процес встановлення підсумків голосуван-
ня отримав негативну оцінку в 77 з 161 ОВК, де МСВ 
ОБСЄ/БДІПЛ здійснювала спостереження. Основні 
проблеми, про які повідомлялося одразу після дня голо-
сування, стосувалися замалих приміщень ОВК, перепов-
неності, напруження, а також маніпуляцій з виборчими 
матеріалами, отриманих від ДВК. Ситуація з тривалою 

Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ
Місія спостереження за виборами 
Україна
Парламентські вибори, 28 жовтня 2012 року

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ ЗА ПІСЛЯВИБОРЧИЙ ПЕРІОД 
29 жовтня – 6 листопада 2012 року

9 листопада 2012 р.

* Неофіційний переклад українською мовою
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обробкою результатів, що надходили від ДВК, погіршу-
валася внаслідок оголошення довгих перерв у роботі 
деяких ОВК [3], а також дуже великої кількості ДВК, 
які мали вносити виправлення до протоколів через не-
значні помилки або через невідповідність цифр у про-
токолах. Процесу визначення підсумків голосування 
бракувало прозорості, особливо з урахуванням того, що 
більшість членів ОВК або уповноважених осіб, націо-
нальних та міжнародних спостерігачів, як правило, не 
мала доступу до кімнати, де підсумки голосування вно-
силися до комп’ютерної системи для передачі до ЦВК. 
Позитивним є те, що ЦВК оприлюднювала результати 
голосування на виборчих дільницях на своєму веб-сайті; 
однак, деякі важливі цифри, зокрема кількість бюлете-
нів, що були визнані недійсними, або кількість виборців, 
які отримали бюлетені, не оприлюднювалися.

Процес встановлення підсумків голосування тривав 
протягом кількох днів після дня голосування; у близь-
ко 25 ОВК, де МСВ ОБСЄ/БДІПЛ продовжувала 
спостереження, виникли серйозні ускладнення у ході 
визначення підсумків голосування в одномандатних 
округах внаслідок порушень у ході процесу або інших 
проблем. Серед порушень спостерігалися залякування 
членів ОВК та ДВК, втручання у роботу ОВК – часто 
з боку кандидатів, уповноважених осіб, спостерігачів 
та інших [4]. Також спостерігалися випадки завчасно-
го підписання порожніх протоколів ДВК, відсутності 
сторінок у протоколах ДВК, відмінностей у даних, вне-
сених до копій одних і тих самих протоколів ДВК [5]. 
Спостерігалися також випадки повторного скликання 
та зміни результатів підрахунку голосів, а також відклю-
чення електроенергії у деяких приміщеннях ОВК під 
час встановлення підсумків голосування. Довгострокові 
спостерігачі МСВ ОБСЄ/БДІПЛ помітили присутність 
спеціальних підрозділів безпеки всередині або зовні у 
семи ОВК, причому у деяких випадках вони блокували 
вхід до приміщення. У Миколаївській області спеціаль-
ні загони зайшли до приміщення ОВК 132 та вилучили 
протоколи ДВК за рішенням суду про передачу цих ма-
теріалів до суду.

Нечіткі положення виборчого закону [6] призвели до 
багаторазового перерахування, рішення про яке прий-
малося ОВК на основі скарг з боку учасників виборчих 
перегонів, судових рішень, та у випадках, коли пакети з 
виборчими матеріалами були незаконно відкриті після 
того, як вони були доставлені до ОВК. У двох випад-
ках після повторного підрахунку голосів, відданих за 
мажоритарною складовою, ОВК встановила, що вели-
ка кількість бюлетенів, раніше врахованих на користь 
кандидатів-лідерів, мала позначки більш ніж за одного 
кандидата, і тому ці бюлетені були визнані недійсними; 
очевидно, вони були зіпсовані у приміщенні ОВК [7].

МСВ ОБСЄ/БДІПЛ помітила два випадки внесення 
змін до попередніх результатів, оприлюднених на веб-
сайті ЦВК після обробки 100% протоколів, отриманих 

від виборчих дільниць, у результаті чого кандидат, який 
спочатку був другим, отримав перемогу на виборах. Це 
відбулося у виборчих округах 14 (Вінницька область) 
[8] та 132 (Миколаївська область) [9]. Як повідом ляють 
у ЦВК, це стало наслідком зміни результатів в ОВК піс-
ля внесення даних до системи.

У виборчому окрузі 94 (Київська область), результа-
ти встановлення підсумків голосування на 27 виборчих 
дільницях (близько 30 000 голосів) були визнані ОВК 
недійсними за рішенням суду. Кандидат від Партії регіо-
нів у своїх позовах стверджувала, що її спостерігачам не 
надали доступу у приміщення на 28 виборчих дільницях. 
Внаслідок рішення про визнання результатів недійс-
ними кандидат від Об’єднаної опозиції-«Батьківщина» 
втратив майже 6 500 голосів та лідируючу позицію у ви-
борчому окрузі на користь кандидата від Партії регіонів.

МСВ ОБСЄ/БДІПЛ перевірила приблизно 300 офі-
ційних копій протоколів [10] з результатами підрахунку 
голосів за пропорційним та мажоритарним компонен-
том щодо їхньої відповідності результатам, оприлюдне-
ним на веб-сайті ЦВК, та виявила 45 протоколів з тех-
нічними помилками [11] та неточностями, незначними 
змінами результатів підрахунку голосів [12] та кількома 
істотними ознаками маніпулювання результатами на 
користь певних учасників виборчих перегонів [13].

ЦВК встановлює результати виборів під час безпе-
рервного засідання з 30 жовтня. Кілька разів засідання 
було призупинене, зокрема для обговорення деяких 
скарг за закритими дверима. За результатами обробки 
протоколів ОВК та ДВК [14] ЦВК зобов’язала більш 
ніж третину ОВК подати уточнені протоколи та за-
безпечити внесення виправлень до деяких протоколів 
ДВК [15].

