
СТЕНОГРАМА 

Розширеного засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя у формі круглого столу на тему:  

"Реформа законодавства про місцеві вибори" 

від 12 березня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі! Прошу займати свої місця, щоб ми 

могли розпочати нашу роботу. Працівникам Апарату дуже велике прохання 

пришвидшити реєстрацію і дати можливість людям зайняти місця. 

Шановні колеги, всі зареєструвалися? Ми можемо розпочати нашу 

роботу? Одразу технічне оголошення, прошу уваги, я перепрошую, оскільки 

ми попередньо замовили пряму трансляцію на телеканалі "Рада" нашого 

заходу, зараз вона розпочнеться, то велике прохання в режим "без звуку" 

перевести мобільні телефони для того, щоб можна було належним чином 

записувати і відео і звук. Якщо можна. Скільки нам ще треба часу?  

Хвилинку, два? Давайте ще одну хвилинку зачекаємо. 

Колеги, проходьте, будь ласка, от є вільні місця. Не всі з'явилися 

запрошені. Тому, давайте, поки займайте вільні місця.  А далі ми будемо з 

табличками намагатися якимось чином розібратися. Я не бачу проблем. 

Давайте біля входу не зупиняємося, проходимо далі. 

Доброго дня, шановні друзі! Розпочинаємо нашу роботу. Прошу всіх, 

хто ще не встиг зареєструватися, пришвидшити цей процес, щоб ми могли 

розсістися і перейти вже виключно до робочого режиму.  

Користуючись нагодою, я всіх вітаю в приміщенні комітетів Верховної 

Ради України відповідно на розширеному такому, публічному засіданні 

Комітету з питань правової політики та правосуддя, яке проходить у формі 

круглого столу з того питання, яке озвучено в назві нашого круглого столу, 

яке ви отримали на своїх запрошеннях, в програмі проведення заходу, який 
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ви бачите на банері позаду мене, а саме: "Реформування законодавства про 

місцеві вибори".  

Одразу хочу подякувати всім співорганізаторам, які люб'язно 

погодилися долучитися щодо реалізації цього заходу, а це і Агентство з США 

з міжнародного розвитку, і Міжнародна фундація виборчих систем, і 

громадянська мережа "Опора", Комітет виборців України, "Internews" 

(Україна), Український центр правничих досліджень, Інститут виборчого 

права (Реанімаційний пакет реформ) та уряд держави Канада.  

Я кілька слів буквально, з вашого дозволу, з приводу того, який буде 

формат нашої роботи. І розпочну з тих організаційних нюансів, які важливо 

зазначити для того, щоб ми могли безпосередньо приступати до обговорення 

питань, які винесені для обговорення на сьогоднішньому заході.  

Користуючись нагодою, я хотів би привітати на нашому круглому столі 

заступника Голови Верховної Ради Оксану Іванівну Сироїд, яка одночасно є 

відповідно членом експертної групи, створеної Головою Верховної Ради, з 

приводу розробки і напрацювання законодавства про місцеві вибори. І вона 

за дорученням Голови Верховної Ради бере участь в нашому столі. Також 

особливо хочу подякувати першому заступнику голови Комітету з питань 

державного будівництва та місцевого самоврядування і регіональної 

політики Олені Володимирівні Ледовських і голові підкомітету з питань 

місцевих виборів цього комітету Олені Петрівні Бойко, які люб'язно  

погодилися бути присутніми. І будемо вважати, що це у нас спільний захід, 

оскільки, ви знаєте, що ці комітети безпосередньо дотичні до питання і 

законодавчого забезпечення місцевих виборів, і організації їх проведення, 

призначення чергових і позачергових виборів. Тому абсолютно логічно, що 

ми спільно намагаємося і проводити сьогоднішній захід. Я думаю, що це у 

нас тільки один із перших тих напрацьованих спільно заходів, які обов'язково 

будуть присвячені цій темі. Інший захід планується, який буде проводити 

Комітет з питань державного будівництва, куди ми, я сподіваюся, будемо 

запрошені і зможемо висловити свою позицію, який буде, напевно, вже тоді, 
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коли у нас буде розуміння того, який буде законопроект, як він буде 

виглядати. І подальше його проходження в стінах парламенту – це наше 

спільне зобов'язання. І хочеться вірити, що в цьому плані у нас буде повне 

порозуміння і дуже тісна співпраця.  

Заради формальностей, хочу зазначити, що присутні на 

сьогоднішньому круглому столі члени Комітету з питань правової політики і 

правосуддя, тому ми можемо вважати, що це у нас такий своєрідний формат 

роботи комітету, який, очевидно, неодноразово нам доведеться 

використовувати, застосовувати як можливість розширити наші можливості і 

не обмежувати їх, скажімо, виключно складом комітету на засіданнях 

комітету, а робити такого роду відкриті засідання комітету, які дають 

можливість комітету приймати більш усвідомлені, законні і, як на мене, 

абсолютно швидкі і потрібні рішення.  

Одразу хочу зазначити, що ми зумисно запропонували такий 

нестандартний підхід в організації роботи нашого круглого столу, ми 

зумисно не визначали відповідні панелі, доповідачів по цих панелях, людей, 

які відповідальні за той чи інший напрямок, тому що у нас дещо інше 

завдання і дещо інша мета в проведенні заходу. Наша мета – це почути всіх 

запрошених учасників сьогоднішнього круглого столу, для того щоб без 

обмежень дати їм можливість висловитися з усього переліку питань, які 

означені в програмі сьогоднішнього заходу. Щоб не було так, що  ми 

можемо, не дай Бог, якимось чином обмежити людину з приводу того, що 

вона мусить висловлюватись по конкретному якомусь напрямку, який 

сьогодні обговорюється. Жодним чином, боронь Боже, ми не будемо цього 

робити. Єдине, що я змушений буду робити, це регламентувати нашу роботу 

шляхом надання певного регламентного часу для виступів.  

Ми мусимо з вами порадитись. Як на мене, було б логічно, оскільки у 

нас дуже багато зголосилося попередньо людей для виступів, і я дуже 

сподіваюсь, що ми не обмежимося цим попереднім списком, а в процесі 

нашої роботи будуть надходити відповідні заявки. Це можна робити і в 
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письмовому вигляді, і можна просто підіймати руку  і зголошуватись для 

того, щоб ми дали можливість всім висловитись, бо у нас сьогодні час роботи 

до 18 години, я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб ми могли дати 

слово всім. Тому нам просто треба поміркувати, який формат для виступів 

буде найбільш оптимальний і прийнятний. 

Попередньо від імені комітету є пропозиція до 5 хвилин для виступів. 

Якщо хтось люб'язно погодиться зекономити час, ми йому будемо вдячні. 

Якщо буде потреба для когось розширити цей відповідно рамковий діапазон, 

ми будемо вже у кожному конкретному випадку визначатись в доцільності 

чи недоцільності такого роду дій. 

Якщо немає заперечень, або є якісь інші пропозиції, я готовий їх 

вислухати.  

Є пропозиція скоротити цей часовий проміжок до 3 хвилин, щоб дати, я 

так розумію, можливість більшій кількості людей висловитись. 

 

________________. Можливо, на представлення концепції 5 хвилин. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми будемо розумніше робити, будемо 

вкладатись діапазон він 3 до 5 хвилин встановлювати, але будемо просити в 

тому випадку, якщо є можливість, в першу цифру, скажімо, вмістити свої 

думки, то ми будемо безмежно вдячні. 

З іншого боку, якщо людина якісь концептуальні речі буде 

представляти, наприклад, як співорганізатор заходу або як представник 

якоїсь інституції, яка має свою візію з приводу концептуальних речей 

довкола теми нашого обговорення, то я думаю, що ми можемо і не 

обмежувати його трьома хвилинами. Немає заперечень? Немає. 

Ще кілька організаційних питань. Якщо ви не заперечуєте, то у нас 

буде у проміжку між, попередньо ми домовлялись, 14:45- 15:00. – кава-брейк, 

щоб ми могли перепочити і дещо поновити свої сили. Якщо будуть інші 

пропозиції щодо часу проведення і строку такої кави-брейк, то ми можемо 
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дещо змістити її по часу. Якщо немає інших заперечень, то я просив як 

робочий варіант 15:45.-16:00. залишити для кави-брейк. Якщо ми побачимо, 

що не встигають люди повернутись, ми будемо по ходу визначатись як 

будемо діяти. 

Дозвольте мені кілька слів сказати з приводу того, що спонукало  

провести сьогоднішній круглий стіл, далі будемо передавати слово по тому 

списку, який  попередньо напрацювали в комітеті, як реакція на ті заявки, які 

надходили, включаючи сьогоднішній ранок. 

Шановні колеги, я думаю, оскільки тут присутні всі безпосередньо 

учасники, дотичні до процесу реформування українського виборчого 

законодавства, то ви, напевно, добре обізнані з тим, що згідно розпорядження 

Голови Верховної Ради, при Голові Верховної Ради створено Експертну 

групу з питань підготовки законопроекту про вибори депутатів Верховної 

ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних 

голів.  

До складу цієї робочої групи ввійшла ціла низка народних депутатів 

України, переважна більшість це представники нашого комітету, а також 

Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування і 

регіональної політики, представники всіх фракцій парламенту. Крім того, 

представники від Адміністрації Президента, від Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування, від центральних органів виконавчої влади 

в особі міністра юстиції, від ЦВК, велика кількість представників від 

експертного середовища – це і громадянська мережа «Опора», це і Інститут 

виборчого права, Центр політико-правових реформ, а також комітет виборців 

України, «Інтерньюз-Україна» і Інститут громадянського суспільства. Крім 

того,  люб'язно погодились взяти участь в роботі цієї Експертної групи 

представники Агентства США з міжнародного розвитку, Офісу Ради Європи 

в Україні, представництва Європейського Союзу в Україні і представники 

Апарату Верховної Ради України. 



6 
 

 На першому організаційному засіданні цієї Експертної групи, яке було 

проведено під головуванням Голови Верховної Ради, було запропоновано 

учасниками робочої групи, щоб Комітету з питань правової політики та 

правосуддя, до предмету відання якого відноситься якраз питання 

законодавчого забезпечення виборів та референдумів,  доручити здійснити 

певні запити до відповідних представників громадськості, експертного 

середовища і учасників Експертної групи, щоб вони могли подати своє 

концептуальне бачення відповідних потрібних змін в реформуванні 

законодавства про місцеві вибори до Комітету з питань правової політики та 

правосуддя, який, отримавши такого роду концептуальне бачення, мав би 

провести якусь публічну дискусію довкола такого роду пропозицій. І за 

результатами цієї дискусії мав би запропонувати Експертній групі, утвореній 

при Голові Верховної Ради, саме ті концептуальні речі, які є найбільш 

прийнятними, які є найбільш з практичної точки зору  потрібними для того, 

щоб Експертна група могла на основі них напрацьовувати відповідний 

проект певних змін до Закону "Про вибори  депутатів місцевих рад" - чи то 

до чинного закону певні зміни, чи викладаючи його в новій редакції.  

Зважаючи на це, оскільки у нас пропозиції надходили аж до кінця 

минулого тижня, і ми змогли їх зібрати і оформити у вигляді конкретних 

певних порівняльних таблиць, і ті, що не підпадали під можливість 

порівняння, ми просто оформили як певні пропозиції, то на засіданні 

комітету було прийнято рішення провести сьогодні  такого роду форум, на 

якому ми сьогодні присутні, заради того, щоб запросити всі зацікавлені  

сторони, які би могли  взяти активну участь в обговоренні  тих 

концептуальних речей, які надійшли на розгляд комітету від відповідного 

експертного середовища та інших учасників цієї експертної групи.  

Мушу вам сказати, що  це була спільна ідея не тільки комітету, а й 

співорганізаторів сьогоднішньої акції. Можу навіть привідкрити секрет, я 

думаю,  що вони про це скажуть самі,  але вони думали навіть на цей період 

часу  проводити власні заходи. І ми знайшли спільну точку, так би мовити, 
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дотику для того, щоб не розпорошувати  наші зусилля, а дійти до спільного 

знаменника  і разом провести спільний захід  сьогодні, щоб ми могли  на 

ньому обговорити всі ті питання,  які вони планували провести на своєму 

заході.  

Думаю, що це єдиний правильний варіант, бо цілу низку заходів вони 

вже проводили, які стосувались місцевих виборів. Для того, щоб такі заходи,  

з  практичної точки зору,  мали більш практичне застосування і знайшли своє 

відображення  в конкретних пропозиціях комітету, я думаю, що сьогоднішній 

захід – добрий початок такого роду спільної  дискусії, спільного 

обговорення.  

Тому щоб довго не затягувати  час і дати більше можливості  

висловитись всім, хто буде бажати  обговорити концептуальну модель  змін   

і реформування  взагалі місцевих виборів,  я хотів би одразу надати слово 

Оксані Іванівні Сироїд, яка  висловить відповідну позицію і  Голови 

Верховної Ради України, і, очевидно, від себе, щоб ми розуміли, які настрої в 

керівництва парламенту з точки зору того, як має діяти відповідна експертна 

група і як ми, можливо, обмежені  в часовому проміжку, і з точки зору  

напрацювання якогось  концептуального продукту. А далі я  буду 

запрошувати по мірі надходження  пропозицій.  

Одразу хочу сказати, що  пропоную підготуватись до виступу               

Ользі Айвазовській – голові правління  громадської мережі «Опора».  

Оксано Іванівно, будь ласка,  3-5 хвилин.  

 

СИРОЇД О.І.  Я буду дуже коротенько, спробую навіть  вкластися у 

менший проміжок часу, тому що ми прийшли  передусім послухати вас, тому 

що  думка громадськості.  особливо   в тому, що стосується виборів до 

місцевих  рад, є надзвичайно  важливою.  Але передовсім я хочу вам 

передати вітання від Голови Верховної Ради, який опікується цим процесом 

особисто.  І,  ви ж знаєте, створена робоча експертна група, як казав Руслан 
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Петрович, і, в принципі,  багато з вас є членами цієї експертної групи. І цей 

процес невипадково є настільки важливим.  

Я думаю, що ми повинні визнати, що ми вже і так трошки спізнюємося, 

оскільки це вибори до місцевих рад є одним із найнагальніших пріоритетів. І  

навіть в Коаліційній угоді це було невипадково позначено, як один з 

пріоритетних напрямків реформування законодавства. Чому це так? Я думаю, 

знову ж таки, ми добре розуміємо відповідь на це питання. Тому що сьогодні 

місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування – це фактично 

єдиний рівень управління, так, який нам не вдалося замінити.  

Ми провели вибори Президента, провели вибори до Верховної Ради, 

відповідно сформували новий уряд. Але нам поки що ми не змогли замінити 

місцевих еліт і регіональних еліт. І це є великий, залишається великим 

викликом українській державності.  

Ми повинні зробити так, щоб ті люди, які будуть обрані в майбутньому 

до місцевих рад, щоби вони, власне, відповідали передусім інтересам 

української державності. Я думаю, що це має бути такою наскрізною 

червоною ниткою під час обговорення і виборчої системи, і інших оцих засад 

виборчого законодавства, те, що стосується виборів до місцевих рад. 

Другий виклик, з яким пов'язана реформування виборчого 

законодавства в  контексті виборів до місцевих рад, це є децентралізація. Так  

сталося, що ми почали процес децентралізації, зокрема фінансової 

децентралізації, до того, як були прийняті рішення стосовно територіальної 

організації, до того як в принципі відбулося об'єднання громад. Але виклик 

уже прийнятий, так? І треба тепер думати, в який спосіб ми будемо 

формувати керівні органи, органи місцевого самоврядування, розуміючи, що 

це буде відбуватися паралельно із  територіальною організацією громад, із 

переданням їх також певних фінансових повноважень і певних 

адміністративних повноважень. Це великий, це потрібно мати  на увазі. Тому 

що ці повноваження це є ключ, так. Чим сильніше ми робимо громади, тим 

сильнішою стає держава Україна. Але виборче законодавство, це, власне, 
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воно формує зміст, тобто якість тих громад, які в майбутньому отримають ці 

повноваження.  

І в вас є звичайна програма круглого столу, але коли ми будемо 

обговорювати всі ці питання – я думаю, що ми передовсім повинні робити 

акценти саме з огляду на ті, на оці, ті речі, про які я згадала. Ми дуже добре 

повинні продумати виборчу систему для того, аби гарантувати 

наймаксимальне і якісне представництво. Ми повинні подумати про 

кількісний склад і вже зауважила про позиції стосовно кількісного складу, 

але я можу зразу висловити зауваження і це не лише моя позиція, але і 

багатьох, і, зокрема, представників органів місцевого самоврядування, що ми 

в цілому можемо обмежитися  і набагато меншим кількісний склад органів 

місцевого самоврядування. Нам не потрібні такі великі місцеві ради, 

особливо у великих містах.  

 І, знову ж таки, наскрізною ниткою для нас, під час обговорення 

виборчого законодавства, законодавства про вибори до місцевих рад, 

повинно бути розуміння того, що ми ідемо шляхом децентралізації 

фінансовій і шляхом об'єднання громад.  

Ну це, власне, все. Я бажаю нам всім цікавої, плідної дискусії і 

сподіваюся, що ми разом зможемо знайти відповіді на такі важливі для нас 

питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Оксана Іванівна. Я надаю слово Ользі 

Айвазовській. Прошу приготуватися Леоніду Ємцю. 

  

АЙВАЗОВСЬКА О. Дякую. Дякую, шановний пане головуючий, 

присутні народні депутати та учасники цієї дискусії. Я думаю, що її вага 

сьогодні вкрай серйозна і тому я дуже сподіваюсь, що учасники, в тому числі 

представники комітету і депутати, і експерти проявлять  волю і будуть 

працювати протягом всього зазначеного часу, так як насправді, зважаючи на 

норми Коаліційної угоди, ми вже відстаємо доволі серйозно. Перше, на жаль, 
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у нас сьогодні немає жодного прогресу щодо реформування законодавства 

про парламентські вибори, про що я змушена згадати, хоча сьогодні дискусія 

стосується місцевих. Хочу нагадати, що до кінця березня, першого кварталу 

2015 року планувалося прийняти зміни до цього закону на основі виборчої 

системи пропорційної з відкритими списками.  

Знову ж таки, якщо політичної волі немає, то потрібно хоча б 

розпочинати фахову дискусію для того, щоб розуміти в які терміни буде 

виконано це завдання, яке ставила перед собою, хочу нагадати, 

конституційна більшість Верховної Ради станом на сьогодні. 

Щодо Закону про місцеві вибори, дискусія вкрай важлива. Знову ж 

таки, на жаль, у нас дуже мало часу, так як не пізніше першої половини 

травня необхідно внести і проголосувати за нову редакцію Закону про 

вибори, зважаючи на те, що вкрай важливим є і загальний контекст. Тобто 

якщо ми будемо застосовувати нову виборчу систему, яка пропонується або в 

Коаліційній угоді, або після фахових дискусій вона буде видозмінена певним 

чином, то вкрай важливо провести якісне інформування громадян щодо 

способу голосування, щодо типу виборчої системи, яка буде застосовуватися, 

для того, щоб вони чітко розуміли, яким чином їхній голос буде 

імплементований в результат, і ця виборча система призведе до кінцевого 

результату виборів як таких.  

Що ми пропонуємо? Група неурядових організацій вже працює з 

грудня місяця. Ми розробили концепцію як для Закону про парламентські 

вибори, вибори народних депутатів, так і місцеві. І я декілька слів скажу про 

пропозиції, але я думаю, що мої колеги більш детально будуть зупинятися на 

цій концепції. Перше, необхідно відмовитися від системи, яка застосовується 

сьогодні, однозначно. Вона є дискредитована з ряду причин. Паралельна 

виборча система, тобто 50 відсотків виборів до органів місцевого 

самоврядування різних рівнів, крім сільських, селищних, дискредитована і на 

парламентському рівні, і на виборах місцевих, зокрема 2010 року.  
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Ряд місцевих рад, вони просто не мають тих функцій, які накладаються 

виборчою системою пропорційною із закритими списками, тобто політичних 

функцій. І виборці фактично не мають можливості голосувати за конкретного 

кандидата, якого вони підтримують. Пропозиція з боку політичної партії, на 

жаль, доволі часто є неконкурентною з тих чи інших локальних причин.  

Якщо говорити про одномандатні мажоритарні округи, ну, на жаль, 

знову ж таки, ми не відійшли від практик організації виборчого процесу, де 

на порядку денному номер один виборчих штабів залишається питання 

застосування в той чи іншій формі адміністративного ресурсу. На щастя, 

набагато менше, ніж в попередні роки. І друге – підкупу виборців. Та 

інформація, яка надходить до нас як неурядових організацій, які в тому числі 

займаються моніторингом виборів, говорить про те, що більшість, на жаль, 

локальних політиків сьогодні задумуються, як ефективно мотивувати, на 

жаль, знову ж таки, в незаконний спосіб виборців надавати перевагу їм. Тому 

відходити від малих одномандатних мажоритарних округів вкрай важливо, 

для того щоб новообрані органи місцевого самоврядування не були заражені 

ще на етапі виборчої кампанії політичною корупцією, як це, на жаль, було і в 

2010 році.  

Отже, якщо говорити про виборчі системи, то фактично ми пропонуємо 

застосувати дві, дещо відійшовши від норм Коаліційної угоди, так як в ній 

пропонується обирати за мажоритарним принципом в одномандатних 

округах сільські, селищні ради, в той же час, застосовувати пропорційну 

систему з відкритими списками для всіх інших рад.  

Ми доволі-таки критичні з приводу цієї ідеї, тому що питання не тільки 

організації самого виборчого процесу, питання розуміння виборців, як 

застосовуються відкриті списки на місцевому рівні, питання фаховості 

роботи членів виборчих комісій, які просто не зможуть встановити результат 

виборів щодо різних рівнів рад, в тому числі елементарно на дільничному 

рівні, і підрахунок голосів буде тривати не навіть добу, дві, три, а, можливо, і 

до тижня. Тому що по факту ця система досить складна на етапі підрахунку. 
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Будь-яка система, яка застосовується, повинна бути направлена на кінцевий 

результат і на якісне відтворення вільного волевиявлення виборців.  

