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Коментарі до Закону “Про вибори народних депутатів України”, 
прийнятого Верховною Радою України 17 листопада 2011 р. 

Цей документ був підготовлений Міжнародною фундацією виборчих систем (МФВС) спільно з Лабораторією 
законодавчих ініціатив (ЛЗІ) 

29 листопада 2011 р. 

I. Передісторія 

17 листопада 2011 р. опозиційні члени українського парламенту спільно з членами парламентської 
більшості проголосували на підтримку проекту Закону “Про вибори народних депутатів України”. Проект 
був підготовлений Тимчасовою спеціальною комісією, утвореною на початку листопада з метою пошуку 
компромісу щодо різних проектів закону “Про вибори народних депутатів України”,  зареєстрованих у 
законодавчому органі влади (у цьому документі під законопроектом ТСК слід розуміти прийнятий Закон). 
У цьому огляді наведено коментарі щодо законопроекту ТСК та, зокрема, його основних відмінностей від 
попередніх пропозицій.  

Цей огляд посилається на проект Закону “Про вибори народних депутатів України”,  підготовлений за 
результатами роботи президентської Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори 
(далі –  законопроект Робочої групи).  Дещо раніше цього ж року Венеціанська комісія,  ОБСЄ/БДІПЛ та 
МФВС за запитом Міністерства юстиції розглянули та надали коментарі щодо законопроекту Робочої 
групи та його відповідності міжнародним стандартам. Оскільки багато положень законопроекту ТСК та 
законопроекту Робочої групи є ідентичними, також видається досить доречним послатись на висновок 
Венеціанської комісії та огляд, підготовлений МФВС.  

У цьому огляді також згадується законопроект, значна частина якого відтворює положення 
законопроекту Робочої групи, який був внесений представниками правлячої партії 10 жовтня 2011 р. і 
зареєстрований під № 9265-1 (далі – законопроект більшості). 

II. Ключові положення 

Законопроект ТСК базується на і значною мірою є подібним до законопроекту Робочої групи. Сам по собі 
він включає деякі недоліки законопроекту Робочої групи, зазначені у висновку Венеціанської 
комісії/ОБСЄ/БДІПЛ та огляді МФВС. У той же час, він передбачає ряд змін, багато з яких удосконалюють 
регулювання виборчих процедур та підвищують рівень їхньої прозорості. За низкою ключових аспектів 
він також відрізняється від законопроекту більшості, деякі положення якого було піддано жорсткій 
критиці з боку МФВС і українських організацій громадянського суспільства.  
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До найбільш суттєвих положень законопроекту ТСК відносяться наступні: 

Виборча система 

1. Законопроект ТСК відтворює положення законопроекту Робочої групи в частині виборчої системи. 
Зокрема, він: 

 

· Змінює спосіб обрання депутатів. На сьогодні всі 450 місць в парламенті розподіляються за 
пропорційною виборчою системою з голосуванням за закриті списки у єдиному 
загальнодержавному виборчому окрузі. Відповідно до законопроекту ТСК, 225 місць 
розподілятимуться за мажоритарною системою відносної більшості,  тоді як решта 225  
місць розподілятимуться за пропорційною системою з голосуванням за закриті списки у 
єдиному загальнодержавному виборчому окрузі. 
 

· Виключає виборчі блоки з участі у виборах за пропорційною складовою системи. Відтепер 
партії будуть вимушені висувати свої власні списки кандидатів, а не об’єднуватись з метою 
висування спільного списку.  
  

· Підвищує виборчий бар’єр до 5% у загальнодержавному виборчому окрузі, у якому вибори 
проводитимуться за пропорційною системою.  Партії,  які отримають менше 5%  голосів у 
загальнодержавному окрузі, не отримають за пропорційною складовою системи жодного 
місця. 

Як зазначалось більш детально в інших дослідженнях,  ці зміни надають суттєві переваги більш 
популярним партіям та партіям з потужною регіональною базою за рахунок партій, які 
користуються меншим рівнем підтримки1. Саме з цієї причини можна очікувати, що нова система 
в кінцевому підсумку стимулюватиме консолідацію української партійної системи, яка на сьогодні 
є надмірно фрагментованою. 