У відповідь на повідомлення деяких ЗМІ та заяви по-
літичних партій та кандидатів Голова ЦВК оголосив, що 
він підозрює, що порушення відбулися у деяких ОВК 
під час встановлення підсумків голосування. ЦВК звер-
нулася до Генеральної прокуратури з проханням відсте-
жити деякі скарги та повідомлення ЗМІ. Робота ОВК 11 
(Вінницька область), 189 (Хмельницька область), 197 
(Черкаська область) та 223 (м. Київ) з прийняття рі-
шення щодо встановлення підсумків голосування була 
заблокована. Незважаючи на те, що у цих випадках бло-
кування було зазвичай викликане відсутністю кворуму, 
оскільки більшість членів ОВК не були присутні на за-
сіданні, скликаному з метою встановлення підсумків го-
лосування, ЦВК не вжила жодних ефективних заходів 
для виправлення ситуації шляхом заміни членів ОВК, 
або зволікала з такою заміною [16].

5 листопада лідери опозиційних партій Об’єднана 
опозиція-«Батьківщина», «Свобода» та «УДАР» напра-
вили спільне звернення до ЦВК, де йшлося про серйозні 
порушення у ході встановлення підсумків голосування 
на 13 виборчих округах. У другій половині того ж дня 
ЦВК одноголосно прийняла рішення, що фактично ска-
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сувало мажоритарні вибори у п’яти із зазначених окру-
гів (94, 132, 194, 197 та 223). У рішенні зазначалося, що 
було «неможливо достовірно встановити підсумки го-
лосування та результати виборів народних депутатів» у 
цих округах, оскільки вибори у них не проводилися від-
повідно до Конституції та виборчого законодавства [17]. 
Оскільки закон не передбачає конкретних можливостей 
ЦВК для визнання результатів виборів в одномандат-
них округах недійсними, таке рішення було прийняте на 
основі загальних повноважень, наданих ЦВК Законом 
України «Про Центральну виборчу комісію» та Законом 
про вибори [18]. Об’єднана опозиція-«Батьківщина» за-
явила про намір оскаржити рішення ЦВК.

ЦВК також звернулася до парламенту з проханням 
забезпечити законодавчу базу для проведення повтор-
них виборів у цих п’яти округах. 6 листопада парламент 
прийняв рішення рекомендувати ЦВК провести по-
вторні вибори у відповідних округах. Парламент також 
створив тимчасову слідчу комісію для розслідування 
ходу встановлення підсумків голосування в проблемних 
округах. Деякі учасники виборчого процесу висловили 
думку, що рішення ЦВК та відповідне рішення парла-
менту виходять за рамки закону, оскільки перевищують 
їхні повноваження.

IV. СКАРГИ ТА ЗВЕРНЕННЯ

Від імені політичних партій та кандидатів надій-
шла велика кількість скарг, де йшлося про порушення 
у день голосування або оскаржувалися результати го-
лосування на рівні виборчих дільниць та округів [19]. 
Більшість скарг, поданих до судів, які проаналізувала 
МСВ ОБСЄ/БДІПЛ, вимагають від суду визнати неза-
конними дії ДВК, що начебто не дозволили кандидатам 
або уповноваженим особам, уповноваженим представ-
никам партій та спостерігачам бути присутніми на ви-
борчих дільницях під час голосування, і особливо після 
початку підрахунку голосів [20]. Інші скарги вимагали 
від суду скасування рішень ОВК про встановлення ре-
зультатів голосування на підставі фальсифікації резуль-
татів у протоколах ДВК або тверджень про порушення 
з боку ОВК у ході встановлення підсумків голосування, 
наприклад, відсутність перерахунку виборчих бюлетенів 
у випадку виявлення пошкоджень пакета з виборчими 
матеріалами, отриманого від ДВК. До ОВК також надій-
шло багато скарг, здебільшого про оскарження великої 
кількості заяв щодо голосування за місцем проживання, 
або з твердженнями про велику кількість заяв, написа-
них однією особою, а також щодо великої кількості ви-
борців на деяких спеціальних виборчих дільницях, або 
порушення цілісності скриньок для голосування.

Вимога стосовно 48 годин, що відводилися судам для 
прийняття рішення, не завжди виконувалася, оскільки 
слухання деяких справ неодноразово відкладалися. Втім, 

суди намагалися розглядати справи вчасно, проводячи 
слухання у 24-годинному режимі. Суди задовольнили 
більшість скарг щодо ненадання доступу у приміщення 
виборчих дільниць під час голосування, підрахунку го-
лосів або встановлення підсумків голосування, поданих 
кандидатами переважно від Партії регіонів. Схожі скар-
ги, подані спостерігачами або уповноваженими особами, 
задовольнялися лише у випадках, коли скаржники заяв-
ляли про ненадання їм доступу у приміщення виборчих 
дільниць до початку підрахунку голосів. Деякі партії та 
кандидати скористалися відсутністю чітких положень 
у законі щодо встановлення результатів голосування в 
якості інструмента для встановлення підсумків голосу-
вання ДВК недійсними або для зриву процесу встанов-
лення підсумків голосування в ОВК. Жодне із судових 
рішень, яким визнавалася незаконність ненадання дос-
тупу кандидатам, уповноваженим особам або спостері-
гачам у приміщення виборчої дільниці, не скасовувало 
результатів голосування з цих підстав. Один суд поста-
новив, що не може наказувати ОВК здійснити певні дії, 
зокрема підготувати новий протокол про встановлен-
ня підсумків голосування, оскільки ОВК є юридичною 
особою та незалежним органом. Водночас, інше рішення 
цього ж суду вимагало від ОВК проведення повторно-
го підрахунку голосів. Слід зауважити, що деякі суди 
постановили, що ненадання доступу у приміщення ви-
борчої дільниці не вплинуло на результати голосуван-
ня; водночас, інші суди постановили, що це «вплинуло 
на об’єктивність виборчого процесу». ОВК непослідов-
но виконували судові рішення стосовно відмов надати 
доступ у приміщення виборчих дільниць. Варто відзна-
чити, що серед судових рішень, проаналізованих МСВ 
ОБСЄ/БДІПЛ, жодне не базувалося на доказах, отри-
маних за допомогою офіційних веб-камер.