Отже, ми пропонуємо вибори депутатів сільських, селищних, міських 

рад, крім великих міст, районних у місті та районних рад запроваджувати  за 

мажоритарною системою з голосуванням у одному або у декількох 

багатомандатних виборчих округах, де будуть розігруватись від 2 до 5 

мандатів.  

Знову ж таки є дискусія з приводу багатомандатних округів, наскільки 

вони  допоможуть нам уникнути питання корупції у виборчому процесі, 

політичної корупції.  І часто лунають такі думки, що, якщо, вибачте, депутат 

народний був обраний, у тому числі шляхом підкупу в одномандатному 

окрузі до парламенту, чи настільки складно буде навіть багатомандатному 

округу  на рівні локальному забезпечити  собі перемогу таким чином. Але ми 

розуміємо, що ці фактори залежать не тільки від виборчої системи, а й  від 

питання невідворотності покарання за вчинення злочину, в тому числі проти 

виборчих прав.  

Громадянська мережа «Опора» зараз разом з міжнародною фундацією 

виборчих систем проводить якісний аналіз судових рішень і практик органів 

правоохоронних щодо порушення кримінальних справ, доведення їх до суду і 

ефективності розгляду в судах, що стосується виборів парламентських 2012 і 

2014 років. На жаль, практики показують, що питання ефективної роботи 

правоохоронної системи, застосування норм Кримінального кодексу не 

тільки виборчого законодавства є 50% успіху некорупційних виборів, тобто 

без підкупу як такого.  

В інших рівнях є дискусія, тобто ми пропонуємо у великих містах 

обирати  за системою пропорційною з відкритими списками. Що ми 

розуміємо під великими містами? Є два підходи, за якими можна це 

визначати. Перше – це беремо за основу найменший обласний центр – 

Ужгород ( 96 тисяч виборців) і відповідно визначаємо цю мінімальну 

кількість виборців для виборів до міських рад за пропорційною системою з 
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відкритими списками. Це є питання як політичного прогресу у виборчих 

кампаніях як таких і політичних дискурсах на місті, так і питання 

відповідальності політиків сьогодні за їхнє рішення, яке приймалось під час 

формування цієї коаліції. Ми розуміємо, що  коаліції працювати доволі-таки 

важко, тому що це колегіальний орган, але тим не менше прогрес  є. Дискусія 

також, питання для нас залишається відкритим, це обрання до обласних рад. 

Тобто ми пропонуємо пропорційну систему з відкритими списками, втім 

вона може бути змінена на багатомандатні мажоритарні округи.  

І якщо говорити по виборах міських голів, так звана "абсолютна 

більшість" в мажоритарних округах, то ми повинні усвідомлювати, що норма 

щодо двотурової виборчої системи, яка закладена в політичній угоді між 

парламентськими фракціями, вона повинна бути застосована розумно. Тому 

що, перше, є позиція щодо того, що під час голосування в другому турі, на 

жаль, в абсолютній кількості голосів кандидат, який набрав найбільшу 

кількість і в першому турі, може отримати меншу підтримку виборців за 

рахунок зниження явки. Тому питання двотуровості (або "абсолютної 

більшості") необхідно застосовувати в першу чергу в великих містах для 

того, щоб і не накладати додаткових навантажень на державний бюджет і 

місцеві бюджети і не призводити до постійних виборів, які не зроблять честі 

нам у цілому.  

Також залишається питання щодо голосування на тимчасово 

окупованих територіях і в зоні проведення бойових дій або територій, які 

межують саме з ними. Ми виступаємо за те, щоб голосування там 

регулювалося іншим законом, так як там питання, які стосуються виборів, 

повинні стосуватися, перепрошую, тем щодо безпеки під час організації 

виборчої кампанії, можливо, додаткових ресурсів, які повинні надаватись їм 

тощо. 

Ми розуміємо, що голосування на території АРК Крим, в Севастополі і 

на окупованих територіях Донецької і Луганської області просто неможливі, 
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однак, тим не менше, на законодавчому рівні це повинно бути врегульовано 

належним чином.  

І останнє, що я скажу, так як питань ще доволі-таки багато, це про 

питання виборчої агітації і про спосіб голосування. Ми розуміємо, що 

багатомандатні округи, або пропорційна система з відкритими списками, 

сьогодні ставлять перед нами виклик, знову ж таки, щодо способу 

голосування. В європейських країнах, де застосовується пропорційна система 

з відкритими списками, не потрібно друкувати простині-бюлетені для того, 

щоб забезпечити ними виборчі комісії для проведення волевиявлення 

виборців. Тобто є пропозиція застосовувати бюлетені, в яких способом 

вписування буде визначатись порядковий номер кандидата, який балотується 

в межах багатомандатного, мажоритарного виборчого округу або в межах 

округу, де буде обиратись за пропорційною системою з відкритими списками 

у великих містах і потенційно обласних центрах депутати. 

Друге питання. Це передвиборча агітація. Ми виступаємо за те, щоб 

виборчі кампанії були максимально здешевлені і для Держаного бюджету, і 

для самих політичних партій і кандидатів за рахунок чого? В першу чергу, за 

рахунок обмеження або прямої заборони зовнішньої реклами, так як вона не 

несе жодного інтелектуального навантаження для виборчої кампанії як такої, 

тим не менше призводить до мобілізації значних ресурсів з боку кандидатів 

для організації  і забезпечення цієї виборчої кампанії.  

Це ж стосується і проведення агітації на телебаченні і радіо. Ми 

виступаємо за те, щоб було більш змістовної дискусії, ніж промо-роликів, які 

знову ж таки не несуть жодного навантаження, яке дає можливість виборцям 

зробити усвідомлений вибір під час голосування як такого, а відповідно 

дебати на певних рівнях виборів, зокрема міських голів повинні бути 

обов'язкові на місцевому телебаченні, відеоролики повинні бути обмежені 

або способом збільшенням їхньої тривалості, але зменшення кількості як 

такої, або способом чітких вимог щодо позицій програм, а не виключно 

меседжів у виглядів гасел, які пропонуються сьогодні на виборах. 
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І останнє. Виборча реформа на місцевому рівні неможлива без 

належної кореляції її змісту до питань, які сьогодні піднімаються в темі 

децентралізації. Ми усвідомлюємо, що ця група, яка створена Головою 

Верховної Ради України Володимиром Гройсманом, має мати повний доступ 

до напрацювань, експертних можливостей, ресурсів безпосередньо  тих 

інституцій,  органів і організацій, які сьогодні не тільки розробляють 

концепцію  щодо реформи децентралізації, а є центрами прийняття   рішень в 

цій системі.  Тому що концепцій є доволі багато, але відповідей недостатньо  

для того, щоб повноцінно напрацювати текст законопроекту, зважаючи на 

виклик   реформи децентралізації.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ольго. Дуже просив би  наступних 

виступаючих все-таки  якимось чином дотримуватись регламенту, тому що 

пані Ольга  точно вклалась в два регламенти. 

Ми, як виняток, безумовно, їй дозволили, але  надалі, по можливості, 

щоб ми могли  надати слово всім. А всіх, хто бажає виступити,   прошу 

зголошуватись так, як ми домовлялись, або у письмовому вигляді,  як 

надходить низка записок, або  просто піднімайте руку, і будемо тоді вас 

записувати.  

Леонід Ємець. Прошу  підготуватися Мирослава Піцика.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. Шановні колеги,  доброго дня.  Спробую 

говорити коротко і лаконічно. Власно кажучи,  зараз ми проведемо дискусію, 

єдине прохання -   давайте ми в нашій дискусії  не будемо забувати, що  у нас  

є Коаліційна угода,  на базі якої ми  й плануємо здійснити всі ці наші 

перетворення, в тому числі і ті, що стосуються і  питань децентралізації, і 

питань реформи  системи місцевих виборів.  

Тому дозвольте ще раз нагадати  ті речі, які вже записані  в Коаліційній 

угоді  і від яких ми не можемо відійти.  
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Рівень сільських і селищних рад  - мажоритарна система, вище – 

пропорційна система за відкритими списками.  

Як вона буде виглядати і реалізована - це є предмет нашої розмови, 

нашої дискусії. Ми почули тут ряд бачень, висловимо свої і  маємо вийти на 

конкретне рішення  перш за все тому, що у нас  якраз по питанням  місцевих 

виборів  є дуже конкретний таймінг. Цей таймінг обмежується тим, що  у нас 

в жовтні відбудуться вибори.  Це Конституція, це Конституційний суд і  це 

однозначна дата.  Тому, як мінімум,  у нас дуже мало часу  для того, щоб цю 

систему поміняти. І питання стосується не лише  сьогоднішньої нашої 

дискусії, це системи виборів місцевих органів влади,  а й питання 

повноважень цих місцевих органів влади, питання децентралізації.        

Це речі взаємо пов'язані, ми не можемо обирати людей за одними 

повноваженнями, а потім міняти їм повноваження, громадяни України мають 

бути абсолютно чітко свідомо, під які можливості вони обирають своїх 

представників. Я думаю, що це питання дискусії не потребує, воно потребує 

лише наповнення законодавчої базою.  

Друга позиція, яка теж дуже чітко прописана в коаліційній угоді. 

Вибори до, як у нас там правильно, до великих міст, голів, відбудуться в два 

тури, тобто, щоб не було як в місті Києві з Черновецьким, коли двадцять з 

чимось відсотків виборців формують майбутніх 5 років життєдіяльності 

багатомільйонного міста. Тому 2 тури - це теж позиція коаліційної угоди.  

І, якщо дозволите, трошки я від імені мажоритарника міста Києва. Ми 

наполягали і будемо наполягати, що в місті Києві як в столиці, яка має 

унікальний статус, мають бути повернуті районні ради і, знову ж таки ми 

наполягаємо, що районні ради мають бути з повноваженнями. Ми вже були, 

повірте, я сам був депутатом Печерської районної ради без повноважень, 

давати Київській міській раді право самостійно визначати повноваження 

районних рад означає, що в районних радах цих повноважень ніколи не буде. 

Тому закон, який чітко врегулює ці питання це є теж одне із наших основних 

завдань.   
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Тому ще раз вітаю нас всіх за цим столом. Я вклався в регламент, 

навіть здається …  Усе, закінчую дискусію, передаю слово далі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Леонід Олександрович, за те, що зекономили 

2 хвилини. Я відштовхуючись від того, що ви сказали, тільки дуже би просив 

наступних виступаючих, хто буде згадувати про поняття "відкриті списки" 

одразу пояснювати, що він має на увазі. Тому що у нас це поняття воно таке 

більш розмовне і воно вже стало… 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я не про вас. Пані Оля пояснила своє бачення, хто 

розуміє так як це вона, хтось розуміє про преференції, коли йде мова, багато 

інших речей. Давайте будемо пояснювати, що ми може нарешті для себе 

найшли якусь істину по середині і цю істину потім продукували  суспільству. 

Тому що ми нав'язали їм це поняття, а тепер будемо намагатися звести його 

до спільного знаменника. Тому що за тими пропозиціями, які   ми 

попередньо бачимо, ну от різна уява про поняття "відкриті списки", - це 

важлива річ. 

Будь ласка, Мирослав Васильович Пітцик, виконавчий директор 

Асоціації міст України.  

Якщо можна, приготуватися наступному - Олексію Кошелю.  

Дякую. 

 

ПІТЦИК М.В. Шановний Руслан Петровичу! Шановні учасники 

круглого столу! 

Майже місяць назад Асоціація представила вже повністю готовий 

Закон про місцеві вибори. Розроблений паном Ключковським, якого ви 

прекрасно знаєте, він один з кращих фахівців у виборчому законодавстві. 
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Закон не простий, закон має 225 статей, особливо процедурні питання, 

виписані дуже до тонкощів. Залишилося нам було з'ясувати на якому рівні, 

яку систему виборів ми будемо запроваджувати. 

Я, Руслан Петрович, хочу подякувати, що ви звели все-таки пропозиції, 

які звучали на експертній раді, який створений Головою Верховної Ради і я 

думаю, що найближчим часом нам дійсно, можливо, на цьому круглому столі 

варто говорити про конкретні рівні і конкретні системи, які можуть бути 

запроваджені. 

Ми бачимо по своєму, вона, колонка наша, викладена в центрі, але я 

хотів би застерегти. Дійсно ми підтримуючи пані Ольгу Айвазовську про те, 

що система з відкритими списками, досвід Польщі може підтвердити, то є не 

проста і ми можемо в кінці-кінців не отримати результат той, який би 

хотілося. 

Хоча це записано в Коаліційній угоді. Я сто відсотків погоджуюся. 

Тому в своєму варіанті ми записали, що давайте спробуємо, поки що, 

спробуємо на містах з населенням більше 300 тисяч, ну і тих містах, які є 

сьогодні обласними центрами. 

І ще одна річ. От ми говоримо, що треба по букві закону дотримуватися 

Коаліційної угоди. Вчора вже на нараді черговій у Голови Верховної Ради я 

вже почув від окремих представників фракції, які входять в коаліційну 

більшість про те, що нам не треба ніякого нового законодавства, нас сьогодні 

влаштовує і та система виборча, яка є. 

Тому я хочу знати все-таки чи сама коаліція збирається  дотримуватися 

того, що вони записали в коаліційній угоді?  Чи все-таки… якщо окремі 

представники коаліційної фракції заявляють те, що не треба міняти, то може, 

дійсно, не треба міняти?  

Руслан Петрович,  все-таки відкрийте нам таємницю, що за цими… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   …я ж не представляю коаліцію.  
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ПІТЦИК М.В.  Ну от якраз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  При всій повазі, я вам вдячний  за довіру, але…  

 

ПІТЦИК М.В.  Якраз нас  це і турбує.  

І я хотів би застерегти ще одну річ. Справа в тому, що не робіть великої  

політики на тому, де її не повинно бути. 

 Управління містом – це все-таки  управління майже як підприємством. 

Це менеджмент, там нема політики. Один міський голова, якого в знаєте, 

Славутича, прекрасний чоловік Володимир  Петрович, який вже не один рік 

міським головою, каже: "Наш прапор – це асфальту і труби". Там більше все-

таки управлінця. І якщо ми знову втягнемося в політичні дебати, як це було, і 

на сьогоднішній день є такі факти, неприємні факти, коли рішення, які мала 

приймати та чи інша  фракція в міській ради, допустимо, Миколаєва 

визначалося в Києві. Чи буде фракція голосувати так чи ні.  Ну це 

абсолютний нонсенс, коли депутати місцевої ради не працюють на громаду, а 

працюють, в першу чергу, на імідж чи на якісь там корпоративні інтереси 

політичної партії.  

І ще одне. Місцеве  самоврядування  тільки може бути там, де є 

структурована територіальна громада. Якщо ми хочемо розбудувати, дійсно, 

місцеве самоврядування повноцінно, то ми маємо зв'язати, в першу чергу, 

виборця з депутатом місцевої ради. І якнайкраще для цього підходить 

мажоритарна система виборів, про що ми і прописали в своєму законі. В 

містах, селах і селищах з населенням до 300 тисяч за виключенням міст 

обласного значення має працювати мажоритарна система. Нехай партії 

висувають своїх кандидатів на конкретні мажоритарні округи, але це мають 

бути люди, які знані, які можуть  працювати з конкретним округом, з 

конкретною групою в місті.  Просив би висловитись так же всіх, хто буде 

далі обговорювати на ті пропозиції, які викладені у цій таблиці, які  є  у 

нашому  законопроекті. Дякую  за увагу.    
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже   дякую. 

Запрошую до слова Кошеля  Олексія Миколайовича, генерального  

директора  Комітету виборців України. Прошу  підготуватися   Андрія 

Йосиповича  Мегеру. 

 

КОШЕЛЬ О.М. Доброго дня, шановні колеги. У ваших матеріалах є 

роздані витяги із Концепції   Комітету виборців, порівняльна таблиця, можна 

ознайомитись, чим відрізняються підходи нашої організації від наших колег.  

Перш за все, коли експерти Комітету виборців розробляли цей 

документ, ми виходили із двох чинників. Перше – це реалістичність 

застосування. Тому що я  хочу нагадати, що, ну власне, ті, хто пересувається 

в центрі Києва пішки, можуть помітити, що виборча кампанія в місті Києві 

вже реально розпочалась. Якщо ми  переглядаємо телебачення, то також 

бачимо, що в інших регіонах також  кандидати  активно стартували. Тому 

часу для того, щоб робити  експерименти, змінювати, запроваджувати 

складну виборчу систему, у нас реально на сьогодні  вже не залишається.  

Другий чинник, з якого ми виходили, – це       мінімізація масштабів 

порушення законодавства і мінімізація підкупу виборців. І власне кілька 

головних складових – це  запровадження  так званої багатомандатної 

мажоритарної системи, коли виборець  може голосувати за кількох 

кандидатів.   

По-перше, це реалістично, оскільки Україна вже має  подібний 

виборчий досвід.  По-друге, це не ускладнить виборчу систему, тобто 

реально до виконання.  І головне – це зменшує масштаби підкупу виборців. 

Тобто не чесний політик може купити один голос, в той час, як  кандидат має 

2, 3, 5 голосів. Тобто  ми відразу автоматично зменшуємо  рівень підкупу 

виборців і ми більше не будемо мати ганебної практики, яка мала місце у  

2012 році, коли голоси виборців фактично  купувались  і продавались  як 

товари у супермаркеті.  
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Друге, про що вже згадували колеги,    це повна заборона  або  

надзвичайно жорстке обмеження комерційної політичної реклами на радіо  і 

на телебаченні.  Така заборона більш актуальна на парламентських виборах. 

Однак, є підстави говорити про те, що в окремих   адмінтериторіальних 

одиницях кандидати будуть будувати компанію здебільшого саме на радіо і 

телерекламі, насамперед, у великих містах. І у великих містах зменшення або 

заборона телевізійної і радіореклами політичної дозволить фактично 

зменшити витрати на виборчу кампанію в 3-5 разів, а, отже, зробити вибори 

доступними для політиків різних. 

І один з головних, пунктів, про який також зазначено і в концепціях 

наших колег – це запровадження двотуровості. Ми також прихильники того, 

що двотуровість необхідно запроваджувати у великих містах. Але я хочу 

наголосити, пан Ємець сьогодні голосив про те, що, говорив сьогодні про те, 

що не може керувати столицею людина, котра отримала лише 20 відсотків 

голосів громади. Сьогодні ми маємо низку прикладів, коли з сільськими, 

селищними, міськими головами є люди, котрі отримали 10-12 голосів 

виборців. І принцип Києва, коли столицею керує людина, яка отримала 

підтримку лише кожного п'ятого і принцип маленького села, де також 

переможцем, сільським головою стає людина, яка отримає лише 10 відсотків 

довіри виборців, за великим рахунком підхід однаковий, принцип однаковий. 

Тому варто було б розглянути це питання і розширити двотуровість включно 

до малих населених пунктів, можливо, до сіл і селищ, і це буде достатньо 

реалістично застосувати вже в жовтні цього року.  

Я хочу наголосити, що цих кілька складових є значно важливішими, а 

ніж просто формальне виконання Коаліційної угоди про запровадження 

відкритих списків на парламентських виборах. Якщо ми будемо робити 

експерименти з виборчими списками, застосовувати надзвичайно складну 

модель, ми можемо фактично призвести до зриву виборчої кампанії в 

окремих адміністративно-територіальних одиницях.  
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Пропонуючи свою модель відкритих списків, яка є у ваших 

документах, наша організація виходила із максимально простої моделі, яку 

можна застосувати вже у жовтні цього року. Тобто голос відданий за 

кандидата автоматично є голосом за політичну силу. Таким чином модель 

залишається простою, зрозумілою для виборців і ми уникаємо низки ризиків 

у ході виборів. І на останок я хочу наголосити, що зміни до виборчого 

законодавства або нову редакцію Закону "Про місцеві вибори" нам слід 

розглядати лише як перший незначний етап виборчої реформи. І наступним 

невідкладним кроком має стати розробка і прийняття виборчого кодексу, 

який уніфікує проведення виборів місцевих, парламентських, президентських 

а також референдумів. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.  

Андрій Йосипович Магера, заступник голови Центральної виборчої 

комісії, прошу підготуватися пані Тетяні Богушевич. 

 

МАГЕРА А.Й. Дякую, Руслане Петровичу. 

Шановні народні депутати,  шановні експерти, шановні пані і панове 

запрошені на цей захід, по-перше, я хочу висловити вдячність і керівництву 

Верховної Ради і комітету за те, що справді такий захід організовано, і він 

дуже важливий, і він дуже потрібний. І те, що ми, той сам факт, що ми зараз 

обговорюємо, в тому числі і виборчі системи свідчить про те, що цей 

парламент якісно  відрізняється від парламенту минулого скликання. Я 

нагадаю, що у минулому скликанні навіть не парламент розглядав ці 

питання, а робоча група в Адміністрації Президента. І ті, хто там був 

присутній на першому засідання чудово пам'ятають слова міністра юстиції 

який казав, що питання виборчої системи навіть це не предмет обговорення. 

Цар вирішив, ви і далі будете займатися тим, що вас скажуть. Якщо говорити 

про те, яким ми хотіли би бачити Закон про вибори, я вперше чергу хотів би 

наголосити на тому, давайте відмовимося від цього, вибачте, мазохістського 
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за своїм об'ємом назви самого закону. Ну, для чого називати так складно 

закон. Ну, питання тут не для центральної виборчої комісії. Давайте 

подумаємо про сільські комісії, про дільничні комісії. Чи не простіше назвати 

його Закон про місцеві вибори. Назва зрозуміла і лаконічна для всіх. І саме 

така назва вона буде включати не лише вибори до органів місцевого 

самоврядування, і вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим. Тим більше, така назва абсолютно би не суперечила чинній 

Конституції України. 