Виборчі округи 
 

2. У законопроекті ТСК закріплено ряд нових положень в частині визначення меж одномандатних 
виборчих округів (ОВО): 

 
a) Інформація про межі округів буде оприлюднена за 175  днів до дня виборів.  Це є суттєвою 

зміною на краще у порівнянні з 90 днями, запропонованими у законопроекті Робочої групи – 
партії та кандидати матимуть більше часу для планування своїх виборчих кампаній, а ЦВК – 
більше часу для підготовки до виборів.  У той же час потрібно відзначити,  що в рамках 
відведеного часу рішення щодо визначення меж виборчих округів на парламентських 
виборах 2012  р.  мають бути прийняті до середини квітня.  Як відзначено нижче,  це суттєво 
звужує час, упродовж якого уряд має підготувати законодавство про порядок утворення 
виборчих округів. 

                                            
1 Див.: Огляд та аналіз проекту Закону „Про вибори народних депутатів України”, підготовлений МФВС, Міжнародна 
фундація виборчих систем (МФВС), вересень 2011 р., с.10. 
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b) Кількість виборців в окрузі не може перевищувати 12%  орієнтовної середньої кількості 

виборців у виборчих округах. Ця величина відхилення є порівнюваною з 10% відхиленням, 
передбаченим законопроектом Робочої групи. Хоча такий рівень відхилення відповідає 
міжнародним стандартам, було б дуже доречно, якби закон визначав випадки, за яких ЦВК 
могла б або мала б відхилятись від середньої кількості виборців (наприклад,  з метою 
забезпечення прав національних меншин та інших “груп інтересів”). Закріплення подібних 
правил підвищило б прозорість утворення виборчих округів та зменшило б ризик 
маніпулювання кількістю виборців в округах з метою отримання партіями переваг. Ця 
проблема може бути вирішена в законі про територіальну організацію виборів.  

 
c) Округи утворюватимуться в межах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і 

Севастополя. Врахування існуючих адміністративних меж при утворенні виборчих округів є 
загальнопоширеною практикою, яка дозволяє забезпечити представництво “груп інтересів”.  

На відміну від законопроекту більшості,  у законопроекті ТСК відсутня згадка про те,  що межі 
виборчих округів мають бути неперервними. Закріплення вимоги щодо неперервності меж округів 
дозволило б забезпечити обґрунтований підхід до утворення округів та звузити можливості для 
партійного “джеррімендерінгу” при визначенні меж округів. Це питання могло б бути врегульоване у 
законі про територіальну організацію виборів. 

Також варто відзначити і те, що у законопроекті ТСК не знайшло відображення законопроекту 
більшості, за яким органи місцевої влади наділились повноваженнями при визначенні меж виборчих 
округів. Такий підхід варто вітати. Залучення політичних органів до визначення меж виборчих округів 
було б кроком назад у напрямі прозорого, обґрунтованого та аполітичного формування округів, тоді 
як утворення округів саме на відповідних засадах має бути одним із завдань України. 

3. На відміну від законопроекту більшості, законопроект ТСК дозволяє виборцям, включеним до 
списків виборців на закордонних дільницях, брати участь у виборах в одномандатних виборчих 
округах. Відповідно до частини другої статті 22 законопроекту, кожен виборець, включений до списку 
виборців на закордонній дільниці,  має бути віднесений до одного з виборчих округів,  утворених в 
межах міста Києва. Хоча виборці на закордонних дільницях мають бути рівномірно розподілені між 
всіма виборчими округами на території Києва, законопроект не дає чіткої відповіді на питання про те, 
на підставі яких саме критеріїв той чи інший виборець відноситиметься до конкретного округу.  У 
цьому контексті було б непогано, якби закон про територіальну організацію виборів закріплював такі 
процедури, які б забезпечували віднесення виборців закордонних дільниць до конкретних округів у 
спосіб, що виключав би можливості для політичних маніпуляцій. Також варто звернути увагу й на те, 
що з урахуванням вимоги про 12%  граничне відхилення кількостей виборців в округах,  включення 
більш ніж 400  000  виборців до округів м.  Києва може призвести до утворення в ньому відносно 
великої кількості округів. 
 