Під час безперервного засідання, скликаного з метою 
встановлення результатів виборів, ЦВК також розгля-
дала деякі скарги, подані кандидатами та політичними 
партіями, щодо ймовірних порушень у ході виборчого 
процесу. Усі ці скарги спочатку подавалися до окруж-
них прокурорів, які передавали їх до ЦВК та згодом – 
до Генеральної прокуратури.

Довгострокові спостерігачі МСВ ОБСЄ/БДІПЛ по-
відомили, що деякі члени ДВК та ОВК боялися пере-
слідувань відповідно до Кримінального кодексу за зви-
нуваченнями в ухилянні від виконання обов’язків або 
підроблення виборчих документів. Органи прокуратури 
та міліція отримали скарги про ймовірну фальсифіка-
цію протоколів про результати підрахунку голосів, або 
інші порушення, що містять ознаки кримінального зло-
чину, одна з яких була подана головою ОВК. Ці скарги 
направлялися до ОВК або ЦВК, або ще розглядаються.

Єдиним офіційним документом є англійська версія. 
Українською мовою надається неофіційний переклад.
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1. Текст заяви на http://www.osce.org/odihr/96675/

2. 6 листопада ЦВК оголосила результати виборів у 21-му 
мажоритарному виборчому окрузі. 

3. Наприклад, ОВК 11 (Вінницька область), 58 (Донецька 
область), 94 (Київська область), 95 (Київська область), 194, 
197 (Черкаська область), 211, 215, 216, 222, 223 (усі в м. Київ), 
225 (Севастополь).

4. Довгострокові спостерігачі МСВ ОБСЄ/БДІПЛ по-
відомили про такі порушення в ОВК 11 (Вінницька об-
ласть), 71 (Закарпатська область), 95 (Київська область), 132 
(Миколаївська область), 194 (Черкаська область), 211, 214, 
215, 223 (усі чотири в м. Київ). У деяких випадках здавалося, 
що особи, які були акредитовані як спостерігачі або журналіс-
ти, брали участь в організованому зриві процесу встановлення 
підсумків голосування.

5. Відповідно в ОВК 155 (Рівненська область), 20 (Волин-
ська область) та 184 (Херсонська область).

6. Стаття 94.5 Закону про вибори передбачає можливість 
повторного підрахунку голосів на ДВК лише у тому випадку, 
коли виборчі матеріали не були запечатані перед переданням 
до ОВК, або якщо скарги про порушення у ході підрахунку або 
передання виборчих матеріалів надійшли не пізніше передан-
ня таких матеріалів до ОВК. Стаття 94.10 зобов’язує ОВК про-
вести повторний підрахунок у разі наявності будь-яких ознак 
того, що пакет з виборчими матеріалами був відкритий, навіть 
після того, як матеріали були належним чином запаковані на 
момент їхнього отримання ОВК.

7. ОВК 11 та 14 (обидві у Вінницькій області).

8. МСВ ОБСЄ/БДІПЛ переконалася у тому, що резуль-
тати ДВК 050004, 051085 та 05598 були змінені після того, як 
вони були оприлюднені на веб-сайті ЦВК, що призвело до змі-
ни кандидата, який виграв.

9. МСВ ОБСЄ/БДІПЛ зробила скріншоти веб-сторінки 
з попередніми результатами по виборчому округу 132 на веб-
сайті ЦВК після обробки 100% протоколів з виборчих дільниць. 
Відповідно до скріншоту з даними на 12:41 30 жовтня, лідиру-
юча позиція була в Аркадія Корнацького (Об’єднана опозиція-
«Батьківщина»), який отримав 29 678 голосів. Скріншот тієї 
ж веб-сторінки з результатами на 20:37 30 жовтня зазначає в 
якості переможця Віталія Травянка від Партії регіонів, який 
отримав 29 910 голосів. В обох скріншотах кількість вибор-
ців, які проголосували за Корнацького та за кандидата від 
Українського демократичного альянсу за реформи («УДАР»), 
залишилися незмінними, тоді як дані по інших п’яти кандида-
тах у цьому окрузі були змінені.

10. Спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ отримали ці протоколи на 
виборчих дільницях або в ОВК.

11. Зокрема, неправильні цифри щодо кількості виборців, 
неправильного порядку кандидатів у протоколах, або деякі не-
заповнені поля.

12. ДВК 680953 (Хмельницька область) у загальнодержав-
ному виборчому окрузі; 631545 (Харківська область), 260755 
(Івано-Франківська область), 650881 (Херсонська область), 
260155 (Сумська область), 180113 (Житомирська область) та 
350684 (Кіровоградська область) в одномандатних виборчих 
округах.

13. ДВК 320633, 320634, 320635, 320636 (Київська об-
ласть), 710896 (Черкаська область) у загальнодержавному 
виборчому окрузі; 320095, 320700, 320731, 320701, 320702, 
320698, 320697, 320705, 320711, 320721, 320727, 320728, 320729 
(Київська область) в одномандатному виборчому окрузі 93.