Що ще важливо було б. Як на мене в Законі про місцеві вибори варто 

було би зробити глосарій вперше у виборчому законодавстві, оскільки є 

потреба у визначенні певних термінів, щоб це було однакове розуміння по 

восьму тексту законодавчого акту.  

По виборчих системах. Я дуже  уважно подивився пропозиції різних 

експертів, і з "Опори", і  з Комітету виборців, і з Асоціації міст. Хотів би 

відзначити те, що, як на мене, дуже багато є корисного в багатьох 

пропозиціях відповідних структур. Разом з тим, я більше схиляюся до тих 

пропозицій, які подала Асоціація міст України, я вважаю, що там вони більш 

реалістичні. Ми зараз говоримо про те, що є в  Коаліційній угоді певні записи 

про необхідність проведення виборів, місцевих виборів, за пропорційною 

системою відкритого типу. Теж про це говорили, це дуже багато різних 

систем їх в світі є і можна багато чого застосовувати. Але я, що цікаво, 

підняв передвиборні програми всіх шістьох парламентських партій, я в 

жодній програмі парламентських партій не знайшов завдання переходити до 

пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах. Тобто 

таких зобов'язань перед виборцями не існує. Те, що є в Коаліційній угоді, я 

думаю, що парламентським партіям ніщо не заважає сьогодні бути 

розумнішими, ніж вони були вчора. І цю помилку, як на мене, треба 

виправити. Тому що запровадження пропорційної системи з відкритими 

списками сьогодні на місцевих виборах – це буде найпростіший шлях для 

дискредитації парламентських виборів за новою виборчою системо. Повірте, 
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так воно буде. Часу є дуже мало, людей ми за цей час не навчимо. І давайте 

не забувати, що попереду у нас літо, людей просто на місцях не буде. 

Як з цієї ситуації виходити? Я думаю, що цікава тема щодо обрання 

обласних і районних рад за мажоритарною системою з багатомандатними 

округами. Це своєрідне повернення до тієї системи, яка була в 1998 і 2002 

роках. Єдине, що там можна би було її дещо модифікувати. Повністю 

поділяю ту позицію, що один виборець – один голос, а не один виборець – 

кілька голосів, але рівна кількість голосів, тому що це спростить роботу 

виборчої комісії. Повірте, там помилок і так вистачає, без цього. Давайте не 

будемо створювати проблему на порожньому місці.  

І другий момент, я думаю, що політичні партії, зокрема лідерів 

політичних партій в парламенті можна зацікавити тим, щоб надати 

можливість місцевим організаціям партій в багато мандатних округах 

висувати не одного кандидата, а кількох кандидатів. Це було б теж 

абсолютно правильно.  

Щодо… Знову ж таки, я, можливо, дещо повернусь до відкритих          

списків. Ми попередньо десь  теж прикидали, як може виглядати протокол. 

Ну, наприклад, протокол до міської ради може виглядати на сорока 

сторінках. Це досить об'ємний документ. Якщо ми хочемо навчити людей, 

для цього потрібен час. Ще раз хочу на цьому наголошую, якщо ми хочемо 

якісні вибори, для цього потрібен час, якщо  нам потрібні вибори як завжди, 

ну, то буде, як завжди. Для того давайте не будемо тоді нарікати на 

територіальні виборчі комісії.  

Обрання сільських (селищних), міських голів. Це правильна, як на 

мене, тенденція – перехід до мажоритарної системи абсолютної більшості, до 

так званої двотурової системи. Але в мене тоді виникає питання, колеги: а 

чим завинили жителі сіл (селищ)? Вони що, другого сорту, ті люди, чи 

сільський (селищний) голова має трошки інший статус від міських голів? 

Абсолютно такий же статус. Він головує на засіданнях ради, він очолює 

виконавчий комітет ради, він має право вето щодо рішення ради. В нього 
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дуже серйозні  повноваження: він підписує договори від імені територіальної 

громади. Це і Конституція і Закон "Про місцеве самоврядування" заклали 

ідеологію, фактично, дуже сильного місцевого голови. І ми зараз хочемо його 

обирати десятьма відсотками, як це було по селах? Як на мене, це дещо 

необачний  підхід і варто було б все ж таки двотурову систему запровадити 

на всіх без винятку виборах – сільських (селищних) і міських.  

Можливо, я скажу дещо таку фразу, але … вона декому не 

сподобається, але демократія дешевою не буває. Дешевою може бути, 

якщо… як Саудівська Аравія: абсолютна монархія, і тоді не треба нікого 

обирати, і зекономимо на всьому, повірте. Давайте все ж таки над цим добре 

подумаємо.  

Я не буду багато забирати час, лише зверну вашу увагу на те, що ми би 

просили залишити існуючу систему формування територіальних виборчих 

комісій, хоч як це нам не складно було все ж таки займатися формуванням 

обласних, районних, міських комісій в Україні, Центральній виборчій комісії, 

але я думаю, що це буде більш кращий спосіб, ніж такі комісії би формували 

відповідні місцеві органи влади.  

Разом з тим, я би застеріг від того, щоб надати повноваження обласним 

виборчим комісіям формувати сільські комісії. Ми повинні розуміти, що 

сільських комісій, сільських (селищних), міських в межах областей – це 

кількасот відповідних територіальних комісій, це  дуже серйозний момент, на 

який... яким нехтувати я би все ж таки не радив цим нехтувати. І буквально 

ще одна ремарка, мова йшла про, знову ж таки, вибори до обласних районних 

рад. Уявімо Харківську область виборців... Виборці в місті Харкові є, якщо в 

процентному відношенні, це понад 50 відсотків виборців самої Харківської 

області. Якщо ми  зараз хочемо перейти до способу обрання відповідних 

обласних рад за мажоритарною системою з багатомандатними округами і 

хочемо начебто диференціацію  зробити від там 2 до 8 округів, залежно від 

району і міста, я на чому хочу наголосити, ми цю диференціацію ніколи не до 

чистого знаменника не приведемо. Для прикладу, в Харкові понад один 
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мільйон  виборців, разом з тим, є Коломацький район, де 6 тисяч 245. Яка 

пропорція  може бути? Очевидно, її не буде. Тому, можливо, є сенс подумати 

про рівне однакове представництво як районів, так і міст обласного значення 

в обласній раді. Можливо, над цим теж треба думати.  

І уже зовсім на завершення, я не відкрию Америки, коли скажу, що 

Закон про вибори не буде ідеальним, навіть якщо тут 12 апостолів його 

будуть приймати, з однієї простої причини.  Україна досі, за стільки років 

Незалежності не спромоглася навести лад в адміністративно-

територіальному устрою. Ця ситуація з "матрьошками", вона досі була і вона 

досі існує, ніхто її не розв'язав. Ми має навіть ситуацію, коли в одному селі 

знаходяться відразу 4 сільські ради. Повірте, така ситуація є. це Запорізька 

область. Я думаю, що в цьому питанні треба навести спершу лад, а потім, 

можливо, переходити на якусь ідеальну модель місцевих виборів. 

Тому з свого боку, я думаю, мене колеги підтримають, я би дуже 

просив Закон про місцеві  вибори, якщо і приймати за будь-якої системи, то 

повірте, йог  треба все ж таки приймати за повноцінними трьома читаннями, 

в тому числі повноцінне третє читання. Дуже багато моментів треба буде 

узгодити в самому тексті і прикінцеві перехідні положення дуже треба буде 

грамотно виписати, щоб у нас потім не було з цим проблем.  

Зі свого боку – з боку Центральної виборчої комісії ми готові до  

співпраці, ми готові допомагати експертній робочій групі, у нас є можливості 

для цього, щоб вам допомогти, і є аналітичні певні напрацювання, і 

статистична інформація. Але я таки думаю, що будуть більше прислухатися і 

до експертів, і до фахівців в цьому питанні.  

Ще раз дякую, Руслане Петровичу, пані Оксана, за те, що ви доклалися 

до того, щоб організувати цей захід. Я думаю, що такі заходи є вкрай 

потрібними. І якщо ми будемо спільно працювати в одному напрямку, то я 

переконаний, що ми вийдемо на якомога якісніший виборчий закон. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Андрій Йосипович, за дуже змістовну 

доповідь. Тільки я просив би для наступних виступаючих все ж таки 

утримуватися щодо назви окремих країн як негативний досвід, тому що це 

дружні нам країни, з якими ми ведемо активну співпрацю. 

Дозвольте мені люб'язно надати слово пані Тетяні Богушевич, експерту 

Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Я мушу сказати, що ми 

звернулися до цілої низки міжнародних організацій для сьогоднішнього 

заходу по можливості надіслати свого представника для того, щоб він 

виступив і висловився з приводу озвученої теми. На превеликий жаль, всі 

решта не змогли, одна тільки у нас організація, з якою ми дуже тісно 

співпрацюємо, - це Бюро демократичних інститутів і прав людини, 

погодилася люб'язно спеціально на сьогоднішній захід на один день 

делегувати пані Тетяну. І ми, користуючись нагодою, не можемо обмежувати 

її в часі, якщо, думаю, ви не заперечуєте. Дякую. 

А підготуватися Радченку Євгену. 

 

БОГУШЕВИЧ Т. (Іноземною мовою) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Іноземною мовою).  

Шановні друзі, дозвольте мені надати слово Радченко Євгену, який є 

Директором з розвитку "Інтернюз-Україна". Прошу підготуватися Соболю 

Сергію. Дякую.  

 

РАДЧЕКНО Є. Дякую, Руслану Петровичу.  Доброго дня, шановні 

колеги. Я спробую коротко відповісти на кілька запитань, які тут були 

поставлені, і одночасно пояснити, чому пропонуються саме ті чи інші 

виборчі системи в одній із концепцій. 

Отже, перше питання, на яке хотілося би відповісти, і кілька ремарок 

попередніх доповідачів мене трошки злякали. Чи варто приймати новий 

закон? Звичайно варто. Причини дві. Причина перша – виборча система, яка 
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в  чинному законі про місцеві вибори, вона вже настільки дискредитована, 

що її і обговорювати не варто. І причина друга – для кожного законодавчого 

акту, суто з питань законодавчої техніки, є межа, до якої його можна латати. 

Так от чинний закон уже латати не можна. 

Якщо ми його попробуємо іти шляхом внесення та доповнень, ми 

просто наробити такого законодавчого акту, який застосувати буде 

практично неможливо. Тому відповідь перша: закон новий необхідний. 

Друга річ, системи.  Я трошечки наляканий різноманіттям виборчих 

систем, які ми пропонуємо в різних концепціях. В одній концепції я 

нарахував 5. Причому так, де відкриті списки, ще і самовисування. Вибачте, 

що ми робимо? Я, звичайно, високої думки про українських виборців, але не 

на стільки високої. Я не очікую, що виборці розберуться до тонкощів у 

відкритій системі, у пропорційній відкритій, в пропорційній виборчій системі  

з відкритими списками та ще й такий, де є самовисування. Тому я би, все-

таки, при запровадженні нових виборчих систем ішов би обережно і не 

плодив би, ну, дуже складних систем.  

Третя річ. Все-таки треба пояснити, що ми маємо на увазі під терміном 

"відкриті виборчі списки" в пропорційній виборчій системі. Ми є 

прихильниками однієї з найпростіших модифікацій з відкритими списками. 

Суть її полягає в тому, що, по-перше, заборонено самовисування; по-друге, 

передбачена загальна виборча квота, а не регіональна або окружна, і 

передбачено підрахунок голосів на максимально високому рівні. Тобто 

фактично, якщо ми беремо за аналогію парламентські вибори, то 

встановлення результатів було би функцією Центральної виборчої комісії. 

Якщо ми беремо місцеві вибори, то встановлення результатів з відкритими 

списками залишалось би функцією обласної виборчої комісії територіальної 

та міської територіальної виборчої комісії великого міста.  

Якщо ж ми запровадимо такі речі, як самовисування при відкритих 

списках або відсутність розподілу компенсаційних мандатів у загальному 

окрузі, нам доведеться погодитися з тим, що встановлювати результати 
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виборів в окрузі багатомандатному буде окружна багатомандатна виборча 

комісія, і на це кваліфікацій ні в яких виборчих комісій не вистачить.  

Наступна річ, про що хотілось би сказати, це те, що треба пам'ятати, 

що, крім виборчого законодавства і виборів, в країні існують інші суспільні 

відносини, суміжні суспільні відносини. Що ми хочемо досягти на виборах? 

Ми хочемо, щоб наші партії розвивались не як київські політичні клуби, а як 

повноцінні партії? Очевидно, що хочемо. Тоді ми, все-таки, повинні 

подумати про запровадження партійних виборів, пропорційних виборів з 

відкритими списками, принаймні на рівні обласної ради та ради великого 

міста.  

Наступне питання. Чи ми хочемо, щоб наша виборча система була не 

корупційною? Одна з найбільших загроз в Україні – це корупція, я тут 

Америки не відкриваю. І якщо ми це хочемо, то ми повинні максимально 

збільшити розмір виборчого округу. Чим менший виборчий округ, інакше 

кажучи, тим     більш він корупційно вразливий. Тому ми повинні подумати 

про те, як відмовитись від мажоритарної системи одномандатного округу. 

Тому що саме там буде найбільший  рівень підкупу. І вже зараз можу 

сказати, дійсно погоджуся, що виборча кампанія вже стартувала де-факто і 

багато так званих політтехнологів українських уже зараз розцінюють, як 

єдиний стовідсотковий або багатовідсотковий спосіб отримати мандат 

депутатам місцевої влади, це зайнятися підкупом. Зараз всі технологи 

працюють над системами підкупу. Тому, якщо ми не поставимо бар'єрну – 

ціна нам гріш.  

Наступна річ. добре чи погано це, таке поняття як "ратушні партії". 

"Ратушні партії" для тих, хто не знає,  це політичні сили, які виступають за 

певну програму не далі своєї області або свого міста. Так от, добре це чи 

погано? Можливо в європейських країнах це й добре, там немає загрози 

сепаратизму, у нас вона є. На мою думку, ми повинні змоделювати наші 

виборчі системи і наше виборче законодавство таким чином, щоб запобігти 

проходженню так званих "ратушних партій" або так званих, як ми любимо 
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говорити, місцевих проектів. До вашого відома, шановне товариство, на 

чорному ринку політичних партій гуляє три десятки партій, які продаються, 

купуються. Є певні політичні лідери з невеличких політичних партій, які 

продають обласні організації для того, щоб достатньо багаті і серйозні люди 

могли організувати свої невеличкі проекти і пройти у місцеві ради крупних 

міст або областей. Проекти "Рідне місто", я не хочу називати ще багато, або, 

там, "Моя рідна – умовно кажучи – Харківщина чи Волинь". Таких проектів 

мало? Ми хочемо ще? Я думаю, що нам не потрібно плодити місцеві  

проекти, а у виборах повинні брати участь тільки ті політичні партії, які 

спроможну запропонувати загальнонаціональну програму.  

Тому, я думаю, що нам треба подумати і про такі речі, як цензи для 

політичних партій. Наприклад, у вигляді такому. Політична партія може 

брати участь у виборах тільки в разі, якщо вона висуне виборчі списки, 

наприклад, до двох третин обласних рад. Тоді так, якщо не висуне дві 

третини, тоді ні. При цьому ми повинні подумати і про такі речі, як достатньо 

серйозна застава, грошова застава. Для того, аби, знову ж таки, запобігти 

великій кількості ратушних або місцевих проектів.  

Тому ще одна річ, на якій я хотів би наголосити. Це те, що виборчі 

системи в нас повинні бути в принципі не конфліктними. Так от однією з 

найбільш конфліктних виборчих систем, особливо в сільській місцевості, є 

саме мажоритарка відносної більшості. Інколи доходить до того, що сусіди 

між собою по 4, по 5 років не розмовляють за результатами виборів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. До наступних виборів.  

 

РАДЧЕКНО Є.  До наступних виборів, так.  

Ми, власне, і пропонуємо через це запровадити систему 

багатомандатного округу. Там, де переможець не один, а кілька. Це дає 

можливості, крім того, що ця система є менш конфліктною, вона не 

ускладнює підрахунок голосів для виборчих комісій, що теж добре.  
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І третє. Ця виборча система дає змогу, дійсно, провести хоча би 

часткову градацію. Я закінчую… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Увага! Ні, це я просто. Прошу уваги, доповідайте.  

 

РАДЧЕКНО Є. Хоча би часткову градацію кількості депутатів в 

залежності від кількості виборців. 

Справді, було гарно приведений  приклад Харківської області. Якщо ми 

підемо по системі рівного представництва, то всі бюджетні кошти у нас 

підуть в збиткові райони. А Харків не буде мати можливості розвиватися як 

достатньо серйозне місто. І про загрозу перепредставництва малих населених 

пунктів і недопредставництво великих населених пунктів ми повинні так 

само передбачати. Це питання дає можливість вирішити багатомандатна 

мажоритарка.  

Ну, і на останок. Я пропоную і не тільки я, ми всі пропонуємо 

максимально спростити кількість виборчих процедур. Наприклад. При 

формуванні виборчих комісій навіщо нам  жеребкування. Жеребкування 

тільки ускладнює роботу вищестоящих виборчих комісій потім по замінах 

тих членів комісії. Тому ми більше за великі виборчі комісії, нехай і не дуже 

дисципліновані, аніж за постійні зміни, за постійну текучку кадрів. 

І ще одне останнє зауваження. Хотілось би повернутись до 

необхідності паралельної розробки законів про парламентські та про місцеві 

вибори. Олексій Кошель згадував про те, що наступним кроком має бути 

виборчий кодекс, проект виборчого кодексу давно готовий, його можна 

тільки підчистити і запровадити, але не забуваймо, що Україна знаходиться 

під моніторингом Ради Європи, і якщо ми будемо разом одночасно 

розробляти 2 законопроекти і вводити таке поняття, як єдність виборчих 

процедур у 2 законах парламентському і місцевому, це є перший крок до 

реальної, справжньої уніфікації виборчого законодавства, і шанс бути 

знятими з моніторингу Ради Європи. Дякую за увагу. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую, пане Євгене. 

Прошу до слова Сергія Соболєва. Підготуватись Денису Ковриженку. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, мені здається, ми трошки 

перескочили, почали визначати кількість депутатів, ще якісь речі,  а мені 

здається, ключове питання, яке ми повинні визначити, це власне під які 

завдання обираються місцеві ради і голови або старости, які будуть 

очолювати місцеві ради. Мені здається, ми це вже все проходили, і дехто 

може це в підручниках почитати, враховуючи вибори 1990, 1994 років, 

вибори 2006 чи 2010 років, і кожні з цих виборів дають відповідь на ключове 

питання, під які власне завдання будувались ці вибори. Тут така жвава 

дискусія: 2 тури, не 2 тури. Я хочу нагадати 1990, 1994 роки – двотурові 

вибори, правда, депутатів Верховної Ради славного міста Києва не могли 

пройти ні в 1990, ні в 1991, ні в 1992, ні в 1993, а останнього депутата обрали 

прямо напередодні завершення каденції цього парламенту. Да, тоді був 

бар'єр, правда, але я хотів би нагади, що цифри, ви можете їх підняти  з 

підручників історії, сягали 13 відсотків, це стосовно легітимності обрання в 

двохтурових виборах депутата, який обирався, наприклад, вже далі, не 

маючи ніякої точно такої легітимності. Тому, я думаю, що нам треба дати 

відповідь на ключове питання: так під що обираються депутати? Бо в 2006 

році, коли підписали відомий вам меморандум лідер опозиції Янукович і 

Президент Ющенко, була одна норма,  це введення тотальне недоторканності 

депутатів всіх рівнів: від сільської ради до обласної. І ви можете подивитися 

списки, тих, хто потрапив на цих виборах в сільські, селищні, обласні ради: 

весь криміналітет, вори в законі, ті, кому треба було, як вони самі казали, 

приховати себе від так званого політичного переслідування, які в той час 

були. Вони всі були депутатами всіх рівнів. Благо, посад було достатньо. І 

під це, власне, і сформовані були списки, під це були сформовані завдання, 
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як приховати одну з партій в рамках недоторканності депутатського корпусу 

всіх рівнів.  

Давайте згадаємо вибори 2010 року чи останні місцеві вибори в Києві. 

Подивіться, ключове завдання, яке ставилося, - це захист інтересів інвесторів 

і забудовників, захист інтересів тих, хто отримував земельні ділянки, захист 

інтересів тих, хто сидів на державних або місцевих тендерах. Тому нам треба 

перш за все визначитися з ключовою позицією: власне, що ми будуємо. І 

давайте почнемо з ключового питання – Конституції. Бо, ви знаєте, ми так 

жваво обговорюємо виборчу систему. А як ми будемо когось обирати, не 

розуміючи, а що, власне, якщо навіть план буде стовідсотково виконаний, 

парламент нам видасть у вересні місяці, як це є ніби по плану, ухвалення 

нової Конституції. І тут є ключове питання не просто самої Конституції, а 

ключове є питання таке: а що парламентар бачить базовим рівнем місцевого 

самоврядування.  

Ви ж знаєте, сьогоднішню ідею повернення до радянської матрьошки, 

де тільки замість Москви, яка розподіляла на 15 республік-сестер, а далі на 

обласні ради при тотальній безвідповідальності мерів в той час, в який 

обирались місцевими радами і рад, всі кошти ділилися по вертикалі і далі 

головне питання було, які у тебе відносини в республіці Радянській, в Москві 

або в обласній раді. І під це виділялися кошториси, і кошти безпосередньо 

для депутатського корпусу місцевих рад. 

Що нам зараз пропонують в геніальних ідеях так званої базового рівня 

об'єднаних громад? Це вам ніщо не нагадує? Ми знову отримаємо базовий 

рівень область, в кращому випадку міста обласного підпорядкування і то не 

всі, не 179, тепер їх вже є менше в зв'язку з втратою Севастополя, де вибори 

не можливо провести, наприклад, там Сімферополя, Донецька і Луганська. 