4. У законопроекті ТСК не знайшли відображення положення п. 5 Прикінцевих та перехідних 
положень законопроекту Робочої групи, якими Кабінету Міністрів доручалось забезпечити прийняття 
законопроекту про територіальну організацію виборів протягом 3  місяців з дня набуття чинності 
законом “Про вибори народних депутатів України”. Не знайшли у ньому відображення і 
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положення п.  7  Прикінцевих та перехідних положень,  за якими до прийняття закону про 
територіальну організацію виборів ЦВК наділялась повноваженнями з регулювання питань 
територіальної організації виборів власними актами. Виключення цих норм можна розцінювати як 
відсутність волі до прийняття додаткових законів з питань територіальної організації виборів. Це 
навряд чи можна вважати позитивом. Положення статті 18 законопроекту ТСК не містять чітких 
орієнтирів, якими має керуватись ЦВК при визначенні меж виборчих округів. Ми наполегливо 
рекомендуємо уряду прийняти законодавчі акти, які визначатимуть чіткі принципи та процедуру 
визначення меж округів з тим, щоб процес їх утворення був прозорим та політично неупередженим. 

 
Як зазначено вище,  згідно із законопроектом ТСК процес визначення меж округів для 
парламентських виборів 2012 р. має завершитись до квітня 2012 р. Якщо уряд планує своєчасно 
прийняти законодавчі акти щодо визначення меж виборчих округів з тим,  щоб вплинути на процес 
визначення їхніх меж на парламентських виборах 2012 р., він має діяти швидко. 
 
Виборчі дільниці 
 

5. Частиною третьою статті 22 законопроекту ТСК вилучено положення законопроекту Робочої групи, 
яким передбачалась можливість утворення тимчасових закордонних виборчих дільниць з 
приміщеннями для голосування за межами дипломатичних представництв. Ця зміна посилює 
прозорість і прогнозованість голосування закордоном, а також нівелює можливість впливу партійних 
інтересів на процес утворення закордонних виборчих дільниць.  Разом з тим,  звуження можливості 
голосування лише до голосування у приміщеннях дипломатичних представництв звузить можливості 
ЦВК щодо забезпечення участі у голосуванні багатьох виборців. 
 

6. Згідно з п. 7.4. Прикінцевих та перехідних положень законопроекту ТСК, ЦВК має забезпечити 
утворення постійних виборчих дільниць за 190 днів до дня голосування,  тобто –  на 10  днів раніше,  
ніж вимагалось законопроектом Робочої групи. Цей новий строк забезпечуватиме утворення 
виборчих дільниць до визначення меж одномандатних виборчих округів. 

 
7. Відповідно до частин третьої та четвертої статті 29 законопроекту ТСК, гранична кількість виборців 

на виборчій дільниці (за винятком закордонних виборчих дільниць) не повинна перевищувати 2 500 
осіб. Законопроект Робочої групи передбачав можливість перевищення граничної кількості виборців 
на дільниці у певних випадках. Міжнародні експерти та спостерігачі неодноразово рекомендували 
зменшити кількість виборців на виборчих дільницях, що сприяло б більш ефективному 
адмініструванню виборчого процесу та запобігало б переповненню виборчих дільниць у день 
голосування. У той же час, передбачене законопроектом ТСК жорстке обмеження кількості виборців 
на дільницях може виявитись не найкращим механізмом досягнення цієї цілі, оскільки звужуватиме 
поле для маневру ЦВК у певних виняткових випадках. Кращим міг би бути підхід, за якого гранична 
кількість виборців на дільниці була б зменшена (наприклад, до 1 800 виборців), але при цьому 
передбачалась можливість перевищення цієї межі у певних визначених випадках. 
 