14. У разі виявлення помилок та математичних невід-
повідностей під час обробки протоколів працівниками ЦВК 
Центральна виборча комісія могла вимагати від ОВК внесен-
ня виправлень до відповідних протоколів протягом періоду, 
визначеного ЦВК.

15. Наприклад, ОВК 6 (Автономна Республіка Крим), 46 
(Донецька область), 75, 76, 77. 80, 81, 82 (усі шість у Запорізькій 
області), 224, 225 (обидві у м. Севастополь).

16. Відповідно до статті 37.1 Закону про вибори, ЦВК 
упов новажена припиняти повноваження членів ОВК. ЦВК з 
власної ініціативи замінила голову ОВК 223.

17. Один із двох заступників Голови ЦВК зазначив, що ре-
зультати у додаткових одномандатних виборчих округах мо-
жуть бути визнані недійсними.

18. ЦВК обґрунтувала своє рішення загальним правом 
контролювати дотримання та уніфіковане застосування зако-
ну, передбачене у статті 30.2.1 Закону про вибори та статтях 
17.2 та 17.3 Закону «Про Центральну виборчу комісію».

19. Станом на 5 листопада МСВ ОБСЄ/БДІПЛ отримала 
інформацію про приблизно 185 скарг, поданих до ОВК, та 70 
скарг, поданих до судів після дня голосування; водночас, ре-
альна кількість скарг, скоріше за все, більша, оскільки вони не 
реєструються централізовано.

20. Відмова надати уповноваженим особам доступ у при-
міщення виборчої дільниці може вважатися підставою для 
ОВК, щоб скасувати підсумки голосування на відповідній ви-
борчій дільниці.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ



82

З офіційних джерел

Розділ II

ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОГОЛОШЕННЯ) 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 26. Порядок призначення всеукраїнсько-
го референдуму про внесення змін до Конституції 
України

1. Президент України протягом п’яти днів після 
отримання від Голови Верховної Ради України закону 
про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції 
України видає указ про призначення всеукраїнського 
референдуму про внесення змін до Конституції України 
із зазначенням дати його проведення. Текст закону, 
що виноситься на затвердження всеукраїнським ре-
ферендумом про внесення змін до розділів I, III, XIII 
Конституції України, обов’язково додається до указу 
Президента України.

2. Указом Президента України про призначення 
всеукраїнського референдуму про внесення змін до 
Конституції України визначається дата його проведен-
ня, якою є остання неділя п’ятдесятиденного строку від 
дня видання указу.

Стаття 27. Порядок призначення всеукраїнського 
референдуму про зміну території України

1. У разі прийняття закону про ратифікацію між-
народного договору про зміну території України, укла-
деного Президентом України, Верховна Рада України 
приймає рішення про призначення всеукраїнського ре-
ферендуму про зміну території України.

2. Постанова Верховної Ради України про призна-
чення всеукраїнського референдуму про зміну території 
України має містити дату проведення всеукраїнського 
референдуму та сформульоване питання, що виноситься 
на референдум. Текст закону про ратифікацію міжнарод-
ного договору про зміну території України обов’язково 
додається до постанови Верховної Ради України. Дата 
проведення відповідного всеукраїнського референдуму 
призначається на останню неділю п’ятдесятиденного 
строку від дня прийняття Верховною Радою України 
постанови про його призначення.

Стаття 28. Порядок проголошення всеукраїнського 
референдуму за народною ініціативою

1. Президент України після отримання рішення 
Центральної виборчої комісії про загальні підсумки 
збирання підписів громадян України під вимогою про 

проведення всеукраїнського референдуму та виконан-
ня вимог частини восьмої статті 22 цього Закону видає 
указ про проголошення референдуму із зазначенням 
дати його проведення та сформульованими питаннями 
або проектом закону, що виносяться на всеукраїнський 
референдум.

2. Указом Президента України про призначення все-
українського референдуму за народною ініціативою ви-
значається дата його проведення, якою є остання неділя 
п’ятдесятиденного строку від дня видання указу.

Стаття 29. Загальний порядок здійснення народної 
ініціативи

1. Народна ініціатива щодо проведення всеукраїн-
ського референдуму здійснюється учасниками всеукра-
їнського референдуму шляхом збирання їх підписів під 
вимогою про проведення референдуму.

2. Президент України зобов’язаний проголосити 
всеукраїнський референдум за народною ініціативою, 
якщо його питання не порушують вимог Конституції 
України, законів України та якщо під вимогою про його 
проведення підписалося не менше ніж три мільйони 
громадян України, які мають право голосу, за умови, 
що підписи під цією вимогою зібрано не менш як у двох 
третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у 
кожній області.

3. Збір підписів під вимогою щодо проведення все-
українського референдуму організовує і здійснює ініці-
ативна група всеукраїнського референдуму, що утворю-
ється і діє відповідно до цього Закону.

4. Збір підписів під вимогою щодо проведення все-
українського референдуму з певного питання прово-
диться протягом сорока днів з дня реєстрації ініціатив-
ної групи всеукраїнського референдуму, яка пропонує 
винести відповідне питання на всеукраїнський рефе-
рендум.

Стаття 30. Порядок утворення ініціативної групи 
всеукраїнського референдуму

1. Ініціативна група з проведення всеукраїнського 
референдуму утворюється на зборах громадян України, 
в яких бере участь не менш як дві тисячі громадян 
України, які мають право голосу на всеукраїнському 
референдумі. Організаторами зборів можуть бути гро-
мадяни України, яким на день проведення зборів випов-
ниться вісімнадцять років, політичні партії України, 
всеукраїнські громадські організації, зареєстровані від-

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Закон України від 6  листопада 2012 року № 5475-VI
(Витяг)

Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму.



83ВІСНИК Центральної 
 виборчої комісії № 3 (24) 2012 р.