Ми отримаємо так званий базовий рівень об'єднання громад, в які 

будуть входити, в кожному обласному нині рівні по 5, максимум 6 районів, 

які сформують через так зване добровільне об'єднання тисяч міських, 

сільських, селищних громад.  
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Тоді виникає питання, а навіщо нам треба мери міст в містах, які 

будуть залежати від того, який фінансовий ресурс їм нададуть так звані нові 

об'єднання громад? Навіщо нам треба сільські ради, які не будуть мати ні 

закріплених повноважень бюджетних, ні закріплених повноважень 

податкових, які всі будуть просіями і прохачами, безпосередньо в 

новоутворених об'єднаних громадах? От без відповіді на це запитання все 

чим ми зараз займаємося – це по великому рахунку тотальна профанація. 

Скажіть, будь ласка, а нам треба буде обирати в усіх 11-ти тисяч радах 

нинішніх ради? В мене є великі сумніви. А навіщо обирати ради там де вони 

не мають ні фінансового, ні податкового, ні управлінського, ні розпорядчого, 

ніякого ресурсу. 

Тому я думаю перше питання на яке нам дати треба відповідь, так все-

таки ми залишаємось на схемі базового рівня місто-село-селище, яке без 

сумніву може приймати згідно з діючим законом, який ми ухвалили 

рішенням про добровільне об'єднання. Бо я вам приведу приклади не лише 

чотирьох сільських рад в межах одного села в Запорізькій області, а приведу 

унікальний прилад міста Запоріжжя, на території якого є декілька  селищних 

і десятка два сільських рад, які спокійно далі обираються і існують в межах 

міста Запоріжжя і в межах інших міст. 

Тому я думаю, що поки ми не визначимося, так все-таки, які 

повноваження є  у сільської, селищної, міської ради, чи вони об'єднуються 

для виконання спільних повноважень по утриманню інфраструктури доріг, 

медичних закладів, театрів, шкіл, інших закладів, чи, вибачте, вони 

виконують виключно тільки повноваження казначейства по розподілу 

ресурсів, які їм будуть спускатися з гори? Тому я думаю, без відповіді на це 

запитання, а ця відповідь – ми не отримаємо без розуміння того, що 

законодавець готує в Конституції, подальша наша дискусія – це є, по меншій 

мірі сотрясание повітря. Краща, гірша виборча система, та давайте 

подивимося, абсолютно чудово існують країни, в яких є мажоритарні вибори. 

Тільки давайте тоді мажоритарні вибори зразка 1990 року, чи 1994 року, коли 
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на вибори витрачали 400 російських рублів, а в 1994 році 40 тисяч купоно-

карбованців, які були менше, ніж 400 російських рублів... вибачте, не 

російських, а радянських рублів. Заборона набула і її не можливо було 

проводити – агітацію на телебаченні, бо тоді телебачення було в руках однієї 

партії – Комуністичної партії. На радіо взагалі агітації не було. А знайти десь 

різограф чи інший множильний апарат можна було тільки в відділеннях 

Компартії. Ну, ще трошки щось руху додала канадська або американська 

діаспора. Оце були вибори, коли ви ножками обходили всіх виборців, коли ви 

представляли свою програму, коли ви мали до 2-3 тисяч добровольців, яким 

ви ні копійки не платили, а які працювали на виборах і не знали, що таке 

оплата за вибори, за відбування покарання в  дільничній виборчій комісії 

спостерігачем чи членом цієї дільничної виборчої комісії. Бо за що ми 

платимо? За покарання? Чи за що ми платимо членам  дільничних виборчих 

комісій? 

Да, можна таку мажоритарну систем запроваджувати, повернутись до 

неї, ввести обмеження, про що казала Айвазовська, стосовно політичної 

реклами, обмеження реклами будь-якої іншої. Так можна проводити 

мажоритарні вибори. 

Тому я думаю, ключове питання, з яким ми повинні розібратися – це 

питання повноважень і компетенції місцевих рад, мерів міст або як їх там 

назвуть в маленьких містах чи селищах, старост. Виходячи з цього, ми 

плануємо всю систему виборчу і повноваження стримувань і противаг, які 

повинні так само існувати у місцевих виборах, бо інакше ми будемо мати 

безконтрольного мера або безконтрольну раду. Як обходять це, то не мені 

вам це пояснювати. Є «неугодний» мер, є секретар ради, який обереться 

радою і дуже швидко цей «неугодний» мер опиниться на вулиці. 

Тому я думаю, що без відповіді на це ключове питання подальше 

просування в рамках закону виборчого є більше дуже схоластичним 

завданням, бо ви так само побачите відкриті списки. Чиста пропорційна 

система з закритими списками, змішана система існує у багатьох країнах 
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світу. І вони є чомусь дуже успішними, маючи однакові виборчі системи, або 

дуже неуспішними, маючи ті самі виборчі системи. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергію Владиславовичу. Запрошую до слова 

Дениса Сергійовича Ковриженка, радника з правових питань представництва 

міжнародної фундації виборчих систем в Україні. Прошу підготуватись 

Андрія Ільєнка. 

 

КОВРИЖЕНКО Д.С. Дякую, пане головуючий. Перш за все хочу 

відзначити, що є положення Коаліційної угоди, в  якій на сьогоднішній день є 

закріплення стосовно проведення всіх виборів, крім сільських і селищних за  

системою з відкритими списками. Їх фактично неможливо реалізувати з 

однієї простої причини. Ми матимемо декілька виборчих процесів одночасно 

у жовтні цього року, і відповідно, якщо ми виборцям роздамо виборчі 

бюлетені, де  вони голосуватимуть за конкретних кандидатів в рамках 

системи з відкритими списками, то можна лише уявити, яким чином 

відбуватиметься це голосування і яким чином рахуватимуться голоси і 

встановлюватимуться підсумки голосування. 

Тому очевидно від ідеї проведення    всіх виборів за цими списками 

варто відмовитись.  

Другий момент, на якому я хотів би зупинитись. Це, власне, те, що 

систем, за якими проводитимуться вибори, їх не повинно бути багато. Тобто 

не можна під сільський рівень запроваджувати одну систему, а районну раду 

обирати за іншою, обласну – за третьою, парламент – за четвертою.  

Якщо подивитись зарубіжний досвід, зокрема європейських країн, я не 

буду говорити про всі країни світу, ви побачите, що завжди є певний зв'язок 

між тією системою, яка застосовується на парламентських виборах, і тією 

системою, за якою принаймні обираються органи регіонального рівня. Звідси 

випливає те, що якщо на виборах парламентських у нас буде запроваджено 
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певний варіант відкритих списків, то аналогічний варіант має 

застосовуватись і на виборах до рад регіонального рівня. 

Третій момент, це, власне, необхідність гармонізації різних виборчих 

процедур, які закріплюються в різних законах. Я поділяю думку Євгена 

Радченка, який говорив про те, що робота над різними виборчими законами 

має вестись одночасно, бо в результаті ми знову отримаємо три закони з 

різними процедурами. Президентський ми розглядатимемо ще пізніше, ніж 

парламентський і місцевий. І відповідно це ускладнить життя представникам 

виборчої адміністрації, яке у них і так не є дуже простим.  

Зрозуміло, що якщо в парламентському законі є ряд моментів, зокрема 

і в виборчому кодексі, в одному з законопроектів, який подавався групою 

народних депутатів, 1068-2, закріплюється питання гендерного 

представництва чи якісь інші прогресивні речі, то зрозуміло, що за такою ж 

логікою має відбуватись дизайн системи для тих виборів місцевих, які 

проводитимуться все ж таки за відкритими списками.  

Стосовно мажоритарних систем. Ідеальної системи не існує, тобто 

якщо порівнювати системи з  закритими чи відкритими списками, завжди є 

певні в них переваги і певні вади. Питання про те, чи зменшиться рівень 

адмінресурсу і зловживань при багатомандатному або одномандатному 

окрузі, воно залишається відкритим, тому що ніщо не заважає одному з 

кандидатів, наприклад, опікуватися лише частиною округу і забезпечити собі 

перемогу на виборах. Але ця система, багатомандатний округ я маю на увазі,  

має  одну безумовну перевагу. Це те, що зменшується кількість втрачених 

голосів в умовах, коли з однією єдиною оговоркою такою, що округ не є 

великим. Тобто, якщо округ буде на 20 мандатів, то так само депутати 

обиратимуться 5-відскотками електорату. Тому величина такого округу не 

повинна бути великою. 

Далі не слід забувати про те, що у нас в Конституції і поки що в чинній 

редакції, і не зрозуміло, чи буде прийнято те, про що говорили попередні 

доповідачі, восени чи не буде прийнято. Є певні конституційні принципи, за 
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якими формуються органи місцевого самоврядування, зокрема обласні, 

районні ради. Тобто вони мають представляти спільні інтереси 

територіальних громад. Звідси, мабуть, треба "плясаты" при напрацюванні 

якихось ідей стосовно систем для саме районних і обласних рад.  

Зрозуміло, що округи мають, якщо погодитись з тим, що  закріплено в 

Конституції, то, мабуть, округи відповідно на виборах до районних рад і 

обласних, вони мають збігати з межами відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць нижчого рівня – міст обласного 

значення і відповідно сіл, селищ та міст районного значення на базовому 

рівні.  

Далі питання впливу грошей на політику, тут уже говорилось про деякі 

речі: тобто заборона чи обмеження передвиборної агітації, зокрема на 

телебаченні і радіо, зовнішньої реклами. З цим всім варто погодитись. І 

політики самі наголошували на те, що корупцію в політиці треба долати.  

Але не слід забувати  про те, що, власне, регулювання впливу грошей 

на політику має здійснюватись комплексно. Тобто на сьогоднішній день 

існують групи при різних комітетах, які напрацьовують ідеї стосовно якраз 

запровадження якихось комплексних механізмів вирішення цих проблем. І, 

власне, про цю ідею так само не слід забувати. Тобто має бути якесь 

комплексне врегулювання, впровадження державного фінансування партій, 

обмеження приватних внесків для того, щоб партії стали більш незалежними 

від олігархів, а їх фінансування стало більш прозорим. 

І якраз в контексті оцих заборон на фінансування агітації, 

запровадження прозорості звітності на виборах усіх без винятку має лежати 

зміст і, в тому числі, реформи законодавства про місцеві вибори. 

Декілька коментарів стосовно, я спробую коротко, великих міст, двох 

турів і так далі. Мабуть, тут може бути і інший критерій. Тобто зрозуміло, що 

є природа повноважень, вона є спільною для всіх місцевих голів на всіх 

рівнях. З іншого  боку, да, демократія не може бути дешевою і так далі, але 

тут може бути і інша логіка – це, власне, специфіка міжбюджетних відносин 
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між різними рівнями самоврядування. Якщо виходити з цієї ідеї, то очевидно, 

що нам варто звузити перелік таких міст до міст обласного значення, які 

принаймні в системі міжбюджетних відносин не стоять на дещо іншому 

рівні, ніж села, селища і міста районного значення. Ці міста знову ж таки не 

рівномірні за кількістю виборів, тобто є з них міста, де 7 тисяч жителів, 

обласного значення, є міста-мільйонники. Тому тут треба знайти якесь золоте 

зерно, так би мовити, яке спиралось би на якийсь здоровий глузд, тобто не 

можна брати, скажімо, всі обласні центри з населенням 96 тисяч, а потім 

говорити про те, що "а з міст обласного підпорядкування ми візьмемо лише 

міста 300 тисяч – і на цьому все". Тобто, якщо прив'язуємося до кількості, 

треба тоді рахувати від найменшого обласного центру чи якогось міста, 

наприклад, з 90 тисячами виборців, чи, ну, до якоїсь об'єктивної цифри. 

Ратушні партії, цілком згоден з тим, що, якщо ми перейдемо до 

відкритих списків чи запровадимо навіть мажоритарні системи з 

багатомандатними, одномандатними округами, ці ратушні партії не 

сприятимуть посиленню регіональних осередків місцевих партійних 

організацій, ну, місцевим і регіональним партійним організаціям. Тому це 

явище, зрозуміло, воно існує в багатьох країнах Європи, і там є і виборчі 

комітети, які формуються під вибори і зникають, і партії є, які так само 

реєструються безпосередньо для досягнення певних виборчих цілей. Але 

Україна, з моєї точки зору, вона до цього не дозріла. І якщо ми уже 

починаємо грати в демократію, тобто дозволяємо самовисування на певних 

категоріях виборів, все ж таки не треба вже впадати в крайнощі і 

деформувати партійну систему настільки, щоб там було, замість 240 

існуючих партій, 50 тисяч, включно з різними ратушними і так далі. 

Ну і стосовно децентралізації. Якщо ми будемо чекати, поки в державі 

відбудеться реальна децентралізація, тобто не лише прийняті зміни до 

Конституції, але і перерозподілені бюджетні кошти, переписаний Бюджетний 

і Податковий кодекси, то ми, мабуть, місцеві вибори проведемо, ну, десь в 

році 2020-му. Я думаю, що варто говорити про те, що на цих виборах ми 
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маємо провести вибори у строки, передбачені Конституцією, вони чітко 

зафіксовані. Ці вибори мають бути черговими на всіх рівнях. А далі вже, 

якщо в нас, дійсно, піде реальна реформа місцевого самоврядування: 

старости, реформа міжбюджетних відносин, податкової системи  і так далі – 

ми можемо спокійно достроково припинити повноваження цих рад, і в змінах 

до Конституції зафіксувати певний новий строк проведення чергових виборів 

чи позачергових, скоріше за все, чергових у зв'язку з досягненням певних 

цілей. Тобто прийнято Бюджетний кодекс, грубо кажучи, внесено зміни до 

Конституції, після цього вже відбувають вибори за, можливо, взагалі іншими 

системами.  

І, завершуючи, я хочу, дійсно, погодитися з думкою про те, що відкриті 

списки – це, зрозуміло, дуже хороша ідей для того, щоб протестувати їх 

перед парламентськими виборами, але лише за однієї мови, якщо цей закон 

буде прийматися тут і зараз. Тобто, якщо він у квітні буде ухвалений, то в 

принципі є ще робота, де залишається простір часу, для того щоб підготувати 

виборців, членів комісії і так далі. Якщо цей закон буде прийнятий 

наприкінці, десь в липні місяці чи в травні він з'явиться в парламенті, до 

липня він проходитиме всі стадії, всі читання, то я думаю, що впровадження 

цієї системи, дійсно, може дуже сильно дискредитувати систему з 

відкритими списками.  

Тому робота, якщо ми, дійсно, згодні з тим, що на певних рівнях мають 

застосовувати систему з відкритими списками, цей закон має ухвалюватися 

вже фактично зараз. Тобто квітень місяць залишається або тоді треба думати 

над тим, які все ж  таки системи ми готові, наскільки ми готов до 

компромісів у рамках певних систем, за якими проводитимуться вибори до 

тих чи інших…….. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Денисе. 

Шановні колеги, давайте порадимося, у нас залишається кілька хвилин 

до кави-брейк. Оскільки я вже оголосив Андрія Іллєнка доповідачем, то 
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можливо він виступить, а потім буде перерва. А після перерви підготуватися 

до виступу Шелесту Олександру Миколайовичу.  

Будь ласка, народний депутат України Андрій Іллєнко. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю.  Дякую, Руслане Петровичу.  

Я хотів би кілька тез сказати, щоб не повторюватися, бо в принципі вже 

основні всі думки слушні були сказані. Хотілося би просто, дійсно, 

наголосити на тому, що, як це завжди у нас буває, напевно, не обійдеться 

лише ґрунтовною дискусією про те, яким це має закон, які він має 

виконувати функції, до чого він в результаті має призвести, а величезну 

роботу  доведеться провести  і громадськості,  яка зацікавлена, і, очевидно, 

тим народним депутатам, які теж є, скажемо так, дійсно  щиро зацікавлені в 

змінах  виборчого законодавства,  скажемо, щодо того, щоб дійсно      цей 

закон, в принципі,  з'явився, щоб у нас не виявилось так, як  сталось з 

парламентськими виборами останніми, коли  говорилось про 

перезавантаження влади і багато інших правильних речей,  але, на жаль, вони  

відбувались за  старим виборчим законом і  багато проблем  минулого так чи 

інакше перейшли в спадок.     Тому тут треба, дійсно,  проявити політичну 

волю і  дотиснути цю ситуацію.  

Я повністю згоден, що тут треба  мислити вже категоріями  навіть не   

місяців, а буквально  днів і тижнів, і нам необхідно мати певний часовий 

люфт  для того, щоб  просто навчити людей, перш за все членів виборчих 

комісій,    пояснити виборцям, які нововведення будуть  і як це все буде 

працювати  на практиці. Для цього потрібен  час, в принципі, зараз цей час є, 

і тому треба діяти  дуже швидко.  

Мені здається, що дуже великі є сили, яким невигідна зараз зміна  

виборчого законодавства ні про місцеві вибори, ні про парламентські вибори 

в перспективі,  бо це питання теж постане, тому що закриті партійні списки  - 

це, зрозуміло, вигідно партійним верхівкам, які    мають монополію  на 

формування цих списків і відповідно заробляння грошей на цьому. 
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Зрозуміло, це вигідно, мажоритарка вигідна будь-якій владі, яка є, тому що 

мажоритарка  - це адмінресурс, особливо місцева мажоритарка.  

До речі, я  би тут хотів сказати щодо тієї ідеї, яку висловили колеги   

про багатомандатні округи, де можна зайняти, умовно кажучи,  там третє 

місце і стати депутатом.  Ідея цікава, звичайно, але як тут  теж уже слушно  

було сказано,  зазвичай чим менше  треба голосів для того, щоб  отримати 

мандат,  тим більше, скажемо, це притягує скупників  голосів.  Це логічно.  

Менше витратився, купив тисячу, дві  тисячі голосів, і цього гарантовано 

достатньо  для того, щоб  стати депутатом.  Тобто якраз тут є  нюанс. Його  

треба враховувати, тобто малий округ, або  мала виборча квота, умовно 

кажучи, це дуже корисна річь якраз для тих, хто займається скупкою голосів. 

Бо зазвичай якраз скупка голосів - це все-таки не така велика кількість, це 

певна категорія, якої зазвичай достатньо для перемоги.  

Якщо говорити про ті речі, які були сказані, ну, очевидно питання 

політичної реклами, яке повинно бути якось внормоване і якщо цим 

питанням не зайнятись теж ми не будемо мати конкурентних виборів. 

Зрозуміло, що питання - це вже не виборче, навіть, законодавство, це 

кримінальне законодавство, щодо посилення реальної відповідальності за 

підкуп, за участь у підкупі і подібних інших схемах, тому що це теж питання, 

яке буде на місцевих виборах тотально використовуватися на превеликий 

жаль, це вже помітно навіть і навіть враховуючи досвід останніх 

парламентських виборів, нажаль, це явище було дуже поширеним. І 

зрозуміло, що двотуровість, так само, я би не став боятися цієї ідеї, ідея 

абсолютно правильно, звичайно не треба доводити до абсурду, але принаймні 

великі міста, обласні центри, міста, ну, починаючи від 100 тисяч населення я 

вважаю, що двотуровість абсолютно буде правильним рішенням яке 

забезпечить баланс певний і легітимність керівництва цих міст.  

Так само якщо говорити про відкриті списки і про всі ці інші речі, то 

так само, якщо ми говоримо про те, що це нагальна суспільна необхідність 

саме зменшення олігархічного впливу на політику і збільшення можливостей 
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виборців безпосередньо впливати на тих кого вони обирають, то зрозуміло 

нам треба еволюціонувати в цей бік і мені здається, що якщо, не варто 

звичайно це переносити на рівень села, селища, можливо навіть районної 

ради, маленького міста, але рівень великих міст, рівень обласних рад, мені 

здається вже якраз і буде це певним кроком для того, щоб запроваджувати ці 

системи. Звичайно варіантів їх може бути доволі багато, але треба 

визначитись з найбільш оптимальним з точки зору реалізації на практиці.  

Ну, і останнє, що хотів сказати, що на превеликий жаль, шановне 

товариство, тут ми маємо мислити не тільки категоріями, знаєте там чистої 

якоїсь такої логіки і просто здорового глузду, ми маємо ще враховувати дуже 

важкий фактор, який пов'язаний з тим, в якій ситуації знаходиться наша 

країна і, що ці місцеві вибори вони можуть бути використані певними 

антидержавними силами в певних регіонах для дестабілізації ситуації і для 

легітимації власної там присутності. І тут ми можемо просто, якщо ми не 

змінимо виборче законодавство, якщо воно залишиться таким як зараз, ми 

будемо мати катастрофу просто. І я от кажу про, перш за все, про ті області, 

де, наприклад, на останніх виборах, навіть парламентських, перше місце за 

партійними списками зайняли, і по мажоритарці, зайняли представники, ну, 

скажемо так, прокремлівських сил, то може уявити собі, що на 

парламентських виборах, на місцевих виборах це буде та саме і навіть, 

можливо, гірше. І от той баланс, який може дати стовідсоткова пропорційна 

система за відкритими списками на рівні хоча би обласних рад, як 

політичних об'єднань якихось, це може бути певним блокуванням цього, 

тому що все-таки сумарно умовно продержавні сили все одно набирають 

більше ніж прокремлівські. А якщо буде мажоритарка, то це знівелюється і 

вони будуть навпаки мати, там, контроль над цими обласними радами і це 

може закінчитися просто дуже погано. Тому оцей момент треба враховувати. 

Дякую. Дякую за увагу.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Андрію Юрійовичу. Шановні друзі, я 

оголошую 15 хвилин перерви, яку ви зможете скуштувати одразу при виході 

із нашої аудиторії. Дуже сподіваюсь всіх побачити. Прошу не розходитись, 

ми продовжимо роботу рівно через 15 хвилин. Дякую.  

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу секретаріат потрошечки запрошувати 

учасників круглого столу до продовження нашої роботи.   

Шановні колеги, прошу потрошечки повертатися на свої місця, ми 

будемо продовжувати нашу роботу. Скажи, хай повертаються, скажи, що я 

продовжую роботу вже фактично ... 