Виборчі комісії 
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8. У законопроекті ТСК відображено ту ж формулу формування складу виборчих комісій,  що й у 
законопроекті Робочої групи. Кожна парламентська фракція матиме право висунути до складу кожної 
комісії одного члена комісії. Решту вакантних місць в окружних виборчих комісіях буде заміщено 
кандидатурами від партій – суб’єктів виборчого процесу, які визначатимуться за результатами 
жеребкування.  Залишок місць у ДВК буде розподілено між кандидатами до складу комісій,  
запропонованими партіями – суб’єктами виборчого процесу та кандидатами, висунутими шляхом 
самовисування, яких буде визначено за результатами жеребкування.  
 
Згідно з п. 5.1 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту ТСК, право подання кандидатур 
до складу комісій на виборах 2012  р.  матимуть не партії,  а кожна з 5  парламентських фракцій.  
Подання від фракції повинен буде підписувати її голова. З урахуванням того, що деякі фракції 
складаються із декількох партій, інтереси яких не обов’язково збігаються, відбір єдиної кандидатури 
до складу кожної виборчої комісії може бути проблематичним.  
 

9. Пунктом 2  частини третьої статті 37  законопроекту ТСК передбачена можливість заміни членів 
комісій партіями і кандидатами, які висунули їхні кандидатури. Заміна не потребує наведення причин 
в її обґрунтування. Подібне положення знайшло відображення у чинному Законі “Про вибори 
народних депутатів України”, однак законопроектом Робочої групи його пропонувалось виключити. І 
МФВС,  і Венеціанська комісія розцінили його виключення позитивно -  як крок до незалежності та 
професіоналізації виборчих комісій. Хоча в Україні дехто вимагає закріплення права відкликання 
членів комісій,  мотивуючи це можливим залякуванням або підкупом членів комісій,  міжнародними 
стандартами рекомендовано забезпечити незалежність членів комісій від суб’єктів їх призначення2. 
Забезпечення вищого рівня професіоналізації комісій та зменшення впливу політиків на їх роботу, а 
не його збільшення,  стануть тими чинниками,  які у довгостроковій перспективі найкраще 
забезпечуватимуть формування цілісної системи комісій. 
 

10. Відповідно до частини десятої статті 33 законопроекту ТСК, рішення ОВК і ДВК, які 
прийматимуться до дня виборів, мають схвалюватись більшістю від складу комісії, а не більшістю від 
присутніх на засіданні комісії, як пропонувалось законопроектом Робочої групи. Якщо у день 
голосування, при підрахунку голосив та встановленні результатів виборів на засіданні виборчої 
комісії будуть присутні менш як дві третини її членів, рішення комісії вважатиметься ухваленим, якщо 
за нього проголосують дві третини присутніх членів комісії.  Ці положення дозволять запобігти 
ухваленню рішень комісій меншістю від їхнього складу,  зберігаючи при цьому гарантії ефективної 
роботи комісій у день голосування. 
 

11. Частиною п’ятою статті 35 законопроекту ТСК передбачено оприлюднення рішень ОВК на веб-
сайті ЦВК. Таке посилення прозорості виборчого процесу варто вітати. 
 
Реєстрація кандидатів 
 

12. Згідно із статтею 55 законопроекту ТСК, кандидати в одномандатних виборчих округах 
реєструватимуться Центральною виборчою комісією (ЦВК), а не окружними виборчими комісіями, як 

                                            
2 Венеціанська комісія. Кодекс належної практики у виборчих справах. Жовтень 2002. II.3.1.f. 
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передбачалось попередніми законопроектами. Всі кандидати будуть зобов’язані подавати свої 
реєстраційні документи безпосередньо до ЦВК не пізніш як за 75 днів до дня голосування.  Хоча ця 
зміна суттєво посилить навантаження на ЦВК, вона запобігатиме виникненню проблем, пов’язаних зі 
звуженими часовими рамками, в яких мали б діяти ОВК, якби обов’язки з реєстрації кандидатів в 
одномандатних округах покладались саме на них. 
 