З офіційних джерел

повідно до законодавства України. Забороняється про-
водити збори громадян щодо утворення ініціативної 
групи референдуму в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування.

2. Не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня 
проведення зборів громадян України щодо проведен-
ня всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні 
письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів 
Центральну виборчу комісію.

3. Центральна виборча комісія направляє на збори 
громадян України щодо проведення всеукраїнського 
референдуму представника (представників) для посвід-
чення факту проведення зборів.

4. Перед початком зборів громадян України щодо 
проведення всеукраїнського референдуму проводиться 
реєстрація учасників, складається їх список із зазначен-
ням прізвища, імені, по батькові, дати народження, міс-
ця проживання із зазначенням адреси житла, номера та 
серії паспорта та даних про час та орган видачі паспор-
та України, відомостей про документи, що посвідчують 
особу та підтверджують громадянство України. Кожний 
учасник зборів громадян України щодо проведення все-
українського референдуму напроти свого прізвища ста-
вить свій підпис, який засвідчує участь у зборах.

5. На зборах громадян України щодо проведення 
всеукраїнського референдуму обираються голова та 
сек ретар зборів, лічильна комісія, затверджується поря-
док денний зборів, до якого включаються питання про 
доцільність проведення всеукраїнського референдуму, 
формулюється питання, яке пропонується винести на 
всеукраїнський референдум, формується персональний 
склад ініціативної групи всеукраїнського референдуму.

6. У разі якщо більшість від присутніх учасників збо-
рів громадян України щодо проведення всеукраїнського 
референдуму проголосує за проведення всеукраїнсько-
го референдуму та затвердить формулювання питання 
та/або тексту законопроекту, що пропонується на нього 
винести, обирається ініціативна група, якій доручається 
організація збирання підписів громадян України під ви-
могою про проведення всеукраїнського референдуму та 
здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.

7. Ініціативна група з проведення всеукраїнського 
референдуму (далі – ініціативна група) складається не 
менш як з п’ятисот громадян України, які на день її утво-
рення мають право голосу. Збори утворюють лише одну 
ініціативну групу. На зборах складається список членів 
ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові, дати народження, місця проживання або місця 
перебування, відомостей про документи, що посвідчу-
ють особу та громадянство України.

8. На зборах громадян також визначається особа 
(далі – уповноважений представник ініціативної гру-
пи), яка буде представляти інтереси ініціативної групи, 
про що складається заява, яка підписується головою та 
секретарем зборів.

У заяві про призначення уповноваженого представ-
ника ініціативної групи зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові представника суб’єкта 
процесу референдуму;

2) його громадянство;
3) день, місяць і рік народження;
4) місце роботи, займана посада (заняття);
5) місце проживання, адреса житла, а також кон такт-

ний номер телефону.
До заяви додається письмова згода запропонованої 

особи бути уповноваженим представником ініціативної 
групи.

Уповноважений представник ініціативної групи по-
винен відповідати вимогам частини другої статті 66 цьо-
го Закону.

Уповноважений представник ініціативної групи діє в 
межах прав, передбачених цим Законом.

9. За результатами зборів громадян України (далі – збо-
ри) оформляється протокол, в якому зазначаються дата, 
місце проведення, кількість їх учасників, інформація про 
обрання голови та секретаря зборів громадян України, 
хід обговорення питань порядку денного, чітке форму-
лювання питань, які пропонується винести на всеукра-
їнський референдум, результати голосування з питань 
порядку денного, персональний склад ініціативної групи 
(у разі її обрання) та, відповідно до вимог частини вось-
мої цієї статті, дані про особу, визначену бути представни-
ком ініціативної групи. Протокол підписують голова та 
сек ретар зборів. Текст законопроекту, що пропонується 
винести на всеукраїнський референдум, є додатком до 
протоколу зборів. Списки учасників зборів, членів ініціа-
тивної групи є складовими протоколу зборів. До цих до-
кументів додається письмова згода кожної особи, вклю-
ченої до ініціативної групи на входження до її складу.

10. Участь осіб на зборах громадян України щодо 
утворення ініціативної групи, яких пропонується ввес-
ти до складу ініціативної групи, не є обов’язковою, за 
умови наявності письмової згоди цих осіб бути членами 
ініціативної групи.

Письмова заява на згоду бути членом ініціативної 
групи має обов’язково містити прізвище, ім’я, по батько-
ві такої особи, дату її народження та місця проживання 
із зазначенням адреси житла, відомостей про документи, 
що посвідчують її особу та громадянство України, згоду 
на відповідну участь, дату написання заяви та підпис.

11. У семиденний строк з дня проведення зборів 
упов новажений представник ініціативної групи пере-
дає до Центральної виборчої комісії підписані головою і 
секретарем зборів документи проведених зборів, а саме:

протокол зборів;
список їх учасників;
список членів ініціативної групи з проведення все-

українського референдуму;
заяву про призначення уповноваженого представни-

ка ініціативної групи;
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письмові заяви кожного з членів ініціативної групи 
з проведення всеукраїнського референдуму про згоду 
бути членом ініціативної групи;

письмову згоду особи бути уповноваженим пред-
ставником ініціативної групи.

Список членів ініціативної групи з проведення все-
українського референдуму подається до Центральної 
виборчої комісії також в електронному вигляді.

12. Центральна виборча комісія видає уповноваже-
ному представнику ініціативної групи, який подав до-
кументи, зазначені у частині одинадцятій цієї статті, 
довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік 
прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час 
їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла до-
кументи.