Останній дзвінок, як в театрі. Шановні друзі, прошу повертатись на 

свої робочі місця, щоб ми могли продовжувати нашу роботу. 

Беріть з собою бутерброди, чай, каву.  

(Шум в залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ольга Миколаївна, там вже нікого не залишилось? 

Все, немає більше бажаючих?  Немає більше нікого, ми можемо 

продовжувати? Ольга Миколаївна,  немає більше нікого? Немає нікого. 

Добре. Можемо починати. 

Шановні друзі, продовжуємо нашу  роботу, як і домовлялися, надаю 

слово оголошеному для виступу Шелестову Олександру Миколайовичу,  

члену  Центральної виборчої комісії. Наступного  прошу підготуватися  до 

слова  Сидорович Руслана Михайловича, народного депутата  України. 

Будь ласка,  Олександр Миколайович. 

 

ШЕЛЕСТОВ О.М.  Дякую, Руслане  Петровичу.  Я вдячний звісно, щоб 

у такому середовищі висловити деякі позиції і свої, і Центральної виборчої 

комісії в цілому, але  тільки практичні моменти. 
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Щодо  взагалі тих озвучених пропозицій, які були роздані попередньо 

письмово, хочу зазначити, що  з практичної точки зору деякі пропозиції на 

місцевих  от виборах принаймні дуже от  важко буде втілити. Звісно 

Центральна виборча комісія і інші організатори виборів будуть це робити, 

але  як приклад, можу зазначити. Промоделювали  у Центральній виборчій 

комісії, як от буде виглядати, наприклад, виборчий  бюлетень з відкритими  

виборчими списками, це  14  аркушів  стандартного паперу, ну можна його в 

рулон, ну от якоюсь карткою  там зробити. Це як приклад в Харкові, в  місті.  

Наприклад,  Вінницькою міською радою  зроблений протокол… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Миколайович, можна  ближче в мікрофон, 

бо погано чути перекладачам просто.  

 

ШЕЛЕСТОВ О.М.  Наприклад,  це  от відомості, скільки  партій от 

брали участь  у 2010 році. Тобто я не думаю, що їх буде от на багато менше 

чи більше, тобто, як показує практика. Це протокол Довініської міської ради, 

він буде нараховувати приблизно 48 сторінок. І всі розуміють, що у кожній 

дільничній виборчій комісії буде складатися декілька таких протоколів і 

відповідно виборець буде отримувати декілька таких виборчих бюлетенів. 

Дійсно, вихід із цієї ситуації, щоб спросити проведення виборів в першу 

чергу для виборців і для організаторів виборів, для виборчих комісій – це 

пошук шляху такої виборчої системи з відкритими списками. Можливо, дещо 

по-іншому, ніж у запропонованих законопроектах підійти до формування 

виборчих округів, щоб виборчий бюлетень можна було виготовити у більш-

менш прийнятному вигляді для виборців і відповідно для організаторів 

виборів, принаймні на рівні дільничних виборчих комісій надати можливість 

провести ці вибори і скласти цей протокол.  

Щодо всіх дискусій, от цікаві моменти були зазначені і в проектах в 

усній, вербальній формі. Разом з тим, хочу зазначити зі своєї особистої 

практики, і це не соромно, як на початку, майже 8 років тому своєї кар'єри як 
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члена Центральної виборчої комісії, так і зараз, дуже багато моментів, коли 

не тільки я, а і вся Центральна виборча комісія вчиться у організаторів 

виборів на місцях. Тобто я думаю, що дуже було б корисно запрошувати у 

подальшому на подібні заходи в незалежності від того, хто їх організовує, 

практиків, тобто голів, заступників, секретарів, інших членів, в даному 

випадку територіальних виборчих комісій з великим досвідом, їх дуже 

багато. Є такі, які фактично з початку Незалежності України організовували 

вже за всіма законами, і не тільки місцеві вибори, а і інші види виборів.  

Щодо співпраці із Центральною виборчою комісією. У нас є великі 

можливості у вигляді аналітичної системи, є реєстр виборців. І, будь ласка, я 

думаю, ніхто із членів Центральної виборчої комісії не буде проти, ми 

запрошуємо     громадські організації, міжнародні організації, ми готові 

поділитися всією аналітикою і інформацією, яка є у Центральної виборчої 

комісії. І у подальшому є прохання при розробці і, відповідно, прийняття 

законодавчих актів підходити до деяких моментів, тобто моделювати 

ситуації, чи можливо практично, фактично виконати ті пропозиції або 

законопроекти, отакі от подаються, тобто моделювати ситуації, щоб було 

зрозуміло, як це буде для виборця і для організаторів виборів. Це в першу 

чергу стосується виборчого бюлетеня і протоколу, який фактично по деяких 

пропозиціях не можливо буде скласти. 

Також хотілось би звернути увагу на статистичних моментах 

фінансових щодо запровадження, ну, так званого, другого туру на виборах 

місцевих голів. Якщо проаналізувати от навіть на початок року фінансову 

складову у виборах, то для запровадження так званої однотурової системи на 

виборах, де будуть тільки обласні центри обиратись в два тури, потрібно 

щонайменше ще додатково 100 мільйонів на вибори. Це по цінах на початок 

бюджетного року. Щодо всіх міст, принаймні обласного значення, це десь 

вдвічі більше: до 200 мільйонів гривень. Повторюю, це всі розрахунки на 

ціни початку бюджетного року. Вони менше не стають у нас. 
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Скільки буде  коштувати, якщо проводити повсюдні, тобто і вибори ще 

і селищних, і сільських, ну, це складно буде порахувати, але це в сотнях вже 

буде мільйонів. Тобто у цей час, я думаю, це не остання складова підготовки 

і проведення виборів. 

Разом з тим, що ще хотілося б озвучити. Є така практика, як у сусідніх 

країнах, так і в інших державах, як показують відгуки експертів, щодо 

проведення і призначення так званих позачергових виборів  до місцевих рад, 

ну, в першу чергу, сільських, селищних голів, краще було б, і не тільки для 

організаторів виборів, а для них, для і учасників, на законодавчому рівні 

установити для парламенту, жодним чином не обмежуючи прав 

парламентарів, два дні на рік або чотири дні, от, на рік, щоб всі організатори, 

от, знали, що на ці от дати акумулюються всі подання і призначаються 

позачергові, от, вибори. Це і з точки зору фінансового планування для всіх 

організаторів з точки зору підготовки і проведення, і не тільки організаторів 

виборів, а і всі політичні партії, всі от якщо будуть от такі от незалежні 

кандидати,  після змін у законодавство, всі будуть знати, що у цей час будуть 

проводитись місцеві вибори. 

Ще хотілось би звернути увагу, щодо виборчої системи. Яка б вона от 

не була, це політичне рішення парламенту, яке, я так от розумію, буде 

прийняте з урахуванням думки  громадських організацій і відповідних 

експертів, все одно, не потрібна така, яка існує. Зараз от фактично, ну, багато 

хто от називають її змішаною системою, фактично це не змішана система, а, 

як і до парламенту, це дві паралельні виборчі от системи, які от зовсім ні в 

чому не перетинаються. І всі, от зараз і народні депутати, і депутати, які 

обрані до обласних, районних і міських рад, вони пройшли, половина з них, 

зовсім інший шлях виборчого процесу і, відповідно, і агітації. Ну, вони рівні 

за своїми правами, але були обрані по-різному. Це, крім політичного от 

моменту, наявність двох паралельних виборчих систем, дуже ускладнює як 

от підготовку проведення виборів, так і голосування, і, відповідно, 

підрахунок голосів.  
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Тобто ще раз от хочу повторити, що Центральна виборча комісія готова 

до будь-яких форм співпраці, готова от надати будь-які аналітичні, 

інформаційні і інші матеріали, які є от відповідно в наявності у Центральної 

виборчої комісії.    І у будь-якому форматі, тобто рішення за… от такою буде 

виборча система на цих от виборах, там звісно, в першу чергу за 

парламентарями. Але от хотілось би попросити, щоб деякі аспекти виборчих 

процедур були завчасно перед прийняттям рішення змодульовані на рахунок 

їх практичного застосування, в першу черго, виборцями і організаторами 

виборів.  Дякую за увагу.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Олександр Миколайович.  

Я запрошую до слова вже оголошеного мною народного депутата 

Сидоровича Руслана Михайловича. Прошу підготуватися Ігорю Коліушко. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Доброго дня! Дякую за надане слово. Хотів би 

щиро подякувати всім доповідачам, які поділилися з нами  своїми ідеями і 

напрацюваннями. Презентувалися як речі, ідеї, які мають багато спільного, 

так і діаметрально протилежні. Але я хотів би відмітити, що будь-яку 

систему, у тому числі виборчу систему формують люди. Є багато виборчих 

систем  в країнах, як ми називаємо, старої демократії, які насправді дають 

набагато більше  можливостей для зловживань, ніж існуюче на сьогоднішній 

день українське законодавство. Тим не менше там таким зловживанням місця 

немає. Про що я говорю?  Усі ці зловживання вони здійснюються певними  

конкретними  людьми. Якщо голоси купуються, то вони перед тим кимось 

продаються. Якщо  би не було зі сторони суспільства готовності продавати 

свої голоси, то багато тих проблем, які ми намагаємося на сьогоднішній день 

вирішити, їх перед нами не стояло би в принципі. Тому про ці речі  нам 

потрібно теж не забувати. І наскільки би ми досконало систему не 

спробували  вибудувати, до тих пір, поки в нас в суспільстві  буде повна 



49 
 

абсолютно нетерпимість до будь-якої корупції, політичної у тому числі, певні 

запобіжники вони просто можуть не працювати. 

Крім того, що я хотів ще сказати? Питання співвідношення нової 

виборчої системи  і децентралізації в частині конституційної реформи 

особливо. Ми повинні пам'ятати, що  є певна процедура внесення змін до 

Конституції і, якщо ми завершимо процедуру внесення змін до Конституції в 

частині  децентралізації на той момент, коли виборча кампанія до місцевих 

органів самоврядування буде вже в процесі, не думаю, що це за собою 

потягне позитивні наслідки. Важливо тут розуміти, що процес, безумовно, 

повинен рухатися. Погоджуюся з тою думкою, яка лунала, що виборчу... 

виборче законодавство України вже латати сенсу немає, потрібно 

принципово нове. Разом з тим, якщо ми бачимо, що певні речі, які ми, 

наприклад, напрацюємо, ми готові будемо приймати, але ми не матимемо 

можливості їх імплементувати вже на цих виборах, ми можемо прийняти в 

перехідних положеннях відповідні норми, що такі, такі-то пункти, вони 

застосовуватимуться до там, скажімо, наступних виборів для того, щоби не 

відкладати в довгий ящик. Тому що як тільки ми це відкладемо на потім, 

станеться з усіма цими ідеями те, що стається завжди – вони будуть 

похоронені до початку чергової якоїсь виборчої кампанії.  

Ще додатково хотів відмітити такий момент, як ідея реанімації 

районних рад у містах, в тому числі у місті Києві. Для мене, наприклад, не 

зовсім зрозуміло є, в чому полягатиме функція існування практично двох 

органів місцевого самоврядування на одній і тій самій території, тобто 

питання розмежування їхніх компетенцій і повноважень, наскільки це  

доцільно робити. Я би відносився до цього дуже, дуже обережно. 

Щодо тих позицій, які записані в коаліційній угоді, яким чином у нас 

повинно відбуватися трансформація виборчого законодавства, не думаю, що  

коаліційна угода – це є догма. Якщо в нас суспільні відносини і реальна 

ситуація змінюється, ми розуміємо, що для суспільства і для країни в цілому 

буде краще відійти від положень, які в нас є, прописані в коаліційній угоді. 
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Біди в цьому я абсолютно ніякої не вбачаю, адже ми повинні пам'ятати, що 

метою прийняття будь-якого нового закону повинно бути більш якісне 

регулювання суспільних відносин, а не прийняття закону просто, щоб він 

був. У нас як помічено, що там такий-то пункт Угоди коаліційної виконаний.  

І останнє, що я хотів іще відмітити це тема, яка мало піднімалася, але 

піднімалася усе ж таки сьогодні –  яким чином проводити вибори на 

окупованих територіях, в першу чергу на сході. Я відверто кажучи, собі не 

можу навіть близько уявити, яким чином ми зможемо забезпечити 

проведення виборів, які мають бути там чесними, відкритими, прозорими, 

вільними на тих територіях, які не контролюються українською державою. В 

іншому випадку це буде не просто профанація, а ми фактично легітимізуємо 

той жахливий стан речей, який відбувається на тих територіях, я вже не 

говорю про Крим. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. Надаю слово як оголосив раніше 

Коліушку Ігорю  Борисовичу, голові правління Центру політико-правових 

реформ. Прошу підготуватися Купрієнка Олега. 

 

КОЛІУШКО І.Б. Дякую, пане голово. Я, власне, також кілька тез скажу 

до обговорення цього питання. насамперед хочу приєднатися до тих 

виступаючих, хто наголошував, що нам обов'язково треба приймати новий 

Закон про місцеві вибори. тобто всякі розмови про те, що мовляв, ну, якщо не 

домовимося, проведемо ще по старому закону. Мені здається треба просто 

забути і відкинути ці варіанти. Тому що старий закон, той діючий 

сьогоднішній закон фактично писався спеціальним цільовим призначенням 

для вирішення певних політичних задач. І адаптувати його для проведення 

демократичних відкритих виборів, мені здається, є дуже складно.  

Крім того, він поєднує в собі дві найгірші виборчі системи. 

Одномандатні мажоритарні округи, які є найбільш корупційні, залежні від 

адміністративного ресурсу і так дальше, і закриті списки пропорційні 
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виборчій системі. Я думаю, що  обох цих варіантів нам треба уникнути в 

новому виборчому законі.  

Ну, і, власне, постає питання  ключове, це вибір виборчої системи. В 

концепціях, які сьогодні доповідались, мені здається, є весь набір того, що 

нам потрібно. Треба тільки прийняти політичне рішення, що взяти за основу, 

вони досить близькі, але в певних нюансах все-таки відрізняються, і на мій 

погляд, одним із аргументів, який треба при цьому враховувати, це не тільки 

наслідки тої чи іншої виборчої системи для самих виборів, політичні впливи, 

політичні інтереси, звичайно, депутати точно це врахують, технологічні 

аспекти, а лише треба не забувати про інтерес самих виборців. Якщо ми, як 

пропонується за одним із варіантів, будемо застосовувати паралельно 5 

різних виборчих систем, мені здається, це пряма дорога до того, що вибори у 

нас будуть постійно махлюватись в силу об'єктивних причин – люди будуть 

плутатися. Він отримає 5 бюлетенів і 5 виборчих систем одночасно 

застосовуються як йому поступити. 

Тому нам треба мінімізувати кількість виборчих систем, її фактично 

можна звести в цілому в країні до трьох варіантів. Якщо ми застосовуємо 

пропорційну виборчу систему, то вона мала б бути з відкритими списками і 

тотожна до тієї виборчої системи, яка планується застосовуватись на 

парламентських виборах. 

Якщо ми застосовуємо вибори одноособового органу двох турову 

систему, тобто вибори голови сільського, міського, селищного, то вона має 

бути максимально близька і тотожна з президентськими виборами, і люди 

будуть чітко розуміти – вибирається одна людина, одноособовий орган. 

І третій варіант. Якщо ми застосовуємо мажоритарну систему, то я 

пропоную застосовувати її саме в багатомандатних округах, оскільки 

багатомандатні округи  в мажоритарній системі мають цілий ряд переваг 

порівняно з одномандатними. По-перше, вони розширюють представництво, 

тобто значно більша кількість виборців будуть мати свого представника, за 

якого вони голосують у складі  виборного органу. Це приводить до того, що  
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відбувається консолідація, а не розкол громади і це дуже суттєво якраз для 

малих громад, для сільських громад, коли при одномандатних виборах, 

одномандатних округах фактично будь-яке висунення вже означає, що я 

проти тих інших, хто висунувся по цьому ж округу. Коли округ 

багатомандатний – такого розколу між громадами не відбувається.  

І третій аргумент. Багатомандатні округи мінімізують вплив 

адміністративного ресурсу та можливості підкупу. Якщо навіть ці методи й 

будуть застосовуватися, то вони можуть вирішати долю одного мандата, але 

не можуть або це надзвичайно складно вирішити долю всіх мандатів, які 

розігруються на цьому виборчому окрузі.  

Тому, власне, я закликаю розглядати варіанти від 3-х до 5-и  мандатів 

можна було б розігрувати на мажоритарних округах. І от таких три моделі 

треба комбінувати у виборчому законі. А дальше вже питання політичної 

доцільності. Звичайно мені здається, що на базовому рівні, на рівні органів 

місцевого самоврядування сіл, селищ, міст, треба було б максимально 

застосовувати мажоритарну систему із багатомандатними округами. 

Оскільки вона дає найбільшу можливість представництву саме місцевих 

інтересів  в органах місцевого самоврядування. Звичайно  я розумію, що є 

інтерес політичних партій у великих містах застосовувати пропорційну 

виборчу систему, можливо на цей….в цьому законі можна знайти якийсь 

компроміс. Дійсно великі міста, там більше 100 тисяч, більше 200 тисяч, 

передбачити мажоритарну, перепрошую, пропорційну виборчу систему, в 

усіх інших – мажоритарну з багатомандатними округами. Що стосується 

районних та обласних рад, то тут у нас уже була практика, був досвід 

використання саме мажоритарної виборчої системи з багатомандатними 

округами, тьохмандатними, якщо я не помиляюся, і я думаю, що для 

громадян це буде цілком зрозуміло і зручно застосовувати цю систему, тим 

більше, що поки ми не змінили конституційний статус цих органів, а навіть 

за реформами, які пропонуються він не міняється, обласні і районні ради – це 
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органи місцевого самоврядування, які виражають спільні інтереси 

територіальних громад. 

Так от цю спільність інтересів і треба забезпечити саме в 

мажоритарному… в мажоритарній складовій з багатомандатними округами. 

Можливо, тоді обласні ради застосовувати комбіновану систему, 

пропорційну і мажоритарну 50 на 50 процентів, таким чином, виконувати, 

забезпечувати і інтерес політичних партій, і представництва громад. 

І остання теза, що стосується виборів голів сіл, селищ, міст. Ну в 

концепціях присутній аргумент, що мовляв давайте в великих містах 

двотурову систему, в малих містах відносну більшість. Мені видається, що це 

трошки не коректний все-таки підхід.  

Двотурова система при виборах голови потрібна не тому, що це велике 

чи мале місто, а тому, що це одноособовий орган. Це вибирається одна 

людина, яка має в своїх руках весь набір повноважень передбачених законом 

для цієї посади.  

Тому якщо ця посада представляє 10 чи 15, чи 20 процентів виборців, 

легітимність влади цієї особи є не висока, і це не має значення, яке це велике 

чи мале місто. Нам треба було б поважати всі міста і великі, і малі, і 

забезпечити однотипну знову ж таки виборчу систему по виборах голови з 

тим, щоб вона була максимально легітимною ця посада. Дякую. 

А, перепрошую. Іще останнє. Щоби вас не попросили, я тільки що був 

на нараді по адміністративних послугах і представники апарату Голови 

Верховної Ради просили передати, що вони готують на 25 березня наступну 

якусь нараду чи засідання цієї експертної групи і сподіваються, що власне, 

все експертне співтовариство разом з депутатами до 25-го числа визначиться 

з концепцією цього закону, щоб можна було там вже ухвалити це рішення. 

Дякую. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Борисович. По 25-й поговоримо в кінці, 

тому що в нас є інше доручення, а ніж те, що ви щойно сказали. Шановні 
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колеги, я вже оголосив, прошу до слова народного депутата України Олега 

Купрієнка. Приготуватися до виступу Побережному Євгену. 

 

 КУПРІЄНКО О.В. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка.  

По-перша, Коаліційна угода, яку, на яку тут багато хто посилався от записали 

і все. Коаліційна угода – це взагалі-то декларація, намір про те, що будемо 

робити. Коли її писали тільки-но були обрані народні депутати, тільки 

створювали і писали для того, щоб всі знали, що будемо робити, що це догма, 

яку не можна міняти – ні. Йде час, коаліція стає більш досвідченою, більш 

розумною і якщо десь в Коаліційній угоді щось не зовсім, можливо, не 

дописали, так немає будь-яких заперечень зібратися, подивитися і сказали: 

"Розумно буде так, будемо робити так". І жодних проблем немає. Ну, не 

можемо же 5 років йти по букві цієї Коаліційної угоди, життя на місці не 

стоїть.  

Далі щодо виборчого законодавства. От підніміть руки, хто із 

присутніх в залі працював хоч один раз головою дільничної чи окружної, чи 

територіальної виборчої комісії? Підніміть. О, ці, хто працювали знають, що 

таке забезпечити вибори. Ну, якщо йти уже по порядку денному по виборчій 

системі, то… Ну, наступне запитання. Підніміть руки, хто вірить, що 

мажоритарний кандидат не буде засівати округ?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. я вас дуже прошу, давайте не будемо фокуси тут 

влаштовувати.  

 

КУПРІЄНКО О.В. Я в межі регламенту вкладусь, вкладусь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без запитань. Без запитань. Давайте таємним 

голосуванням. 
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КУПРІЄНКО О.В. Добре. Я не так сформулюю. Я переконаний, що в 

цьому залі немає жодної людини, яка повірить в те, що мажоритарний 

кандидат не буде засівати округ. Тому, оскільки на даний час суспільство не 

готове для того, щоб не продавати голоси, а інша частина суспільства, яка 

висуває себе кандидатом у депутати не готова не платити за ці голоси, так 

мажоритарну систему, мабуть, треба  тимчасово припинити. Радикальна 

партія виступає за те, щоб виборча система на місцевих виборах була 

виключно пропорційна.  

От сьогодні в уряді звітували про роботу уряду. І коли представляли 

кожного міністра, так Яценюк казав, від якої партії він іде. Чому? Щоб люди 

знали, хто взяв на себе політичну відповідальність за те, що відбувається. І це 

правильно. Має бути політична відповідальність: і на найвищому рівні, і на 

місцевому рівні. Тому ми виступаємо за пропорційну систему однозначно. 