13. У законопроекті ТСК не знайшли відображення положення законопроекту більшості, якими 
передбачалась можливість скасування реєстрації кандидата у разі порушення ним виборчого 
законодавства. З урахуванням недосконалості відповідних положень, а також їх можливого 
неналежного застосування в партійних цілях, їх виключення із законопроекту ТСК варто вітати. 
 

14. Згідно з частиною четвертою статті 52 законопроекту ТСК, особа може одночасно висуватись 
кандидатом в одномандатному виборчому окрузі та у загальнодержавному виборчому окрузі за 
партійним списком. Законопроект Робочої групи покладав на кандидатів обов’язок обрати лише 
один округ для балотування. Частиною десятою статті 98 законопроекту ТСК передбачено, що якщо 
кандидата буде обрано депутатом одночасно в одномандатному та загальнодержавному окрузі, він 
вважатиметься обраним в одномандатному окрузі, тоді як у загальнодержавному окрузі обраним 
вважатиметься наступний в порядку черговості кандидат у партійному списку. 

 
Ця норма може мати особливе значення на парламентських виборах 2012 р., під час яких ряд партій 
не матимуть впевненості у подоланні виборчого бар’єру. Положення щодо подвійного балотування 
дозволить лідерам партій висувати свої кандидатури в одномандатних округах і зберігати свої місця у 
партійних списках. Необхідно відзначити, що аналогічне положення, пов’язане з виборами народних 
депутатів України, було визнано Конституційним Судом України таким, що не відповідає Конституції 
(Рішення № 1-рп/98 від 26 лютого 1998 р.). На той час Конституційний Суд України дійшов висновку 
про те, що норма стосовно можливості одночасного балотування кандидатів в одномандатному та 
загальнодержавному виборчому окрузі порушує принцип рівного виборчого права. Тому досить 
імовірною є можливість того, що відповідне положення законопроекту ТСК буде скасоване з тих 
самих підстав. 
 

15. Відповідно до статті 53 законопроекту ТСК, кандидати мають висуватись партіями у порядку, 
визначеному статутами партій, тоді як законопроектом Робочої групи передбачалось, що висування 
кандидатів мало б здійснюватись не лише у відповідності до партійних статутів, але і закону. У статті 
60 законопроекту ТСК не знайшло відображення положення статті 60 законопроекту Робочої групи, 
яке дозволяло ЦВК відмовляти у реєстрації кандидатів у депутати у випадку порушення законів при їх 
висуванні. Разом з тим, оскільки ні ЦВК, ні суди не матимуть права оцінювати відповідність висування 
кандидатів вимогам законів та партійних статутів, вищезазначені норми законопроекту можуть 
звузити права членів партій у випадку порушення керівництвом партій внутрішньопартійних 
процедур при висуванні кандидатів. 

 
16. За частиною третьою статті 55 законопроекту ТСК кандидати у депутати в одномандатних 

виборчих округах разом з документами, які подаватимуться для їх реєстрації, повинні будуть 
подавати свої передвиборні програми. Організації громадянського суспільства протягом тривалого 
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часу вимагали включення цього положення до законопроекту, що сприяло б посиленню підзвітності 
депутатів перед виборцями округу та дозволяло б неурядовим організаціям, ЗМІ та виборцям 
здійснювати моніторинг діяльності депутатів.  
 
Офіційні спостерігачі 
 

17. Законопроект ТСК відтворює положення законопроекту Робочої групи в частині ліквідації 
окремого регуляторного режиму для офіційних спостерігачів від громадських організацій. Хоча це й 
заслуговує на позитивну оцінку, все ж варто відзначити, що ні законопроект ТСК, ні законопроект 
Робочої групи не передбачають права офіційного спостерігача звертатись до виборчих комісій зі 
скаргами.  
 