Стаття 31. Реєстрація ініціативної групи із всеук-
раїнського референдуму

1. Центральна виборча комісія у п’ятиденний строк 
здійснює аналіз документів, передбачених частиною оди-
надцятою статті 30 цього Закону, на предмет відповід-
ності вимогам законодавства і за результатами приймає 
постанову про реєстрацію ініціативної групи з проведен-
ня всеукраїнського референдуму або про відмову у реєст-
рації ініціативної групи з проведення все українського ре-
ферендуму із зазначенням мотивів такого рішення.

2. Відмова в реєстрації ініціативної групи може бути 
прийнята з мотивів порушення Конституції України 
чи законів України під час її утворення та/або невідпо-
відності питання чи тексту, що пропонується винести 
на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції 
України та законам України.

Центральна виборча комісія для встановлення від-
повідності питання чи тексту, що пропонується винести 
на всеукраїнський референдум, вимогам Конституції 
України та законам України має право залучати інші ор-
гани державної влади, підприємства, установи, організа-
ції, які зобов’язані надати відповідні висновки до питань 
у строк, встановлений Центральною виборчою комісією.

3. У разі якщо Центральна виборча комісія прийня-
ла рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи з 
проведення всеукраїнського референдуму, уповноваже-
ному представнику ініціативної групи видається відпо-
відне рішення.

4. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації 
ініціативної групи з проведення всеукраїнського рефе-
рендуму або неприйняття нею рішення щодо реєстрації 
ініціативної групи з проведення всеукраїнського рефе-
рендуму можуть бути оскаржені ініціативною групою 
в порядку, встановленому Кодексом адміністративного 
судочинства України.

5. Рішення Центральної виборчої комісії щодо 
реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїн-
ського референдуму повинно містити формулювання 
питань, які пропонується винести на всеукраїнський 

референдум.
6. Центральна виборча комісія не пізніш як на дру-

гий день з дня прийняття рішення про реєстрацію іні-
ціативної групи видає представнику ініціативної групи 
сві доцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціа-
тивної групи за формами, встановленими Центральною 
виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціа-
тивної групи всеукраїнського референдуму зазначають-
ся формулювання питання, щодо якого пропонується 
ініціювати референдум, та загальний строк збирання 
підписів, визначений датою реєстрації ініціативної гру-
пи з відповідного всеукраїнського референдуму.

Повідомлення про реєстрацію ініціативної групи з 
проведення всеукраїнського референдуму, формулю-
вання запропонованого ними питання референдуму, а 
також про початок і строк збору підписів громадян на 
підтримку цієї ініціативи у триденний строк публіку-
ються в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», 
а також за рішенням Центральної виборчої комісії опри-
люднюються в інших друкованих виданнях та аудіовізу-
альних (електронних) засобах масової інформації.

7. Плата за реєстрацію ініціативної групи з проведен-
ня всеукраїнського референдуму не стягується.

8. Органам державної влади, органам місцевого само-
врядування, а також підприємствам, установам, органі-
заціям, які перебувають у державній та в комунальній 
власності, забороняється нести витрати, пов’язані з ор-
ганізацією і діяльністю ініціативної групи з проведення 
всеукраїнського референдуму.

9. Ініціативна група з проведення всеукраїнського 
референдуму зобов’язана створити фонд всеукраїнсько-
го референдуму для організації збору підписів громадян 
України на підтримку висування ініціативи щодо про-
ведення всеукраїнського референдуму, для фінансуван-
ня діяльності по реалізації ініціативи щодо проведення 
всеукраїнського референдуму.

10. Ініціативна група з проведення всеукраїнського 
референдуму до офіційного опублікування рішення про 
оголошення всеукраїнського референдуму вправі від-
кликати свою ініціативу шляхом подання в Центральну 
виборчу комісію протоколів зборів більш ніж половини 
її членів. За результатами розгляду представлених до-
кументів Центральна виборча комісія ухвалює рішення 
про припинення діяльності такої ініціативної групи та 
припинення ініціативи щодо проведення всеукраїн-
ського референдуму. Відповідне рішення публікуєть-
ся Центральною виборчою комісією в газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр» не пізніше ніж на третій 
день з дня прийняття.

11. Центральна виборча комісія відмовляє в реє-
страції іншим ініціативним групам, що виносять на 
референдум питання, які за змістом чи по суті тотожні 
питанням, які винесені на всеукраїнський референдум 
ініціативною групою, вже зареєстрованою Центральною 
виборчою комісією.
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З офіційних джерел

Стаття 32. Порядок збирання підписів ініціативною 
групою

1. З дня одержання свідоцтва про свою реєстрацію 
ініціативна група референдуму має право безперешкод-
но збирати підписи громадян України під вимогою про 
проведення всеукраїнського референдуму.

2. Підписи громадян України збираються на підпис-
них листах, форма яких встановлюється Центральною 
виборчою комісією. Ініціативна група з всеукраїнсько-
го референдуму має право виготовляти підписні листи 
встановленої форми друкарським способом, шляхом 
фотокопіювання або іншим чином.

3. Підписний лист обов’язково містить дату реєстрації 
ініціативної групи, порядковий номер підписного листа, 
зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де 
збираються підписи (повну назву села, селища, міста 
(територіальної громади), де проводиться збір підписів, 
а також району, області, Автономної Республіки Крим, 
до складу яких входить ця територіальна громада), точ-
не формулювання питання, що пропонується винести 
на всеукраїнський референдум. У випадку ініціювання 
конституційного чи законодавчого референдуму до під-
писного листа додається текст відповідного проекту.

Підписний лист повинен мати графи, в яких позна-
чаються порядковий номер громадянина України у під-
писному листі; прізвище, ім’я та по батькові громадяни-
на України; рік народження громадянина України (для 
учасників, яким у рік проведення референдуму випов-
нюється вісімнадцять років, – число, місяць та рік на-
родження); громадянство; місце проживання громадян 
України та адреса житла; назва, номер і серія документа, 
що посвідчує особу громадянина України, з числа перед-
бачених цим Законом; дата проставлення підпису учас-
ником всеукраїнського референдуму; особистий підпис 
громадянина (учасника всеукраїнського референдуму), 
графу «Примітки».