Далі. Щодо виборів сільських, селищних, міських, районних, обласних. 

Дуже великий плюс, що ми тут зібрались і це обговорюємо. Дуже великий 

мінус, що вчора був круглий стіл по реформі адміністративно-

територіального устрою, де першим питанням теж були місцеві вибори, і тут 

присутні аж 4 особи, які були на тому круглому столі. Там був поставлений в 

тому числі Головою Верховної Ради Гройсманом план, коли воно буде 

прийматись. І в принципі визначено, що реформа ця до місцевих виборів має 

відбутись. І тоді не буде ні районних, ні обласних, а якщо і залишаться, не 

проблема у законі написати: ради - територіальні громади вищого рівня, щоб 

не ламати списи. І буде закон, який можемо застосовувати. 

Щодо кількісного складу місцевих рад різних рівнів. От пропонується 

зменшити на 70-80%. Якщо зайти на засідання будь-якої ради, ви побачите, 

що там від нинішнього складу оці 70-80% і сидять. Якщо зменшити на цю 

кількість і змусити всіх ходити, нічого не зміниться. Як було, що на 50% 

ходили, так і будуть ходити.  

Але враховуючи те, якщо взяти зараз по місту Києву, я на калькуляторі 

розділив кількість виборців, кількість депутатів, 5 хвилин на кожного  
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виборця, однієї каденції не вистачить, щоб навіть з кожним поговорити. Тому 

тут теж треба дуже обережно зменшувати, бо  рада обирається для виконання 

своїх повноважень. І якщо подивитись ці повноваження, які, всі кричать, що 

треба децентралізувати, бо нам мало, але не знають, що їм треба надати. Але 

навіть якщо по цим повноваженням кожному депутату дати  хоча б по 

якомусь напрямку з цієї комісії, так у нас може депутатів і не вистачити. І 

тоді виникає питання: "А навіщо їх обирали, якщо вони не в змозі робити те, 

що записано в законі?" 

Далі. Щодо, знову ж таки, списків - відкритих, закритих. Жодна 

людина поки що мені не розказала, що таке будуть відкриті списки. На 

сьогоднішній день в Україні (по сайту Мін'юсту) 242 політичні партії, які 

можуть взяти участь у виборах. Ну давайте по 5 від партії, 242, ну нехай не 

всі, нехай 100, 100 та на 5, буде 500. Скільки метрів буде бюлетень? А от 

тепер згадайте, скільки бабуся сидить у кабінці, коли їй дадуть 3 чи 4 

бюлетені? По 15 хвилин сидять і вибирають. А якщо там іще буде по 50 

прізвищ, яких вона перший раз у житті побачила, так ми ніколи не 

забезпечимо вибори в один день. 

 Така ситуація була на президентських виборах. Я особисто був 

головою Печерської окружної комісії. І були вибори президентські і 

Київської ради. Це був жах. Вибори - фактично виборча комісія не могла 

забезпечити право виборче всіх, тому що фізично не вистачало ні людей в 

комісіях, ні кабінок для голосування. Це теж треба враховувати. І зараз 

запускати систему з ось такими триметровими бюлетенями – це неправильно. 

Люди до цього не готові. Я не кажу за тих, хто голосує, а за тих, хто буде 

потім рахувати ці бюлетені. Це буде не день і не два, і не тиждень. І от тут 

уже для зловживань таке поле діяльності, вибачте, що хто що захоче, те може 

й зробити. І хто працював у комісіях, або хоча б був спостерігачем, бачили, 

що воно відбувається.  

Тому, це вже на моє особисте переконання як практика, не можна зараз 

це впроваджувати. Це гарна ідея, це європейський досвід, але не можемо ми 
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зараз це робити, оскільки не готові  люди для цього. Ми не забезпечимо 

права вибору.  

Щодо Закону. Ну навіть те, що зараз отут надали, називається 

"Пропозиції до нової редакції Закону". Ну якщо нова редакція, має бути 

стаття номер 1, номер 2 і далі по тексту. Правильно? Це зміни до існуючого. 

От скажіть, всі ми знаємо виборче законодавство місцеве. Що там погане? 

Так, можливо, десь треба "причесати" формулювання дільничних комісій, 

можливо. Можливо, забезпечити, щоб не було зловживань, яким чином? 

Якщо влада почне притягувати до відповідальності і в тюрми сажати тих, хто 

порушує, одного посадиш – інші не будуть робити. І казати про те, що той 

старий закон під щось і він недолугий, це неправильно. Закон нормальний, 

він робочий. Є деякі недолугості в плані агітації, в плані зняття з місцевих 

виборів, воно є, але чи варто писати новий закон по-новому, якщо є старий, 

який вже напрацьований, є практика. Бачимо і знаємо, що дещо не так. 

Доопрацювати його, привести до ладу. Щоб не вийшло у нас так, що гарне – 

це ворог хорошого. Вдосконалити його на основі цієї практики, яка у нас є, і 

нехай він далі працює.  

Я почитав законопроекти, які подаються зараз як нові закони, 90 

відсотків переписано старого закону, щось там змінили, щось переставили, 

щось додали, але це ж не новий, в принципі нічого нового там немає. Ніхто ж 

не придумав іншу систему списків виборців, ніхто не придумав іншу систему 

призначення членів комісій, ніхто не придумав інакше день голосування 

проводити або ходити не тим кроком до виборчої кабінки чи до місця 

отримання бюлетеня. Все воно залишиться. Але якщо потрібно це робити, 2-

3 місяці давайте ще зараз будемо читати талмуд  на 250 статей кожний, 

вичитувати і затягнемо процес.  

Принципово не правильно обговорювати питання проведення виборів і 

виборчого законодавства без прив'язки до розгляду адміністративно-

територіальної реформи. Тільки разом ми зможемо все це вдосконалити, все 
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це написати і зробити, щоб цей закон був розумний, мудрий і забезпечив 

право виборців.  

Ще раз наголошую, Радикальна партія Олега Ляшка виступає за 

пропорційну систему виборів, принаймні до того чому, коли Україна стане 

настільки розвинутою і свідомою серед населення, щоб, вибачте, дядя Петя 

за пляшку горілки як продавав свій голос, так він і буде продавати. От до 

того часу, доки у нього в голові не буде пересторога, отой запобіжник, що не 

продам, бо посадять, от тоді можна буде говорити і про більш широкі, 

демократичні і мажоритарні системи виборів.  

Виступ закінчив.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу уваги. Я запрошую до слова 

Побережного Євгена, радника з питань виборів та урядування, координатора 

проектів ОБСЄ в Україні.  

Прошу підготуватися наступною до виступу Бойко Олену Петрівну.  

 

ПОБЕРЕЖНИЙ Є. Дякую.  Координатор проектів ОБСЄ в Україні вже 

тривалий час працює спільно з Центральною виборчою комісією, зокрема, ми 

допомагаємо ЦВК в такій роботі як підготовка членів виборчих комісій, а 

також в просвіті виборців. І я хотів би якраз зупинитись на деяких ідеях, що 

стосуються різних виборчих систем і розглянути їх саме через призму оцих 

технологічних підходів тобто, що ми будемо мати у випадку використання 

різних систем в контексті підготовці членів виборчої комісії і просвіти 

виборців.  

Дивіться, якщо ми проаналізуємо вибори, скажім, 14-го року, як 

Президентські так і парламентські. Яка найбільша проблема в роботі наших 

виборчих комісій? Це етап заповнення протоколу про підрахунок голосів, а 

також етап підведення підсумків в окружних виборчих комісіях, коли ОВК 

намагаються ці самі протоколи опрацювати. Цих проблем було доволі багато 

на виборах Президента які були відносно прості оскільки бюлетень був один, 



59 
 

мажоритарний протокол був один, цих проблем було мабуть в двічі, якщо не 

більше разів, більше на парламентських виборах оскільки там було два 

однотипних бюлетеня відповідно два однотипних протоколи. А тепер… І це 

при тому, що проводилось певне навчання членів виборчих комісій, як ці 

протоколи заповнювати відповідно до однієї, скажем так, системи, тому що 

не дивлячись на те, що суб'єкти виборчого процесу були різними в 

одномандатних округах і в багатомандатному окрузі, але заповнення 

протоколів воно було приблизно однотипним.  

А тепер уявіть собі, що буде відбуватись якщо будуть одночасно 

використовуватись декілька виборчих систем і як на етапі заповнення цих 

протоколів будуть працювати виборчі комісії. І уявіть собі, що буде 

відбуватись в територіальних виборчих комісіях різних рівнів які будуть 

працювати з цими різними документами.  

А ще гірше, уявіть собі, що буде відбуватися на практиці якщо, ну, 

хоча б один з цих протоколів буде не листок формату А3, скажім так, як це 

буває зазвичай на виборах там з  одномандатних. наприклад, да? А якщо це 

буде така собі брошурка, яка, ну, випливає з природи виборів з відкритими 

списками, тобто коли виборець голосує за партію, а також і за місце 

кандидата в цих списках. Тобто це дуже сильно ускладнює роботу виборчих 

комісії, і відповідно їх потрібно готувати для того, щоб рахувати одночасно 

декілька бюлетенів абсолютно по-різному.  

Чи можна це зробити? Ну, в теорії, мабуть, це можна зробити, якщо у 

вас є, наприклад, професійні виборчі комісії, яких можна півроку готувати і 

навчати, почати десь зараз, а закінчити перед виборами.  

Чи є у нас професійні виборчі комісії? Їх у нас немає, їх у нас не буде, 

більше того, ті територіальні виборчі комісії, які у нас зараз є, які, так би 

мовити, постійно діють між виборами, вони припинять свою роботу, якраз 

перед виборами ми будемо мати абсолютно нову систему виборчих комісій. 

Для того, щоб підготувати ті виборчі комісії, яких ще немає і які колись 

з'являться, потрібно одночасно три, скажімо так, елементи мати. Тобто 
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повинен бути час на це, якого, очевидно, не буде, бо ми до цього часу не 

знаємо не тільки, кого ми будемо точно вибирати, а ми не знаємо навіть, коли 

ми будемо знати, кого ми, власне кажучи, будемо вибирати. Потрібна 

працююча система підготовки членів виборчих комісій, яких кількість 

становить близько 500 тисяч чоловік, ну, в залежності від різних 

особливостей. І цієї системи також немає, на останніх парламентських 

виборах проект, який підтримувався ………., якщо я не помиляюся, 

підготував десь 50 чи 60 тисяч членів виборчих комісій. Якщо я помиляюся, 

можете поправити, але порядок цифр такий, він приблизно в 10 разів 

менший, ніж за загальну кількість членів виборчих комісій. 

І третє, що повинно… Тобто системи у нас підготовки немає на даний 

момент. І третє, що потрібно мати, - це потрібно мати кошти, яких зазвичай 

знову ж таки немає саме на цей, скажімо, етап виборчого процесу. 

Іншими словами, я веду до чого: що, враховуючи специфіку цих 

виборів, технологічних передумов для проведення місцевих виборів 

одночасно кількох видів за кількома, скажімо так, виборчими системами, 

особливо, якщо, не дай Бог, одна з цих виборчих систем або кілька з них 

будуть пропорційною системою з виборчими списками,  таких передумов для 

цього немає. І будь-які експерименти на  даному можуть призвести до 

дезорганізації виборчого процесу, втрати довіри до результатів виборів і 

дискредитації, скажімо, пропорційної системи з відкритими списками, як 

такої. Хоча, на мій погляд, це є доволі хороша система і дуже, мабуть, 

адекватна система, якщо говорити про вибори парламентські, а не місцеві. 

Це, що стосується підготовки членів виборчих комісій.  

Але у нас є ще проблема навчання чи просвіти виборців, яким треба 

пояснити, за кого, власне, вони голосують, і яка буде надзвичайно 

актуальною, якщо, знову-таки, буде декілька виборчих систем і ці виборчі 

системи будуть нові. І, знову-таки, на це буде дуже мало часу. В цьому 

контексті я хотів би ще звернути увагу законодавця от на що. Зазвичай 

питання, які стосуються просвіти виборців, вони досить слабо висвітлюються 
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у нас в законах. Є універсальний вихід, так би мовити, з цих проблем, який 

дуже любить у нас законодавець, це прописати в законі щось на зразок 

"покласти відповідальність на когось". Тобто я підозрюю, що в даному 

випадку може бути, може з'явитись фраза "покласти відповідальність за 

організацію просвіти виборців на Центральну виборчу комісію" і таким 

чином це питання буде вирішено. Хоча Центральна виборча комісія не є 

піар-агенцією чи ще кимось, щоб дуже ефективно, вчасно і в великій 

кількості розробляти якісь просвітницькі матеріали і так далі. 

Тому це питання потрібно також врахувати в законі. На мій погляд, 

було би доцільно передбачити якісь норми, які б зобов'язували, скажімо, 

телеканали публікувати матеріали, затверджені, скажімо, Центральною  

виборчою комісією, наприклад, там на початку блоку політичної реклами, 

або якимось таким чином. Це як варіант.  

Тобто можна розглядати різні варіанти, але щось потрібно, якусь норму 

потрібно передбачити в законодавстві. Тому що ми зі свого досвіду знаємо, 

що доволі важко розмістити ролики, які б чудові просвітницькі ролики не 

виготовили на каналах, оскільки там все це якраз такий період, коли канали 

заробляють кошти на політичній рекламі, і вклинитись туди дуже важко. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.    Дякую, пане Євгене.  

Я запрошую до слова  Олену Петрівну Бойко – народного депутата 

України. Підготуватися Подгорному Сергію  Петровичу.  

 

БОЙКО О.П.  Дякую. Шановні колеги! Сьогодні ми зібрались для того, 

щоб  концептуальні речі проговорити,  я дуже дякую багатьом своїм колегам, 

які в принципі найскладніші і проблемніші питання  вже озвучили.    Тому, 

якщо дозволите,  я буду дуже тезово.  
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Тут трошки з критикою говорили  про наш улюблений Закон  «Про 

добровільне об'єднання територіальних громад».  Насправді, це дійсно 

унікальний  закон  і він дуже потрібен для  децентралізації. 

Тим не менше  питання місцевих виборів  в контексті цього закону  є 

дійсно на сьогодні актуальним.  Тобто час, коли у нас мають бути вибори.  

Вибори у нас 25 жовтня, Конституція про це говорить,  у нас іншого питання 

зараз не може  стояти, принаймні, з точки зору  правової.  

Щодо питання в  контексті закону  про добровільне об'єднання 

громадян,    ми нещодавно  знайомились з досвідом  Швеції,  як у них 

проходили місцеві вибори тоді, коли вони об'єднували  громади. Об'єднання 

у них проходило  три роки,  і зрозуміло, що часу теж вирішувати, чи 

проводити демократичні  вибори, чи об'єднатися, чи  до, чи після, теж  стояло 

у них на часі.  Тим не менше вони не мали з того великого  клопоту, 

об'єдналися громади, прийшов час виборів, вони проводять.  Хто не встиг -  

нічого страшного,  потім надолужать і проводять потім.  Така була їхня 

концепція.  

В нашому законі про добровільне об'єднання  громад теж є  положення, 

які передбачають цей перехідний період.  Якщо  детальніше буде змога ще по 

часу,  тут є співавтор Юрій Ганущак, він може детальніше про це сказати. 

Тобто  ради працюють до того моменту, поки не об'єдналися громади, не  

створилась нова територіальна громада, і тоді можна проводити вибори.    

Іша річ, що це все ж таки, вибачте,  економіка, це Україна, і нам  треба 

думати також  про  заощадження коштів.  Вибори – це завжди дуже дорого.  

Що стосується складності систем виборчих списків, тут було   багато 

чого сказано, кожен з авторів мав  рацію. Тим не менше  єдиної концепції         

ми не почули. Крім того, що все ж таки треба упростити систему і не обирати 

виборчу систему, в якій буде поєднано аж декілька. Дійсно, що наші виборці 

і члени комісій багато з нас хто працював  і по підготовці з членів комісії, і 

працювали в самих комісіях, знають на скільки це складно. І насправді кожен 

раз, коли переписується закон, він не переписується, він удосконалюється. І 
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кожен раз ми йдемо тим шляхом, коли прибираємо технологічні речі, які 

упереджують в першу чергу зловживання цим законом. Тому це 

технологічно  завжди ще краще, краще і  ще краще, особливо там, де йдеться 

про виборчі комісії. Натомість, депутати, особливо мажоритарники, 

звичайно, читають цей закон по своєму.  І, звичайно, наш менталітет в першу 

чергу треба міняти. Не стільки законодавство і технологічні якісь речі, 

скільки менталітет, розуміння того, для чого ми йдемо  на вибори.  

Так от в контексті Закону "Про добровільне об'єднання громад" і в 

контексті децентралізації є дуже важлива річ. Повноваження місцевих рад 

будуть настільки розширеними і настільки більшою стає відповідальність і 

можливості, що ті люди, які прийдуть і будуть депутатами, вони будуть 

більш відповідальними перед тою громадою, більш доступнішими. І це теж 

треба розуміти. 

Що стосується підготовки виборчих комісій. Це звичайно завжди 

велика і серйозна проблема. І лягає ця проблема в основному на плечі, якщо 

це  вищого рівня, то це Центральна виборча комісія, якщо це дільнична 

виборча комісія, то, вибачте, це політичні партії. Яким би нескладним був 

процес підготовки, яким би він не дорогим, яким би неутопічним була б зараз 

моя пропозиція, тим не менше є чудові експерти виборчого права, які можуть 

запропонувати свої вміння, знання і можливості швидко готувати, в тому 

числі і ролики, фільми, відео, посібники, об'єднатися зараз в цій аудиторії і 

готувати серйозні речі в короткі строки.  

Що стосується моніторингу і контролю за роботою дільничних комісій 

і взагалі комісій на місцевих виборах, і взагалі проведення і моніторинг, і 

аналіз результатів місцевих виборів.  

Наразі підтримую Центральну виборчу комісію, наших колег, в тому, 

що все ж таки контроль за місцевими виборами, принаймні, аналітичний, він 

має бути обов'язковим. Спробуйте знайти інформацію по тим чи іншим 

проміжним, да будь-яким видам місцевих виборів, спробуйте. Це, насправді, 

не так просто: хто висувався, які результати, з якими результатами переміг і 
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таке інше. Тобто це затратна, але, можливо, в перспективі, така система 

аналітична має бути створена при Центральній виборчій комісії.  

Що стосується районних рад в місті Києві, зокрема. Звичайно, думки є 

різними, тим не менше, районні ради в великих містах-мільйонниках, вони є 

важливими з точки зору доступності місцевого самоврядування і 

представницьких органів до громад і до громадян. Інша річ, що районні ради 

просто так створити без повноважень, то не є ефективним, і не матимемо ми  

ніякого представництва такого належного, і ті очікування, які матимемо, 

вони будуть пустими. Обов'язково мають прописуватися  і функції цих 

районних рад і  розмежування повноважень районної ради і повноважень 

міської.  

І що стосується важливості призначення проміжних повторних і 

позачергових виборів те, що вже оголошувалось сьогодні як проблема. Ви 

знаєте, що насправді, це, дійсно, є проблематичною, тому що процес 

відповідно до нашого сьогоднішнього законодавства є дещо хаотично важко 

контрольований, в тому числі, і якщо це ми призначаємо, то комітетом, якщо 

це призначає центральна виборча комісія, теж зрозуміти ситуацію, що 

відбувається там, внизу, і перевіряти всі ці документи, призначати, і затратно 

це, і організаційно теж не просто. Тому питання уніфікації цього процесу, це 

теж є на часі.  

Що стосується концептуальних речей до редакції закону, по 

кількісному складу рад, звісно, їх треба зменшувати. Тривалість виборчого 

процесу, нам пропонується 90-60-90 днів. Принаймні з економічної точки 

зору це можливо 60 днів.  

Що стосується роботи утворення виборчих комісій. Завжди це 

приділялася величезна увага. Але прозвучало декілька таких зауважень, що, 

можливо, не треба давати можливість заміни у виборчих комісіях. Звичайно, 

це трудоємкий процес, але тим не менше це, можливо, не зовсім правильно з 

точки зору і представництва суб'єктів подання до цих виборчих комісій. І 
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врешті-решт перед днем голосування можуть бути проблеми щодо взагалі 

реалізації її функцій.  

І передвиборна агітація. Уже багато було сказано про те, що її треба 

уніфікувати. Ми і прийшли до цієї думки усі разом. Якщо коротко, дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, Олено Петрівно.  

Я надаю слово Сергію Петровичу Подгорному, народному депутату 

України минулого скликання. Прошу підготуватися Ігоря Попова.  

 

ПОДГОРНИЙ С.П. Всім добрий день! Питання відкритих списків, 

шановні колеги, воно не нове. Воно вперше з'явилося в парламенті десь ще в 

третьому скликання, після візиту депутатської делегації до Польщі. 

Подивилися, як там проходить, сподобалося. І тоді був документ, якщо не 

помиляюся, за підписом Вінського, такий запроваджений. Але не пройшов: 

не було політичної волі ні в кого.  

Сьогодні це питання встає, тому що був Майдан, була Революція 

гідності, і саме там звучало, що треба провести позачергові вибори Верховної 

Ради  за відкритими пропорційними списками. На жаль, попереднє скликання 

не спромоглося прийняти.  З об'єктивних причин. Тому це питання перейшло 

в коаліційну угоду.  

І я не знаю, я розумію, що сьогодні для деякого із коаліції і 

Конституція не є догмою. І тому можна і Конституцію порушувати, 

приймаючи деякі закони. Але, шановні, тоді виходьте публічно і кажіть це 

народу. Що коаліційна угода – це так, папірець. Написали, а тепер можна 

порушувати.  