Фінансування агітації 
 

18. На відміну від законопроекту Робочої групи, законопроект ТСК передбачає державне 
фінансування передвиборної агітації, у тому числі: 

 
a) безкоштовне виготовлення та розміщення інформаційних плакатів партій і кандидатів у 

депутати на виборчих дільницях (стаття 69); 
b) виділення за рахунок коштів Державного бюджету ефірного часу для здійснення 

передвиборної агітації (частини четверта – дев’ята статті 72); 
c) опублікування у друкованих ЗМІ за рахунок коштів Державного бюджету передвиборних 

програм політичних партій та кандидатів у депутати (стаття 73). 

 Ці положення є подібними до тих, які застосовувались на попередніх виборах в Україні. 

19. Як і попередні законопроекти, законопроект ТСК зобов’язує ЦВК оприлюднювати на веб-сайті 
ЦВК декларації кандидатів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Однак 
у частині другій статті 57 законопроекту ТСК закріплено нове положення, за яким відповідна 
інформація має оприлюднюватись в частині, що не міститиме конфіденційної інформації, зміст якої 
не визначено. Попри те, що встановлення винятків щодо персональних даних, які не мають 
відношення до суті декларування (наприклад, щодо персональної контактної інформації) є 
виправданим, закон має чітко визначати поняття конфіденційної інформації з тим, щоб можливість 
досягнення цілей, які мають досягатись публічним розкриттям інформації про активи, не була 
поставлена під сумнів. 
 

20. У частині сьомій статті 49 законопроекту ТСК відображено положення законопроекту більшості, 
яким за ЦВК закріплено повноваження з проведення аналізу фінансових звітів про надходження і 
використання коштів виборчих фондів, що подаються після дня голосування, а також обов’язок 
повідомлення відповідних правоохоронних органів про виявлення ознак порушень вимог закону. За 
законопроектом Робочої групи (як і за чинним Законом) ЦВК мала лише приймати фінансові звіти та 
розміщувати їх на власному веб-сайті. Це нововведення є позитивним кроком у напрямі створення 
реальної системи розкриття фінансової інформації та контролю за фінансуванням агітації,  хоча 
наслідки застосування цього положення залежатимуть від обсягу ресурсів, що 
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виділятимуться ЦВК для здійснення нових повноважень.  
 
Регулювання ЗМІ 
 

21. У статті 68 законопроекту ТСК не знайшли відображення норми законопроекту Робочої групи, 
якими на ЗМІ покладався обов’язок виділяти однаковий обсяг ефірного часу та друкованих площ всім 
кандидатам і партіям, зареєстрованим для участі у виборах. Ця зміна виглядає обґрунтованою, 
оскільки попереднє положення було б складно втілити на практиці. У той же час, все ще залишається 
недостатньо зрозумілим, чи зможуть закріплені у законопроекті ТСК положення запобігти 
скуповуванню більшої частини друкованих площ учасниками виборчих перегонів, які матимуть 
належний доступ до фінансових ресурсів,  а також виключенню інших суб’єктів виборчого процесу з 
донесення інформації про себе виборцям. 

 
22. Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 74 законопроекту ТСК, ЗМІ звільняються від 

відповідальності за поширення завідомо недостовірної або наклепницької інформації, крім випадку, 
коли ЗМІ було достовірно відомо про наявність рішення суду, яким було встановлено наклепницький 
або недостовірний характер інформації. Ця зміна дозволить захистити журналістів, які 
висвітлюватимуть перебіг виборів, у випадку, коли вони не матимуть доступу до всіх судових рішень. 
Такий захист матиме особливо важливе значення,  оскільки останні зміни до Закону „Про доступ до 
судових рішень” можуть призвести до збільшення кількості судових рішень, які не підлягатимуть 
оприлюдненню.  
 
