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Веде засідання Голова Комітету Князевич Руслан Петрович. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Радий бачити вас на сьогоднішньому зібранні в 

хорошому настрої після вчорашнього важкого комітету. У зв'язку із тим, що 

вчора, ви пам'ятаєте, ми прийняли низку рішень, які очевидно потребували 

додаткового засідання, ми домовилися про можливість проведення сьогодні 

такого позачергового засідання. І зважаючи на те, що участь у зібранні 

беруть 17 членів комітету, відповідно до Закону про комітету ми є 

повноважними для того, щоб розпочати нашу роботу. Я оголошую засідання 

відкритим.  

Дуже коротко я ще раз нагадаю під стенограму ситуацію. Зараз іде 

мова про Закон про місцеві вибори. Вчора ми прийняли рішення про те, щоб 

до другого читання запропонувати за пропозицією підкомітету врахувати 

цілу низку поправок, які були озвучені, і відповідно решту, які комітет не 

підтримав, відхилити. Разом з тим, кілька правок, які носять радше політико-

правове значення і є елементами політичної виборчої системи, комітет не 

зміг дійти до спільного знаменника і вирішити ці питання. Ми пропонували 

вирішити їх в сесійній залі. Але в разі, якщо політичні фракції знайдуть 

можливість до того часу, поки законопроект буде розглядатися в сесійні залі, 

узгодити ці моменти, проінформувати нас, і тоді ми в оперативному порядку 

могли б зібратися для того, щоб додатково ще раз ці питання проговорити.  

Хочу вас проінформувати, що політичним фракціям вдалося провести 

відповідні засідання фракцій. І сьогодні ми збирали підкомітет, який був 
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проінформований представниками фракцій про можливість знаходження 

певних компромісів серед тих питань, які були озвучені. 

Якщо немає заперечень, я тоді можу висловити позицію від імені 

підкомітету, чи дати слово голові підкомітету, як буде зручніше? Давайте я 

швиденько проінформую, так буде простіше. І ми далі будемо визначатися, 

що ми робимо, як ми далі рухаємося.  

Шановні колеги, я нагадаю, про які питання йшлося і про які 

компроміси в принципі домовилися, як політичні фракції бачать можливість 

їх вирішення в сесійній залі. Це були 4 основні питання. Це питання щодо 

можливості того, що певні кандидати, які очолюють список місцевої 

організації, не повинні закріплюватися за конкретними територіальними 

округами. Була пропонована градація, ви пам'ятаєте, до 50 тисяч виборців – 

один кандидат, від 50 тисяч до 100 тисяч – 3 кандидати, понад 100 тисяч – 5 

кандидатів.  

Друга правка, яка потребувала дискусій, це правка про те, що 

політична партія, яка приймає рішення про свою участь в місцевих виборах, 

має бути зареєстрована за 365 днів як на центральному рівні, так і в місцевій 

організації, за 365 днів.  

Третя правка полягала в тому, щоб в законі внормувати необхідність 

висування кожній політичній партії не менше ніж в двох третинах областей, 

Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі до обласних рад, в 

двох третинах районів в межах кожного регіону та в двох третинах міст 

відповідно республіканського та обласного значення своїх кандидатів. І в 

разі, якщо ця вимога не дотримується, це може бути підставою для 

Центральної виборчої комісії прийняти рішення про скасування всіх 

кандидатів на всіх рівнях місцевих виборів, які висунуті цією політичною 

силою. 

І, нарешті, четверте питання, яке потребувало дискусії, це питання про 

внесення змін до Закону про статус депутатів місцевих рад в тій частині, що 
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стосується так званого імперативного мандату та відкликання депутата 

місцевої ради. Нагадаю, про що йдеться. Йде мова про те, що колеги 

пропонували застосувати імперативний мандат у випадку, якщо депутат 

відповідної ради не увійшов до фракції партії чи блоку, через яку він 

пройшов до ради, або вийшов добровільно зі складу цієї фракції. Та 

внормувати ту процедуру, яка існує в чинному законодавстві щодо 

відкликання народного депутата, оскільки ця норма є мертвонародженою, 

щоб дати виборцям ефективно скористатися своїм правом на відкликання 

відповідного депутата.  

У результаті проведення політичних консультацій сьогодні підкомітет 

розглянув ці всі питання і дійшов компромісу, який пропонує розглянути 

комітету. Компроміс полягає в наступному: що стосується першого пункту, 

то політичні фракції домовилися і комітет підтримав ідею про те, щоб 

закріпити кандидатів в депутати, які очолюють список місцевої організації, 

зменшивши кількість депутатів, не так, як було передбачено у відповідних 

поправках, а для списку, де виборців є до 50 тисяч, залишити одного 

кандидата, де градація від 50 до 100 тисяч – 2 кандидата, понад 100 тисяч – 3 

кандидати у списку кожної політичної партії.  

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. Перший, другий, третій проходять по-любому?  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Перший, другий, третій. В залежності від кількості 

виборців.  