4. В одному підписному листі враховуються підпи-
си громадян України лише одного населеного пункту, в 
якому збиралися підписи.

5. Збирання підписів на підтримку проведення все-
українського референдуму здійснюється лише членами 
зареєстрованої ініціативної групи із всеукраїнського ре-
ферендуму і лише з дня видачі свідоцтва про реєстрацію 
ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.

6. Громадянин України, який підтримує вимогу 
про проведення всеукраїнського референдуму, ста-
вить на підписному листі свій підпис і дату підписання. 
Громадянин власноручно на підписному листі зазначає 
прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, номер і се-
рію документа, що посвідчує особу та підтверджує гро-
мадянство України, та місце проживання. У разі якщо 

через фізичні вади громадянин не має можливості внес-
ти зазначені відомості до підписного листа власноруч-
но, на його прохання це може зробити член ініціативної 
групи, який збирає підписи, про що біля такого підпису 
робиться відмітка такого члена ініціативної групи. За 
відсутності паспорта чи іншого документа, що посвід-
чує особу, громадянин не може ставити свій підпис на 
підписному листі. У разі виявлення такого підпису він 
вважається недійсним і не враховується.

7. Громадянин України, який підтримує вимогу про 
проведення всеукраїнського референдуму, вправі ставити 
підпис на підтримку однієї й тієї ж ініціативи щодо про-
ведення всеукраїнського референдуму тільки один раз.

У разі виявлення декількох підписів однієї і тієї ж 
особи, дійсним вважається лише один підпис.

8. Кожний підписний лист повинен бути засвідчений 
підписом члена ініціативної групи, який здійснював збір 
підписів громадян, які підтримують вимогу про проведен-
ня всеукраїнського референдуму. При засвідченні під-
писного листа член ініціативної групи, що здійснював 
збір підписів, вказує свої прізвище, ім’я та по батькові, дату 
народження, місце проживання, серію, номер і дату ви дачі 
документа, що посвідчує особу та громадянство Украї ни, а 
також ставить свій підпис і дату його внесення.

9. Член ініціативної групи, який збирав підписи, про-
ставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому 
підписному листі підписів громадян України.

10. Збір підписів на підтримку ініціативи щодо про-
ведення всеукраїнського референдуму може здійснюва-
тися за місцем навчання, проживання та у інших місцях, 
де збирання підписів не заборонені законом.

11. Участь органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, органів управління підприємств, 
установ, організацій, незалежно від форм власності, у 
збиранні підписів на підтримку ініціативи щодо прове-
дення всеукраїнського референдуму не допускається.

Забороняється в процесі збирання підписів на під-
тримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського ре-
ферендуму примушувати громадян ставити свої підписи 
або винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

Забороняється збирання підписів на підтримку іні-
ціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму 
у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, сти-
пендій, інших соціальних виплат, надання благодійної 
допомоги.

12. Витрати на збирання підписів громадян на під-
тримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського ре-
ферендуму здійснюються за рахунок коштів фонду ре-
ферендуму, створеного ініціативною групою відповідно 
до вимог цього Закону.
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За вагомий особистий внесок у забезпечення 

реалізації та захисту конституційних прав громадян, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 15-ї річниці утворення 

Центральної виборчої комісії

н а г о р о д ж е н о :

Почесною грамотою Верховної Ради України
КАШПУРЕНКА Сергія Адамовича — завідуючого сектором управління інформатизації 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії;

Грамотою Верховної Ради України
КИР’ЯН Ольгу Олексіївну – головного консультанта юридичного управління 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ХІВРЕНКА Костянтина Олександровича – завідуючого відділом   взаємодії із засобами масової 
  інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ЯРОСЮК Тетяну Анатоліївну – головного консультанта юридичного управління 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії

Цінним подарунком (годинником) Голови Верховної Ради України
АРАКЄЛОВУ Ольгу Юріївну – завідуючу відділом управління забезпечення та контролю 
  функціонування Реєстру Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців; 
ЖУРАВЛЬОВА Миколу Петровича – завідуючого сектором управління інформатизації 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії 
КОВТУН Олену Віталіївну – головного консультанта юридичного управління 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії; 
КОРЖ Ірину Володимирівну – завідуючу відділом управління інформатизації 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії; 
САВЧУК Марину Юріївну – завідуючу відділом управління документального 
  забезпечення Секретаріату Центральної виборчої комісії 
МОРОЗА Олександра Олексійовича – завідуючого відділом управління технологічного та 
  програмного забезпечення функціонування Реєстру 
  Служби розпорядника Державного реєстру виборців; 
СОЛОВ’Я Олега Васильовича – головного консультанта відділу бухгалтерського обліку та 
  звітності Секретаріату Центральної виборчої комісії; 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
БАБЕНКО Поліну Вікторівну – головного спеціаліста управління документального 
  забезпечення  Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ВЕРСАЛЯ Андрія Олександровича – заступника начальника управління технологічного та 
  програмного забезпечення функціонування Реєстру 
  Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
ВОВКА Андрія Олександровича – головного консультанта управління організаційно-
  методичної роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ЗАЛІЗНЯК Галину Олександрівну – головного консультанта юридичного управління 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії;
КАПТІЛЬЦЕВУ Євгенію Володимирівну – завідуючу сектором управління документального 
  забезпечення  Секретаріату Центральної виборчої комісії;
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ПРАВДИВОГО Олега Петровича – завідуючого відділом управління інформатизації 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ТЕРЕЩУК Олену Валеріївну  – головного консультанта відділу взаємодії із засобами масової 
  інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії 
ЧЕРНЮК Світлану Олександрівну – головного  консультанта юридичного управління 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ШКУРАТ Вікторію Миколаївну – завідуючу сектором юридичного управління Секретаріату 
  Центральної виборчої комісії 
ЩЕРБАТОГО Сергія Івановича – головного  консультанта управління організаційно-методичної 
  роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії;