Списки виборців 

 
23. Частиною п’ятою статті 39 законопроекту ТСК передбачено, що попередні списки виборців 

передаватимуться органами ведення Державного реєстру виборців безпосередньо дільничним 
виборчим комісіям,  а не окружним виборчим комісіям з метою подальшої передачі ДВК,  як 
передбачалось попередніми законопроектами та чинним Законом. Цей підхід видається 
обґрунтованим, оскільки ОВК не здійснювали будь-яких дій щодо списків, окрім їх передачі ДВК. Ця 
зміна зменшить функціональне навантаження на ОВК та надасть органам ведення Державного 
реєстру виборців більше часу для покращення якості списків виборців. 

 
24.  Частина третя статті 40 законопроекту ТСК прямо передбачає право виборців на ознайомлення і 

уточнення попередніх списків виборців, що прямо не було відображено у законопроекті Робочої 
групи. Уточнення списків виборців і виправлення недоліків у них є важливим засобом забезпечення 
прозорості і чесності виборів. 
 
Голосування та встановлення результатів виборів 
 

25. У статті 80 законопроекту ТСК закріплено нові положення щодо форми виборчого бюлетеня. 
Відповідно до частини другої статті 80, виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі 
мають відрізнятись за кольором від бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі. 
Частиною третьою статті 80  передбачено,  що у бюлетені має друкуватись номер виборчої дільниці 
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(згідно із законопроектом Робочої групи, номери виборчих дільниць мали вписуватись членами ДВК 
від руки). Ці положення мають практичне значення і, в частині, пов’язаній із зазначенням у бюлетені 
номера дільниці, є позитивним кроком у напрямі запобігання фальсифікаціям. Водночас частина 
десята статті 82  законопроекту ТСК все ще містить норму,  за якою член ДВК вписуватиме номер 
дільниці до виборчого бюлетеня від руки.  До цієї статті варто внести зміни,  спрямовані на 
приведення її у відповідність до нових положень законопроекту. 
 

26. У частині тринадцятій статті 85  законопроекту ТСК не знайшли відображення норми статті 84  
законопроекту Робочої групи, за якими кожна ДВК мала подавати до ОВК попередню інформацію 
про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування за місцем свого перебування. 
Натомість передбачено обов’язок надсилання повідомлення лише про сумарну кількість виборців, 
які отримали виборчі бюлетені на дільниці.  Це нововведення зменшить прозорість виборів і може 
ускладнити виявлення дільниць,  на яких кількість виборців,  які голосували за місцем свого 
перебування, буде підозріло високою. 

 
27. Статтею 86 законопроекту ТСК закріплено нове положення, за яким виборці, які бажатимуть бути 

включеними до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування через тимчасову 
нездатність пересуватись самостійно, повинні будуть подати довідку медичної установи, яка 
підтверджуватиме нездатність пересуватись самостійно. Це – позитивний крок, який дозволить 
зменшити ризик зловживань при голосуванні за місцем перебування виборців. 

 
28. Згідно з частиною п’ятою статті 97 законопроекту ТСК, у випадку неподання проколу ОВК до ЦВК 

протягом встановленого строку ЦВК матиме право самостійно встановити підсумки голосування в 
окрузі на підставі протоколів ДВК. Разом з тим, з метою забезпечення реалізації цих положень на 
практиці, відповідна процедура має бути врегульована більш детально. Наприклад, відсутня чітка 
відповідь на питання про те, яким чином протоколи ДВК передаватимуться до ЦВК.  

 
29. У частині першій статті 97  законопроекту ТСК відсутнє положення частини першої статті 96  

законопроекту Робочої групи, за яким дані протоколів ОВК про підсумки голосування в 
одномандатних округах мали оголошуватись головою чи заступником голови ОВК, а час отримання 
протоколів ОВК мав фіксуватись у протоколі засіданні ЦВК. Видається незрозумілим, чому саме ці 
положення (які є частиною української практики і сприяють прозорості встановлення результатів 
виборів) було вилучено із законопроекту. 