На мою думку, треба виконувати коаліційну угоду. І не треба 

вишукувати причини, чому погана  та чи інша система. Треба думати як її 

зробити доброю. Відкриті списки вони ж і в Естонії, і в той же Польщі, ще в 

деяких країнах, і немає великих бюлетенів по декілька, там, метрів. В Естонії 

вообще унікальна система - бюлетені як відкриточка, маленькі. І там 
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виборець просто пише обираю кандидата номер, там єдиний список всіх 

кандидатів від всіх партій. Але, да, проведена робота з виборцями, виборці 

знають, що якщо від першого, там, по сотий – це ця партія, від 101 по такий-

то – це ця партія і таке інше. І кандидати їздять, працюють і свій номер 

презентують, і виборець йде і він знає, мені потрібен 152 номер, все, і він 

вписує, і комісії рахують. На 12 годину ночі вже все, вже порахували, вже 

знають, да, електронна система працює і таке інше, да, є пріоритет і довіра до 

влади чого в нас, на жаль, немає. Сейчас трошечки більше довіра, але все 

одно немає повної довіри. Але треба щось робити. І тому, я вважаю, що 

відкриті списки як мінімум, починаючи з районної ради, треба запровадити, 

треба знайти механізм, коли ми дамо право виборцю обрати не тільки 

політичну структуру, партію, але і конкретного кандидата. Вот, що таке 

відкриті списки і всі це знають, не треба маніпулювати словами, що це і як 

це, і таке інше. Якщо я приходжу і я за партію "А", і мені потрібен кандидат 

"Б" оце я повинен в бюлетені отразить. Подивіться в тому проекті, який є по 

нардепам. Там трошечки сложніше, там спочатку партію обирають і є список 

партій, а внизу вписую кандидата свого, все, номер. Можна список партій 

убрать, опять-таки записати, що обираю партію номер, а потім із списку цієї 

партії обираю кандидата номер. Все. Оце і весь бюлетень. І його можна 

зробити уніфікованим. Ви згадайте, коли у нас були поштові конверти і ми 

індекс писали, там, що люди рахували цей індекс, машина рахувала. Точно 

так і тут можна зробити. Але треба, да, треба навчити, що індекс, номер 

кандидата треба писати вот так, номер партії треба писати вот так. І повірте, 

час є, щоб це зробити. Тому я думаю, що відкриті списки – це сьогодні вихід 

для нас. Сільські, селищні і ради, і голови, і міські голови тут альтернативи 

мажоритарним виборам нема.  

Що стосується двотурові вибори чи одно турові, великі міста, маленькі 

міста і таке інше, не в цьому проблема, проблема в іншому. Як правило 

сільський голова – це людина, яку всі знають на селі, всі знають особисто, що 

це Петро. В Києві особисто Черновецького дуже багато людей просто не 
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знали. Да чули, да бачили рекламу "позвоните бабушке, позвоните маме", але 

особисто не знали і тому були проплачені, прокуплені і таке інше. Тому 

можна і в селі запроваджувати це, але при одній умові, якщо розрив між 

переможцем і тим, хто набрав друге місце дуже маленький. Тоді є дві 

авторитетні фігури в цьому селі і вони змагаються, тоді можна вводити 

другий тур.  

А якщо перша кандидатура набирає 50 відсотків або там навіть 49 

відсотків, а друга кандидатура набирає 5, 10 відсотків, розрив 30, 40 

відсотків, то навіщо другий тур?  

Те ж саме й у великому місті. Якщо є ярка особистість і вона набирає 

49 відсотків, а другий кандидат набирає десь там на рівні 10-ти відсотків, то 

нема сенсу проводити другий тур. Сто відсоткова вірогідність, що переможе 

той, хто набрав 49. Тому оцей механізм можна закласти в закон, а великі, 

маленькі міста, я думаю, що це не аргумент по великому рахунку. 

І на останок, що стосується кількості депутатів. 

Тут я погоджуюсь, вже звучало, що не можна просто ставити аргумент, 

а аргумент звучить тільки один – здешевити ради. Ну в нас  депутати 

місцевих рад працюють на громадських засадах, там нема бюджетного 

фінансування. Нема. Колись це було там по Києву, я не знаю зараз 

залишилось чи ні, коли кожному депутату щось бюджет виділяв так звану 

"окружну роботу". А в містах інших не було цього. Але головний аргумент – 

це представницький орган влади. До депутата має  дійти кожний виборець, 

хто бажає. Якщо їх буде дуже мало, то виборець до нього не дійде. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Сергію Петровичу. 

Шановні колеги, у нас заміна. Виступатиме колишній так само голова 

правління Комітету виборців України, але не Ігор Попов, який змушений був 

нас покинути, а Олександр Черненко, який одночасно є головою підкомітету 

з питань законодавчого забезпечення виборів і референдумів Комітету з 

питань правової політики та правосуддя. 
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Будь ласка, Олександре Миколайовичу. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Дякую, Руслане Петровичу, мені не звикати 

виступати замість Попова. 

Дійсно, підсумовуючи або аналізуючи те, що сьогодні говорили, нам 

сьогодні у порядок денний до питань до обговорення було більше 10 питань, 

але вся дискусія велась довкола системи виборчої, двотуровості, виборчої 

реформи в умовах децентралізації, і практично лише одиниці торкались 

процедурних питань, питань агітації, голосування і так далі. Я думаю, що тут 

дискусії бути не може, і ми не допустимо, що ми, як представники 

профільного комітету, народні депутати, які були, недопустимо, щоб цей 

закон у процедурній частині був таким жахливим, яким він був у 2010 році. 

Так, в діючий вже внесли зміни, покращили, але чи це буде діючий, чи це 

буде новий закон, дійсно нам треба всім зафіксувати, щоб у питанні 

формування комісії, агітації, процедури голосування і підрахунку голосів, 

реєстрації кандидатів ми не повернулись до тих негативних фактів 2010 року. 

Тепер про те, довкола чого тут "ламали списи" – виборча система і 

децентралізація. Сьогодні у нас є діюча Конституція, в якій записано "вибори 

відбудуться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень", тобто 

25 жовтня 2015 року у нас мають бути місцеві вибори. Я думаю, що ми як 

народні депутати тут присутні маємо з цього виходити і відповідно готувати 

виборче законодавство у такому плані. Я думаю, що ці речі можна вести 

паралельно. Якщо  ми бачимо, що не виходить паралельно, тоді повернемося 

так само до цієї розмови. Сьогодні є Конституція, є визначена дата, є 

Коаліційна угода, про яку сьогодні ми сперечалися – догма вона чи ні. І тут 

почув як мінімум від двох колег із Радикальної партії і з "Самопомочі", що 

вона не догма, і почув від, хоч і народного депутата діючого, але 

колишнього, пана Подгорного, що все-таки її треба виконувати. І погоджусь, 

і не погоджусь. Дійсно, всі рівні вибори, крім сільських (селищних), за 

відкритими списками, я думаю, що сьогодні виконати нереально. Але це не 
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означає, що маємо відмовитись взагалі від ідеї відкритих списків на 

майбутніх місцевих виборах. І коли ще аргументи "бабушки не зрозуміють", 

я їх чую вже 15 останніх років.  

Ми говоримо реформу. Можливо, я вам скажу таку крамольну річ, але 

реформа робиться не для бабушек, реформа робиться для майбутніх 

поколінь, да, або там для активного прошарку суспільства. Тому, так, треба 

готовими, що будуть проблеми. У нас, якщо ми внесемо елементи відкритих 

списків, хоча би на рівні міських, обласних рад, як тут пропонується, але у 

нас немає іншого виходу, як рухатись вперед. І тут треба думати. З тих 

концепцій, які запропоновані, дійсно, ми сьогодні можемо вийти на те, що у 

нас на виборах будуть дві системи: багатомандатна мажоритарка на рівні сіл, 

селищ, районних рад, можливо, обласних, це до дискусії; і відкриті списки на 

рівні обласних  великих міст, так само до дискусії. Є дві виборчі системи, але 

абсолютно згоден з тим, що ми маємо донести це до виборця, тому має бути 

якийсь у нас певний жорсткий dead line по прийняттю закону. Я розумію, що 

це питання тут більше політичне і ми як комітет, ми готові над цією роботою. 

Але добре, що є така дискусія, я думаю, що за підсумками такої дискусії ми 

підготуємо резолюцію, яку, ну, затвердимо на комітеті, якщо голова комітету 

не буде проти, от. Я принаймні виступлю з такою ініціативою. Дякую.         

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Миколайовичу.  

Запрошую до слова Юрія Ганущука, народного депутата попередніх 

скликань. І шановні колеги, шановні присутні, всі, хто бажають ще 

виступити і не скористалися такої нагодою, прошу в письмовому вигляді, 

якщо можна, передавати пропозиції, тому що залишився з тих, хто  хоче 

виступити, ще тільки один виступаючий.   Щоб ми просто розуміли. 

Добре. Будь ласка,  пане Юрію. Наступний… підготуватися Андрію 

Йосиповичу Магері, який має.. який теж хоче ще кілька слів сказати від імені 

ЦВК.    
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ГАНУЩАК Ю. Дякую. Ну насамперед кількість депутатів. Повинні всі 

розуміти, голубою мрією будь-якого виконавчого органу є знищення будь-

якого  представницького органу. От ви зверніть увагу, найбільше криків, що 

не дай Бог робити  районні ради в місті Києві, йдуть саме від виконавчої 

органів. Чому? Ну як же ж так: хтось буде контролювати роботу поважних 

людей?  

Одна із найголовніших функцій представницького органу – це 

контрольна функція. На жаль, дуже погано у нас в Конституції написано: 

той, хто є виконавчим органом, той же й головує на засіданні контрольного  

органу. Нонсенс абсолютний. Ну, по-моєму,  141 стаття Конституції. Тому 

нам потрібно розуміти, що кількість депутатів місцевої ради залежить від 

кількості повноважень. Галузевих повноважень, в першу чергу.  Тобто якщо 

їх 5, а в основному їх не 5, а 7, то множте на 7. Це 7 чоловік у комісії 

профільній. І получите 49. Тобто оптимальна кількість людей, які мають бути 

у  такому органі, це 50. Ну 70 – максимум. Ну 30. Якщо маненький. Але 

треба виходити з цієї думки, а не через те, що розвилося їх забагато. Ну 

інсинуацій багато є. То, що їм не платять зарплату, про це ніхто не каже.  

Ми… ви, народні депутати, (ну я колишній, но колишніх не буває) повинні 

розуміти, що завжди перший удар іде саме на представницький орган. 

Завжди його  хочуть знищити. Якщо знищать місцевий у цьому відношенні, 

ви –   пункт   перший – будете наступні, пункт  другий – у вас  не буде 

просто-на-просто  бази для селекції  людей активних. Тому що насправді 

політиком може стати далеко не кожний, це повинно бути відповідний склад, 

сутність.  

Наступна позиція.  Гримуча суміш. Міський голова  і депутати обрані   

за  пропорційною системою – це гримуча суміш. Вона не працююча і 

обов'язково зривається. Це  треба  розуміти однозначно всім, хто пропонує 

пропорційну систему, особливо по закритих списках. Це неодноразово було   

доведено.  
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Вибори мера. Найкраще, звичайно, два тури, про це говорив Коліушко,  

я з ним  абсолютно згідний. Тим більше народ звик вже, що Президент саме 

так обирається.   Наступна позиція. Що я, в принципі, пропоную. Те що 

пропонує Коліушко. Єдине уточнення… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може не повторюватися. 

 

ГАНУЩАК Ю. Ні-ні, уточнення, уточнення.  Тримандатні округи, 

але…  Три, тобто три мандати в одному окрузі, але  голос один, а не три 

голоси. Тому що фальсифікація буде необмежена. Не грає ролі, все одно 

люди там пройдуть. Не грає ролі   вага цього голосу, це не мер, це не міський 

голова, це не  є одноособовий орган. Якщо ми поставимо три голоси, люди 

мають три   "птички", я вам кажу, три дні  будуть тоді рахувати і 

фальсифікувати.  Це стовідсотково. І кращого не буде.  Але по можливості 

кращої розширення бази людей, які хочуть і можуть, і можливості зменшення  

рівня, про що казав колега і шукав тих, хто вірить, у  щось вірить. Я вам 

кажу: на багато краща система   тримандатні округи, ніж  пропорційка і   

багатомажоритарка.  

Наступна річ. Новий адмінтерустрій. Ну взагалі кажучи, якщо ми 

запускаємо тримандатну систему – немає проблем. Я не бачу там проблем, 

там нормально вкладаються всі ці речі, ми будемо мати, якщо не буде більш 

радикального рішення по конституції, то будемо мати звичайно строкату 

систему. Десь об'єднались, десь не дуже об'єднались,все, але органи  все одно 

створюються.  

Наступна позиція. Коли робити вибори? Ну взагалі кажучи, якщо ви 

будете приймати Конституцію, а прийом Конституції залежить тільки від 

одного фактора: чи домовляться Яценюк і Президент про те, кого 

представляє ота людина, яка називається префектом і яка в регіоні. Якщо 

буде здоровий глузд, то представляє обох, тобто те, що ми презентували. Да. 
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Якщо це здоровий глузд буде, якщо нє, то не буде Конституції. Я вам прямо 

кажу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як це не може бути здорового глузду у відносинах 

між Президентом і Прем'єр - міністром?  Я просто застерігаю від таких 

критичних оцінок.  

 

ГАНУЩАК Ю.  Нє, я ще раз кажу. Якщо буде здоровий глузд, то 

формула буде дуже проста. Дуже проста. Ви розумієте, коли ти в 

експертному середовищі – ти не можеш бути політиком, ти завжди мусиш 

пропонувати найкращий варіант. А вже політики начинають - а може так, а 

може так. Тобто завжди, да, завжди намагаються зіпсувати. От. Так от, якщо 

здоровий глузд буде – всі інші статі, крім цієї, немає ніякої проблеми. По цій 

статті єдина формула, яка діюча формула, це призначає президент з подачі 

уряду, в порядку визначеному закону, а в законі порядок дуже гарно ми 

розпишемо, в цьому відношенні, щоб не було зловживання ні з одного, ні з 

другого боку, і не було те, що називається подарунка за допомогу на виборах. 

Те, що зараз робиться. І якщо це буде, то ми встигаємо все, ми встигаємо все. 

Ми встигаємо зробити реформу адмінтерустрою до нових виборів. Якщо нам 

не вистачить чуть-чуть , то в перехідних положеннях до Конституції ми 

напишемо – провести вибори у березні місяці 16-го року, і це буде 

конституційно, бо це буде в змінах до Конституції. Так це зробили поляки, 

коли робили реформу, і були дуже задоволені від цього. А робити так на два 

роки… сьогодні роблю, сьогодні обираюсь – це погано. Цю реформу можна 

робити раз і назавжди, бо іншого вікна можливостей, можливо, так… не 

скоро буде.  Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую за революційні, як на мене, пропозиції, але 

досить цікаві і змістовні, пане Юрію.  
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Запрошую до слова… Якщо можна, тільки мікрофон відключайте, бо 

фонить дуже… Святослава Пікуля від КВУ, далі приготуватися Стельмаху 

Олександру.  

Ой! Вибачте, Андрій Йосипович, я вас уже оголосив! Андрій 

Йосипович Магера, а потім - Святослав Пікуль. Заговорився!  

 

МАГЕРА А.Й. Дякую.  Я не буду довго говорити, бо ми, чесно кажучи, 

один від одного втомилися, довгий час працюємо. І свідомо не торкався 

більшості питань, десяти питань, які тут поставилися, тому що, на моє 

глибоке переконання, більшість з них – це  предмет другого постатейного 

читання, де можна якраз ці питання більш детально вже обговорити. Тут 

зараз нам треба концептуальні питання, які торкаються прийняття 

законопроекту за основу, які в законопроекті саме мають бути.  

На чому я  ще дуже хотів наголосити: є такий документ – Конституція 

України. Про це вже частково говорив Ігор Коліушко: якщо визначений 

статус обласних і районних рад, що це представляє спільний інтерес для 

територіальних громад сіл, селищ і міст, то скажіть мені, будь ласка, кого 

буде представляти депутат районної ради, обраний за пропорційною 

основою, якої громади, якої сільської, якої селищної, якої міської?  Думаю, 

ми всі відповідь на це знаємо.  

Так само, є дуже багато інших питань, і від чогось треба 

відштовхуватися. Це – основа законодавства, і в тому числі, виборчого 

законодавства. Не буде цієї норми… а ця норма буде мінімум до вересня 

цього року, вона не зміниться, вони буде чинна.  

Окремо хотів би звернути вашу увагу на момент проведення виборів у 

Донецькій і Луганській областях. Ми маємо Закон "Про статус тимчасово 

окупованих територій". Більш-менш для мене зрозуміло, що буде з виборами 

районних, міських, сільських, селищних рад в цих двох областях: десь вони 

взагалі не будуть проведені фактично, десь  вони будуть проведені. Але 

навіть там, де вони не будуть проведені, треба буде правовим чином 
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кваліфікувати, що далі робити, які наслідки, що далі повинна зробити 

Верховна Рада, Центральна виборча комісія і таке інше? Ми можемо зараз 

увійти в таку ситуацію, це називають від виборчої системи, до Донецької 

обласної ради, до Луганської обласної ради, чи  це буде там, теоретично 

кажучи, навіть пропорційна система. Але що робити далі з цими радами, 

якщо голосування відбудеться і не буде повноважного складу рад.  Хто буде 

виконувати ці повноваження? На багато питань відповіді немає. 

Тому, як на мене, тут треба розуміти те, що можна було б приймати 

додатково ще один закон  вдогонку за Законом про місцеві вибори. Він міг би 

називатись Закон про формування органів влади і здійснення ними 

повноважень саме в особливості формування таких органів і здійснення ними 

повноважень в окремих адміністративно-територіальних одиницях. Слава 

Богу, Конституція України не визначає умови повноважності місцевих рад на 

відміну від Верховної Ради України в статті 82 Конституції України. Слава 

Богу, що цього немає. 

Тому на рівні законодавчого акту звичайного закону це питання можна 

було врегулювати, що такий склад ради є повноважний за умови обрання 

такої кількості, яка є обраною в складі цієї ради. Я не хочу заходити далеко в 

«дебрі», але можливо і при норманському,  і при будь-якому іншому форматі 

участь голів обласних рад, двох голів рад,  легітимно обраних, дещо би 

змінювала  картинку, зокрема для України як держави.  

Тому я думаю, що всі ці нюанси треба враховувати, коли  ми говоримо 

про майбутній закон. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Йосипович. Святослав Пікуль, далі 

Олександр Стельмах. 

 

ПІКУЛЬ С. Всім доброго дня. Я почну з загальних речей. Для чого ми 

взагалі проводимо вибори? Тому що ми маємо проводити, тому що вони раз 

у 5 років? Треба, то значить треба провести. Ні, ми проводимо вибори для 
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того, щоб дізнатись думку населення і відповідно обрати тих представників 

від цього населення, від народу, які б представляли їхні інтереси в органах 

державної влади, в органах місцевого самоврядування. 

Відповідно, якщо ми будемо оцінювати вибори, які нам важливі, можна 

оцінювати прості вибори  або складні вибори, дешеві вибори, дорогі вибори, 

але все це на Сході другорядна річ, тому що основна ознака виборів повинна 

бути така: вибори повинні бути чесні та справедливі. Що це означає? Взагалі, 

що таке вибори?           

Візьмемо кожного виборця, в нього в голові є якась своя думка, 

скажемо так, з приводу складу, наприклад, якщо це житель міста, з приводу 

складу міської ради. Відповідно сума думок усіх мешканців, усіх виборців 

цього міста, вона повинна бути якось максимально перенесена у міську раду і 

склад міської ради повинен відображати оцю суму всіх думок виборців. Це, 

звісно, ідеальна модель і це нереально зробити. Тому у нас придумали 

виборчі системи для того, щоб якось спростити. Тому що якщо у нас в 

міській раді, наприклад, 60 депутатів, відповідно кандидатів у нас 600, 

виборець знає з тих 600 кандидатів буквально 10-15, ну, може, хтось 50. 

Виборець може скласти певне ставлення до нього, він йому подобається або 

не подобається. Стосовно інших, він просто їх не знає. Відповідно були 

прийняті різні системи, які спрощують виборцю життя. В чому це 

спрощення? Ділиться вся територія, на якій проводяться вибори, або на 

округи, кандидати самі діляться на списки по політичним партіям і так далі. 

Але все це спрощення, його можна спрощувати до мінімуму, і ось цей 

мінімум – це, звичайно, мажоритарна одномандатна виборча система 

відносної більшості або пропорційна виборча система із закритими списками. 

Відповідно її всі прокритикували сьогодні, майже всі, чому, очевидно. Є 

момент, коли спрощувати далі не варто.  

Якщо ми подивимося на досвід інших країн європейських. Важко 

порівнювати, яка країна більш демократична, яка менше, але більшість 

вважають, що країни Північної Європи, вони вважаються більш 
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демократичними, ніж країни Південної Європи. Правда? Якщо подивитися на 

системи, які передбачені в країнах Північної Європи, у них там надається 

максимальна можливість виборцю висловитися. Тому що щоб перенести 

думку виборця у склад міської ради, потрібно дати йому висловитися.  

Зараз я спущуся дещо до більш примітивного рівня. У нас 

запропонована для виборів місцевих рад багатомандатна мажоритарна 

виборча система. Якби тут був Юрій Богданович Ключковський, він би, 

звісно, сказав, що він нічого не розуміє, тому що це не є виборча система. 

Найбільш детально підійшов до виборчої системи, мабуть, пан Ігор 

Коліушко. 

Ну, одним словом, він сказав, що ще у нас є округи три п'ятимандатні і 

ще спосіб голосування, що один голос, а не стільки голосів, скільки мандатів. 

Якщо ви подивитеся роздані матеріали, дві концепції передбачають саме цей 

принцип – один голос. А одна концепція передбачає стільки голосів, скільки 

мандатів.    