Оголошено Подяку Прем’єр-міністра України
АНІНІЙ Тетяні Анатоліївні – завідуючій відділом управління забезпечення та контролю 
  функціонування Реєстру Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців;
ЛИТВИНЮКУ Андрію Анатолійовичу – начальнику управління захисту інформації та 
  адміністрування систем Реєстру Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців;
МАКАРОВУ Віктору Олексійовичу – головному консультанту управління інформатизації 
  Секретаріату Центральної виборчої комісії;
ОНИЩЕНКО Ользі Іванівні – головному консультанту управління документального 
  забезпечення  Секретаріату Центральної виборчої комісії 
РУДНИКУ Владиславу Андрійовичу – головному консультанту відділу міжнародного 
  співробітництва Секретаріату Центральної виборчої комісії;
САМОЙЛОВИЧУ Олександру Євгеновичу – начальнику управління забезпечення та контролю 
  функціонування Реєстру Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців;
ФУРКУ Олександру Васильовичу – завідуючому відділом управління технологічного та 
  програмного забезпечення функціонування Реєстру 
  Служби розпорядника Державного реєстру виборців.

Почесною грамотою Центральної виборчої комісії
АНДРУШКОВА Сергія Вікторовича – головного консультанта управління інформатизації 
  Секретаріату Комісії;
БАЗОВКІНУ Юлію Юріївну – помічника члена Центральної виборчої комісії;
БУЖАКА Дмитра Олександровича – завідуючого відділом управління господарського та 
  матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії;
БУЗНИЦЬКУ Наталію Ігорівну – головного консультанта управління організаційно-
  методичної роботи Секретаріату Комісії;
ВЕСЕЛОГО Олександра Миколайовича – завідуючого відділом управління правового забезпечення 
  Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
ВІТРЕНКА Артура Борисовича – керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців 

За сумлінну працю, особистий внесок у забезпечення 

реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, 

а також з нагоди 15-ї річниці утворення Центральної виборчої комісії

н а г о р о д ж е н о :
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ДОНДИКА Олега Миколайовича – головного консультанта юридичного управління 
  Секретаріату Комісії 
ЄВТУШЕНКА Віктора  Яковича – головного спеціаліста відділу транспортного забезпечення  
  Секретаріату Комісії;
ІЩУК Олену Михайлівну – заступника начальника управління організаційно-методичної 
  роботи Секретаріату Комісії;
ЗАВАДСЬКУ Тетяну Вікторівну – головного консультанта Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців;
ЗАГОРУЙКО Аліну Леонідівну – помічника члена Центральної виборчої комісії;
КАРМАНЮКА Андрія  Федоровича – головного консультанта управління документального 
  забезпечення Секретаріату Комісії;
КАШПУРЕНКО Галину Сергіївну – головного консультанта управління технологічного та 
  програмного забезпечення функціонування Реєстру Служби 
  розпорядника Державного реєстру виборців
КОВАЛЬЧУК Ярославу Володимирівну – провідного спеціаліста управління документального 
  забезпечення Секретаріату Комісії;
КОЗІЧЕВА Ігоря Володимировича – головного консультанта управління захисту інформації та 
  адміністрування систем Реєстру Служби розпорядника 
  Державного реєстру виборців;
ЛИСЕНКА Віталія Олексійовича – водія відділу транспортного забезпечення Секретаріату Комісії;
МОСТОВУ Віру Павлівну – технічного працівника управління господарського та 
  матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії;
НЕБОГАТІКОВА Миколу Олександровича – завідуючого відділом контролю за використанням коштів  
  Секретаріату Комісії;
ПЕТРЕНКО Тетяну Миколаївну – помічника секретаря Центральної виборчої комісії;
ПОЛІЩУК Юлію Олексіївну – помічника члена Центральної виборчої комісії;
РІЗЕНЯ Володимира Миколайовича – водія відділу транспортного забезпечення Секретаріату Комісії;
РУЖЕЦЬКОГО Сергія Васильовича – головного консультанта управління організаційно-
  методичної роботи Секретаріату Комісії;
САВИЦЬКУ Аллу Вікторівну – заступника завідуючої  відділом бухгалтерського обліку та 
  звітності  Секретаріату Комісії;
САВКОВА Анатолія Петровича – головного консультанта управління організаційно-
  методичної роботи Секретаріату Комісії;
САЄНКА Володимира Михайловича – завідуючого організаційним відділом управління 
  організаційно-методичної роботи Секретаріату Комісії;
СЛІСАРЕНКО Юлію Андріївну – помічника заступника Голови Центральної виборчої комісії;
СТАДНИКА Ігоря Михайловича  – заступника начальника управління господарського та 
  матеріально-технічного забезпечення Секретаріату Комісії
СТЕГНІЙ Аллу Василівну – завідуючу сектором управління документального 
  забезпечення Секретаріату Комісії;
СТЕЛЬМАХ Станіславу Володимирівну – головного консультанта управління інформатизації 
  Секретаріату Комісії;
ТАРАСОВУ Наталію Пилипівну – завідуючу відділом управління організаційно-методичної 
  роботи Секретаріату Комісії;
ЧЕРНІКОВУ Ольгу Олександрівну – головного консультанта управління документального 
  забезпечення Секретаріату Комісії. 
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