 
30. Згідно з частиною першою статті 97 законопроекту ТСК, ЦВК має встановити результати виборів не 

пізніш як на 15  день з дня голосування.  Законопроектом Робочої групи передбачалось,  що 
результати виборів мали встановлюватись не пізніш як на 10 день з дня виборів. Продовження 
строку встановлення результатів виборів видається обґрунтованим, оскільки за змішаною системою 
воно може потребувати більше часу, ніж це вимагалось за пропорційної системи. 
 
Оскарження  
 

31. Пунктом 4  частини другої статті 108 законопроекту ТСК розширено перелік осіб,  рішення,  дії чи 
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бездіяльність яких можуть бути оскаржені –  до нього включено офіційних спостерігачів,  
уповноважених та довірених осіб партій і кандидатів. Однак цей перелік стосується лише порушень, 
вчинених під час голосування.  Таке розширення є обґрунтованим,  оскільки виборчі комісії загалом 
матимуть можливість розглядати скарги,  що надходитимуть у день голосування,  більш оперативно,  
порівняно з адміністративним судом.  Однак відсутня чітка відповідь на питання про те,  чи можуть 
такі скарги подаватись щодо порушень, вчинених під час голосування за межами приміщень 
виборчих дільниць. Крім того, відсутнє переконливе обґрунтування того, чому саме повноваження 
виборчих комісій щодо розгляду таких скарг поширюватимуться лише на день голосування,  а не на 
порушення, вчинені протягом перебігу виборчого процесу загалом. 
 

32. Частина перша статті 109  законопроекту ТСК збільшує строк подання скарг з 2  днів з дня 
прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності (як це передбачалось законопроектом Робочої 
групи) до 5 днів. Таке збільшення строку дозволить надати суб’єктам звернення зі скаргою достатній 
час для збору інформації та документів в обґрунтування скарг, що стосуватимуться складних 
категорій справ.  Це положення також узгодить строки подання скарг з 5-денним строком для 
подання позовів за Кодексом адміністративного судочинства. 

 
33. Як зазначалось вище, законопроект ТСК (як і законопроект Робочої групи) позбавляє офіційних 

спостерігачів права звертатись за скаргами до виборчих комісій. Це навряд чи можна віднести до 
позитивів, особливо з урахуванням того, що офіційні спостерігачі у ряді випадках матимуть 
можливість виявляти можливі порушення виборчого законодавства. Закріплення за спостерігачами 
права на звернення зі скаргами у таких випадках дозволило б своєчасно привернути увагу виборчих 
комісій до виявлених проблем. 

 
34. Частиною другою статті 111 законопроекту передбачено, що оформлені з порушеннями вимог 

закону скарги,  подані у день,  що передує дню голосування,  у день голосування та наступного дня 
мають бути невідкладно повернені суб’єктам звернення зі скаргою. За законопроектом Робочої групи 
обов’язок невідкладеного повернення скарг встановлювався лише для випадку їх подання у день, 
наступний за днем голосування. Ця зміна дозволить забезпечити своєчасність розгляду скарг 
виборчими комісіями. 

 

III. Резюме 

Законопроект ТСК являє собою переглянутий варіант законопроекту Робочої групи, який цього року 
аналізувався МФВС, Венеціанською комісією/ОБСЄ/БДІПЛ. Низка критичних зауважень щодо 
законопроекту Робочої групи з боку цих організацій та українських організацій громадянського 
суспільства зберігають актуальність і щодо законопроекту ТСК. У той же час, законопроект ТСК містить 
ряд змін,  що посилюють прозорість заходів з підготовки та проведення виборів та зменшують ризики 
фальсифікацій і зловживань.  

Хоча можливості для удосконалення все ще залишаються, законопроект ТСК є набагато досконалішим за 
законопроект Робочої групи. Законопроект ТСК також не містить проблемних положень, відображених у 
законопроекті більшості. Важливим також є і той факт, що законопроект ТСК зміг отримати на свою 
підтримку переважну більшість голосів членів парламенту, у тому числі й представників 
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опозиційних партій. Як відзначали Венеціанська комісія та МФВС, досягнення консенсусу щодо змін до 
виборчого законодавства є важливою складовою легітимності самих виборів.  

 