Які аргументи наводили на підтвердження того, що один голос – це 

добре? Простота, дешевизна, ну, все рахується так, як в одномандатній 

мажоритарній виборчій системі – відносною більшістю. Тільки переможець 

не один, а три. Ніби, здається, все просто. І відповідно, до речі, навіть 

наводився такий аргумент: зменшується втрата голосів.  

А тепер, для спрощення, я наведу вам приклад. Ви збираєте вечірку в 

себе вдома, і до вас приходить четверо друзів. І ви їм кажете… Ну, це до 

того, що у нас є чотиримандатний округ, припускаємо. Чотири депутати 

обираються від цього округу. Але у виборця лише один голос, обмежено 

лише одним голосом. І от ви збираєте друзів і кажете: давайте визначимо, які 

ми фрукти будемо купляти на вечірку. Але кожен повинен сказати мені одну 

букву. Не ціле слово, не назву фрукту, а одну букву. І один каже: буква "к". 

Другий каже: буква "і". Третій каже: буква "в". Четвертий каже: буква "і". Ну, 

я подумав і сказав: гаразд, купимо ківі: к-і-в-і. Я врахував думку всіх своїх 

друзів? Так. Стовідсотково я врахував думку всіх своїх друзів. У мене 
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запитання: чи те, що вони хотіли, дорівнює тому, що ми вибрали? Я не 

впевнений. Тому що якщо людина назвала букву "к", вона могла мати на 

увазі як ківі, так і кавун. Тобто фактично ми не даємо повністю висловитися 

своїм друзям. Аналогічно: ми не даємо повністю висловитися своїм 

виборцям, тому що він обирає одну людину тоді, як від цього округу будуть 

обрані чотири людини. І відповідно склад, оці чотири людини, можливі 

випадки, коли вони взагалі не будуть представляти думку виборців цього 

округу, тому що їхні голоси обмежені.  

Справа в тому, що простота, вона інколи, коли вже дуже значно просто, 

то існує синонім до слова просто так – примітивізм. І насправді він містить 

негативний відтінок, тому що це занадто просто до того, що це фактично 

викривляє волю виборця. Тому все ж таки так буде довше, потрібно рахувати 

голоси виборців. Якщо виборець поставить не одну позначку, а тири чи 

чотири. Але потрібно, ну, ми всі тут захищали членів виборчих комісій, його 

дуже складно рахувати і так далі, і так далі. Стосовно виборців сказали, ой 

виборці не розберуться  і все. Виборцю ми повинні надати слово, ну, надати, 

скажемо так, можливість висловитися. Так роблять всі демократичні країни. 

Якщо ми хочемо бути демократичною країною, ми повинні йому дати 

максимально широкий вибір. Дуже широкий вибір звісно ж по ускладнень 

адміністрування виборів. Але примітивізм він, скажемо, так, дійсно 

викривить результати виборів. Знову ж таки, чому переходимо з 

одномандатної мажоритарної виборчої системи. Відносно є в більшості в 

багатомандатну мажоритарну систему виборчу відносної більшості.  Але, 

коли у виборця залишається один голос, це вирішує проблему з підкупом. У 

нас є нехай один чотиримандатний округ, чи чотири одномандатні округи. 

Так, один чотиримандатний округ більший ніж чотири одномандатні округи. 

В чотири рази. Тобто фактично  чотири ці округи об'єднані в один округ. Так 

відповідно голосів стає більше, тому що виборців більше. Але, з другого 

боку, і переможців стає більше, тому що стають депутатами чотири особи. І 

відповідно, скажемо так, нічого для ціни голосу не міняється, Ціна голосу 
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залишається та сама. Тому, знову ж таки, щоб отримати четверте місце, 

можливо, цілком, ну, в більшості випадків буде достатньо отримати 5,10, я 

боюсь навіть сказати, можливо, навіть десь 2 відсотки, півтора відсотки 

голосів. Це дуже мало. А, якщо у кожного виборця буде по три, чотири 

голоси, то відповідно кількість голосів збільшується. Ну, в принципі це все, 

що я хотів сказати. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякую. Особливо за нестандартність 

прикладів, які ви наводили. Відверто кажучи, я вперше чує, щоб вибори 

порівнювали з вечіркою, але це досить сучасні тренди. Добре, що ми ……… 

Шановні колеги, я уже оголосив, Стельмах Олександр запрошується до 

слова, керівник Державного реєстру виборців. Дальше Максимчук Ярослав, і 

на останок Клюжев Олександр завершить нашу дискусію.  

 

СТЕЛЬМАХ О. Дякую, Руслан Петрович. Я хотів би зупинитися на 

двох невеличких темах, дуже коротко.  

Перша тема - це територіальна організація виборів. Як відомо для 

проведення виборів використовується виборчі дільниці. Обов'язково треба 

використовувати на місцевих виборах постійні виборчі дільниці, які ведуться 

в актуальному стані Центральною виборчою комісією і в принципі 

Центральна виборча комісія готова в будь-який день до виборів в плані 

виборчих дільниць. В деяких законопроектах, які з'являються, є пропозиції 

щодо збільшення кількості дільниць у зв'язку з тим, що будуть можливі 

проведені вибори старости. Вважаю, що цього не потрібно робити. Ті 

дільниці постійні, які утворені, повністю готові для того, щоб проводити такі 

вибори. Нічого страшного в цьому немає, що частина виборчих дільниць 

отримують бюлетені для голосування старости, у тих випадках, де дільниця є 

на два населених пункти.  

На що треба звернути увагу в законі щодо територіальної організації 

виборів. Звернути увагу на виборчі округи місцевих виборів. Коли читаєш 
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будь-який закон, начебто у нас один день тільки є - день голосування. і далі 

як 5 років живе цей округ жодним чином в законі не сказано. А протягом 5 

років з округами відбувається дуже багато речей, будуються нові будинки, 

якісь будинки ліквідовуються, якісь відбуваються перепорядкування 

населених пунктів до інших районів, це все жодним чином в законах не 

описано.  

Ще дуже важлива річь, що межі виборчих округів місцевих виборів 

повинні співпадати з межами дільниць, не може бути такого, що округ своєю 

територією охоплює якусь тільки частинку дільниці, тоді вибори зовсім не 

можна буде провести. Але, нажаль, ну, таких вимог теж не видно. Мова йде 

про саме частини дільниці, якийсь населений пункт включений до одного 

округу, а інший населений пункт цієї дільниці включений до іншого, такого 

не повинно бути.  

В розрахунках щодо кількісного складу депутатів обов'язково треба іти 

не від кількості мешканців громади, а іти від кількості виборців, тому що 

кількість мешканців зараз ніхто вам не скаже. Це можна сказати тільки за 

переписом населення, останній перепис був у 2001 році, а кількість виборців 

у нас дуже точно до кожного   виборця. Тепер щодо теми "Списки виборців". 

Одне прохання: просто не робити ніякої революції, вже Державний реєстр 

виборців використовується протягом п'яти національних виборчих кампаній. 

З кожною виборчою кампанією ми намагаємося вдосконалювати сам процес, 

да, і формування списків виборців, і самого реєстру. Взяти всі ті 

напрацювання, які були на останніх виборах, їх застосувати. 

Так, і, як приклад хочу, теж навести законопроект, який подала 

Асоціація міст, містить таку норму, наприклад, що відділи ведення повинні 

іменні запрошення кожному виборцю доставити до кожного виборця. Ну, це 

просто норма, яка не сумісна ні з чим. Якщо ви знаєте, зараз у нас іменні 

запрошення доставляються виборцям саме дільничними виборчими 

комісіями. Кількість працівників дільничної виборчої комісії більше 500-600 
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тисяч, а працівників відділів ведення всього 2 тисячі. Це просто неможливо 

буде зробити. І таких новел, зрозуміло, не можна ніяк підтримувати.  

Так, ще хочу сказати, що начебто от місцеві вибори чергові, да, вони 

відбулись. А потім у нас відбуваються різні вибори там проміжні, повторні. І 

за це час, от починаючи з 2010 року, було проведено 4 тисячі 700 виборів і 

ми формували списки виборців для 9-и, більш, ніж 9 тисяч дільниць, і в 

списки виборців було включено більш, ніж 11 мільйонів наших громадян. Це 

теж, ну, величезні процедури, які відбуваються весь час і про це треба 

пам'ятати. І, можливо, як пропозиція, так як в України у нас зараз мало 

коштів, можливо, придумати таку схему, щоб було, ну, менше, да, повторних 

проміжних виборів. Ми, коли когось вибираємо, у нас завжди є переможець і 

є друга людина чи друга партія, яка може, у разі неможливості там, ну, щоб  

перша людина… Так. Другий – автоматично… Да. І тоді, можливо, буде 

менша кількість таких виборів. Ну… Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.  Якщо можна, наступні два виступаючі 

– трішечки швидше в своїх виступах.           

Оскільки у нас закінчується трансляція на телеканалі "Рада". Якщо ви 

хочете, щоб вас побачила вся країна, то, якщо це можливо, дещо коротше. 

Будь ласка, Ярослав Максимчук і Клюжев Олександр наступний. 

 

МАКСИМЧУК Я. Дякую, Руслане Петровичу.  Шановні колеги, на що 

я хотів звернути увагу, коли ми кажемо про написання нової редакції чи 

нового закону, треба звернути увагу на деякі речі. Зокрема, перше: який ми 

хочемо написати закон? Ми пишемо закон-інструкцію на 200-300 сторінок. 

Адже ми знаємо, що кожна редакція закону у нас збільшується в об'ємі 

самого цього закону, де прописаний кожен крок члена дільничної комісії: 

куди він пішов, яку він довідку виписав.  Чи ми ідемо іншим  шляхом: 

робимо закон, в якому прописуємо основні позиції, основні моменти по 
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процедурам. А все інше прописує Центральна виборча комісія в своїх 

методичних рекомендаціях чи в роз'ясненнях.  

На мою думку, краще іти другим шляхом. Чому це? Тому що в ході 

роботи, в ході практичного застосування закону виникають питання, в які 

треба внести зміни. Ми розуміємо, що вносити зміни до закону набагато 

складніша і довша процедура, чим це робило би Центральна виборча комісія. 

Тому в ході обговорення, в ході підготовки закону, я би хотів, щоб ми 

звернули саме увагу, яким шляхом іти: закон-інструкція чи такий закон, 

менший? Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. На останок – Клюжев Олександр від "Опори" 

і будемо тоді підводити підсумки. 

 

КЛЮЖЕВ О. Доброго дня, шановні колеги. Я вже не буду зупинятися 

на тих моментах, які ми проговорили. Я зупинюсь лише на тому аспекті, який 

знову підняв Андрій Йосипович Мегера, я йому за це вдячний. Це 

врегулювання місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях та в  

зоні проведення антитерористичної операції. Дійсно, це важливе питання, яке 

вимагає від нас і від комітету, як я вважаю, серйозної роботи  і опрацювання 

різних стратегій щодо проведення виборів на цих територіях. І проблема не 

така легка, як нам здається. І вона скоріше знаходиться не в площині 

організації місцевого самоврядування, а скоріше в площині політичної 

стратегії України в тих конфліктних умовах, в яких вона зараз перебуває.  

Якщо говорити про проблему  організації виборів на тимчасово 

окупованих територіях. Зрозуміло, Крим, Севастополь – тут питань немає, 

законодавством врегульовані.  Якщо говоримо про окремі міста і райони 

Донецької і Луганської області, тут уже український законодавець і інші 

політичні суб'єкти мають адекватно враховувати ті в тому числі 

домовленості, які були досягнуті під час Мінських перемовин.  
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Про що мова йде? Фактично агресор, з яким Україна має справу, зараз 

заявляє про певні невиконання Україною зобов'язань щодо конституційного 

процесу або щодо погодження законодавства про місцеві вибори. Ми  

прекрасно розуміємо, для чого це робиться. Для того, щоб висувати вимоги, 

які апріорі неможливо виконати, і створити передумови для наступних 

агресивних дій.  

З іншого боку, Україна, яка підписом своїх представників взяла на себе 

певні політичні зобов'язання, має напрацювати стратегію дій на випадок, 

якщо все ж таки мирний план Президента і мирний план інших суб'єктів буде 

реалізований. І ця концепція законодавства щодо проведення виборів 

місцевих в окремих районах Донецької і Луганської області має з позиції 

України ґрунтуватися на всіх міжнародних стандартах, забезпечувати права 

переселенців, забезпечувати неможливість втручання незаконних збройних 

формувань у виборчий процес. І саме з цією концепцією відстоювати свою 

позицію і залучати увагу міжнародних партнерів, що це не Україна не 

виконує ті політичні зобов'язання, які були взяті під час цих переговорів.  

Тому це дуже важливий блок. І фактично Україна цю стратегію на рівні 

концепції чи на рівні концепції закону повинна мати, у випадку якщо мирні 

домовленості підуть далі, ніж зараз вони перебувають.  

Щодо іншої проблеми. Це організація місцевих виборів на так званих 

"прифронтових територіях", тобто які перебувають під контролем 

української законної влади. Це теж дуже серйозна проблема, яка включає  

процедурний аспект, безпековий аспект і, власне, аспект прийняття 

політичного рішення, проводяться там вибори чи не проводяться. І тут, 

напевно, теж може бути серйозний внесок комітету, організація спеціального 

засідання комітету чи підкомітету з питань виборів,  залучення представників 

силових відомств і представників Донецької і Луганської 

облдержадміністрацій для того, щоб ми вже почали дискусію щодо того, чи 

готова ця територія, ця територіальна громада повноцінно брати участь у 
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чергових виборах і  готова вона реалізувати свої  повноваження, які 

передбачені Конституцією.  

Зараз виходить така ситуація.  Ми приймаємо, з одного боку, Закон  

про військово-цивільні адміністрації, тобто ми передбачаємо, що 

складаються такі умови на цих територіях підконтрольних, які  так чи інакше 

унеможливлюють повноцінне виконання функцій і повноважень   органів  

місцевого самоврядування.  З іншого боку, питання чергових виборів, які 

фактично, ну по суті будуть скоро, якщо говорити прямо, ми ніяк  це питання 

на широку дискусію   серйозну  фахову не виводимо.  

Тому моя пропозиція, що все ж таки  питання, як організації виборів на 

підконтрольних України територіях   Донецької, Луганської області, так  і   

напрацювання можливих  концепцій, які знаходяться в ракурсі мирних 

домовленостей, стали предметом розгляду  комітету.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. 

Шановні колеги,  якщо немає більше бажаючих виступити… Хоче 

Євген Радченко.  23 секунди, будь ласка.  

 

РАДЧЕНКО Є.  Дякую, Руслане Петровичу. Не більше.  Одна дуже 

коротка ремарка.  Насправді, відкриті списки, пропорційна виборча система 

спокійно дозволяє  реалізувати всі положення Конституції з приводу, як 

районних –  не зовсім, але точно  обласних рад. Там  можна забезпечити  і 

представництво, і партійні інтереси. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую всім.  

Шановні колеги, дозвольте мені, залишилось буквально дві  хвилини, 

підвести коротенько підсумки нашої дискусії. Те що взяли участь  в дискусії 

25 виступаючих – це надзвичайно приємно і комітету, і  особисто мені. Дуже  

хочеться вірити, що ми почули весь спектр думок і, відверто кажучи, вони  

подекуди досить полярні і досить, скажімо, неоднозначні. Але дуже добре, 
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що  ми чітко   тепер розуміємо, які концептуальні бачення тієї чи іншої 

організації,  того чи іншого громадського об'єднання. Центральна  виборча 

комісія могла висловитися досить, мені здається, пристойним  

представництвом. Залишилось тільки тепер якось виконати   свою місію 

комітету і тій експертній групі, яка створена при Голові  Верховної Ради.   

Тобто залишилось найлегше. 

Ви розумієте, невідомих справді багато. І в цьому процесі,  я думаю, ви 

прекрасно розумієте, є об'єктивні обставини, які впливатимуть в тому числі 

на  процес змін до  виборчого законодавства з місцевих виборів.  Сьогодні  

вже неодноразово згадувалась створена  Конституційна комісія при 

Президенті, буквально сьогодні  та дата, коли вона має бути сформована, 

закінчується строк подання відповідних  пропозицій щодо її кадрового 

наповнення. 

Очевидно, робота над  змінами  до Конституції, безумовно,  невід'ємно  

стосуватиметься  предмету нашої дискусії. Хочеться вірити, що  цей процес 

буде, так, як багато хто  з доповідачів говорив, досить швидким, успішним  і 

ми вже зможемо на початку  вересня цього року отримати як частину 

Конституції ті зміни, які  будуть напрацьовані,  хоча, безумовно, ми  повинні 

враховувати, що  вже був у нас досвід  конституційних змін, запропонованих 

Президентом України минулого року,  пам'ятаєте, влітку,  про які  вже всі 

забули, і ми пам'ятаємо, яка доля була того проекту, хоча здавалося, що він 

теж  буде мати досить легку перспективу проходження через парламент.  

Тому безумовно, що  конституційні зміни і зміни  виборчого законодавства – 

це завжди великий серйозний політичний компроміс, до якого треба ще 

дійти, якого треба досягнути.  

Те, що  ці процеси мають бути паралельними,  не має жодного сумніву,  

тому що, відверто кажучи,  ми не можемо залишати все на  період  після 

конституційних змін, бо невідомо, в який спосіб  тоді приймати закон і що 

робити з чинним законом, який автоматично набуває чинності  відповідно за 

50 днів до початку виборчого  процесу,  тобто треба визначатися далі, що ми 
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робимо,  і в цьому аспекті.          Інша справа, що, як на мене,  безумовно, нам 

треба буде  шукати порозуміння  всередині і коаліції,  і парламенту, бо  треба 

розуміти не тільки, під що  є 300 голосів для конституційних змін, а 

наскільки ми маємо  реалістичну можливість  знайти точки дотику щодо 

навіть змін  виборчого законодавства. 

Тут, колеги, сьогодні, я так розумію,  лейтмотивом нашої дискусії  

стала фраза про те, що  Коаліційна угода не є догмою. І мені дуже приємно 

було, справді, почути такого роду фразу  з вуст представників фракції, яка 

закликає  решту фракцій  неухильно дотримуватись Коаліційної угоди.       

Сподіваюсь, що ми подискутуємо з цього приводу. Але, з іншого боку, 

очевидно не все залежатиме від нас. І тут, хочемо ми чи не хочемо, 

політичний чинник, як зазвичай це  трапляється особливо в таких досить 

специфічних речах, як виборче законодавство, бо він має визначальне 

значення. Тому ми повинні зробити свій… свою частину роботи. І я думаю, 

що було би абсолютно вірно, якщо би ми не просто поговорили, а 

розійшлися. А раз  запропонував голова підкомітету, то напевне ми доручимо  

підкомітету зараз за результатами нашої  дискусії, по-перше, розшифрувати 

оперативно ту стенограму, яка ведеться. Для того, щоб ми могли  

напрацювати свої пропозиції, своє бачення і до наступного засідання 

комітету, яке планується на середу наступного тижня, винести якийсь проект 

рішення, проект резолюції (це вже питання технологічне, не має значення) 

для того, щоб комітет міг… який був фактично в повному складі  присутній 

на  засіданні нашого круглого столу, який……в форматі засідання комітету, 

визначитися з приводу того завдання, яке перед нами стоїть. Тут абсолютно 

правий Ігор Коліушко, який говорить про те, що 25 за інформацією, яка в 

нього є, а за тим дорученням, яке надійшло до комітету, я можу підтвердити 

цю інформацію, буде відбуватися наступне засідання Експертної групи, де 

звичайно дуже хотілось би від комітету отримати якесь  концептуальне 

бачення. Чи ми зможе звести його до спільного знаменника як єдине 

концептуальне бачення, я не знаю. Але ми повинні запропонувати те , в чому 



86 
 

ми сходимося, і запропонувати, як альтернативу, альтернативні бачення те, 

де ми не можемо зійтися. Очевидно, це завдання вже і експертної групи і далі 

вже і ради коаліції, і Верховної Ради загалом вирішити ті, скажімо, завдання, 

які  будуть стояти перед ними.  В тому числі звести до спільного знаменника  

можливі політичні так звані питання, які напевне нам не вдасться в 

кінцевому рахунку навіть вирішити не те, що на рівні комітету,  а й думаю, 

навіть на рівні експертної групи як дорадчого органу  при Голові Верховної 

Ради України.  

Тим не менше зі свого боку, я думаю, ми повинні оперативно  

відпрацювати всі відповідні пропозиції. Апарат вже сьогодні приступить до 

розшифрування стенограм, відеозапису, який зараз в прямому ефірі, але ми 

зможемо оперативно його отримати, щоб ми напрацювали такого роду 

пропозиції. При нагоді запрошую всі зацікавлені сторони на засідання 

комітету, де буде обговорюватися це питання. Очевидно, можливо, з цього 

приводу доведеться проводити не одне засідання комітету, напевно, 

можливо, доведеться провести спеціальні засідання комітету, які за 

дорученням Голови Верховної Ради уповноважені на здійснення такого роду, 

скажімо, дій, якщо нам вдасться пройти цей шлях і якщо ми знайдемо 

консенсус, і, в тому числі, на засіданні комітету, тому що в нас комітет 

великий, в нас 33 члени комітету, найбільший він за кількістю.  

Але, з іншого боку, в нас представлені всі, без винятку, і політичні 

фракцій парламенту, і позафракційні народні депутати. Хочеться вірити, що 

це може бути добрим професійним майданчиком для пошуку, в тому числі, 

спільних точок дотику.  

Якщо інших пропозицій немає, то я би на цьому подякував би всім за 

участь і за увагу. Ми домовляємося тоді у такому режимі працювати. Якщо 

комітет вважатиме за доцільне чи буде рішення експертної групи ще 

продовжити такого роду дискусію у такому чи схожому форматі, ми 

обов'язково доведемо цю інформацію до вашого відома. Тим більше, що 

переважна більшість виступаючих одночасно є членами цієї експертної групи 



87 
 

і зможе ще раз  підтвердити свою позицію під час наступного засідання 

експертної групи.  

Дуже всім дякую за участь. До наступної зустрічі, до побачення.  

 

 