Що стосується норми про 365 днів. Комітет підтримав позицію, про яку 

домовилися фракції, про те, щоб врахувати цю норму тільки частково і 

залишити таке обмеження виключно для реєстрації партій на 

загальнонаціональному рівні, а не погодити позицію щодо обов'язкової 

реєстрації місцевих організацій в 365 днів.  
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Що стосується необхідності запровадження норми про висування не 

менш ніж в двох третинах областей, жодна із фракцій не підтримала цю ідею, 

і підкомітет рекомендує комітету цю поправку відхилити в повному обсязі.  

І правка, що стосується імперативного мандату та відкликання 

депутатів. За погодженням із політичними фракціями підкомітет розглянув 

цю позицію і вносить пропозицію врахувати цю правку частково, але в 

іншому вигляді. Що стосується імперативного мандату, то комітет 

категорично проти і всі політичні фракції проти. Разом з тим, ми вважаємо, 

що ідея внормувати і надихнути життям ту норму, яка є в чинному законі, 

прописати більш правильно і грамотно процедуру можливого відкликання 

депутатів, слід виписати окремим законом про внесення змін до Закону про 

статус депутатів місцевих рад та місцеве самоврядування, оскільки 

відповідно до статті 116-ї Регламенту ми зараз не можемо творити нові 

норми і вносити зміни до тих законів, які не розглядалися в першому читанні. 

Крім того, погодилися всі фракції і ми вносимо від підкомітету таку 

пропозицію комітету, щоб до дня голосування такий законопроект був 

розглянутий в сесійній залі.  

Якщо так коротко, то цей той компроміс, на якому зійшлися щодо тих 

питань, які обговорювалися.  

Ще на підкомітеті, зважаючи на позицію фракцій, ми повернулися до 

тієї ідеї, яку ми вчора обговорювали, пам'ятаєте, про те, щоб під час 

формування територіальних виборчих комісій, під час внесення подання до 

Центральної виборчої комісії щодо формування районних і вище 

територіальних виборчих комісій разом з печаткою місцевої організації, або 

якщо в місцевої організації немає печатки, то з вищестоящою печаткою 

обов'язково додавалася печатка і центрального органу партії, тобто партійна 

печатка. Це також було консенсусне рішення. Тому що практика показує, що, 

на превеликий жаль, траплялися випадки, коли потім Центральна виборча 
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комісія не могла до кінця розібратися, яке з подань більше законне, оскільки 

приходили різні подання з різним змістом, але з одними відтисками печаток.  

Коротенько, це те, про що говорив сьогодні підкомітет. 

Крім того, я уповноважений від імені керівництва парламенту ще раз 

проговорити довкола пропозиції групи наших колег-жінок з об'єднання 

"Жінки за демократію", які наполягають на тому, щоб все ж таки ті правки, 

які вони вносили до закону, були ще раз розглянуті, і вони будуть вимагати 

поставити їх на розгляд сесійної зали. Ту редакцію, яку мені вдалося вчора 

вам запропонувати і переконати вас, щодо внесення змін до Закону про 

політичні партії, їх не влаштовує категорично. Вони хочуть, щоб була 

імперативна норма в законі, яка матиме санкцію відмови в реєстрації 

політичної партії, якщо не дотримана квота. Я сказав, що це дуже 

радикальний підхід, як на мене. Але ще раз пообіцяв і керівництву 

парламенту, і їм, що ми проговоримо це питання сьогодні на комітеті. І 

будьте готовими до того, що якщо комітет не визначиться, то це питання 

вони, очевидно, будуть піднімати в сесійній залі.  

Це коротко про те, що сьогодні домовився підкомітет і що рекомендує 

розглянути комітету. Хто хоче доповнити мене із членів підкомітету? 

Підтримати? Я правильно висловився, нічого не сфальшував і нічого зайвого 

не додав? Дякую. 

Колеги, будь ласка, хто хоче висловитися в обговоренні цього питання? 

Руслан Сидорович. До 3-х хвилин, Руслане Михайловичу, будь ласка. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я постараюся бути максимально лаконічним, тим 

більше, враховуючи, що всі присутні тут, я думаю, дуже добре знають тему, з 

приводу якої ми зібралися, так само знають і нашу позицію.  

Шановні колеги, якщо говориться про те, що досягнутий якийсь 

політичній компроміс і політичні партії досягли якоїсь згоди, то, на 

превеликий жаль, це в корні не відповідає дійсності, оскільки всі принципові 
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правки, які подавалися моїми колегами від об'єднання "Самопоміч", в 

пропонованому тексті, який буде виноситися для голосування, не враховані. 

Це стосується і відсутності соціальних люфтів, які передбачалися 

багатомандатною мажоритаркою, де передбачалася можливість висування. 

Це стосується і фінансування виборчої кампанії. Це стосується і питання 

агітації і способів агітації. Стосується формування комісій, висунення і так 

далі. Тому в даному випадку при тій ситуації, коли усі позиції, які ми 

подавали і є принциповими, не враховано фактично жодної, то при наявності 

таких обставин ми категорично не можемо підтримувати а ні таку 

пропозицію, яка висловлена підкомітетом, а ні той текст, який на 

сьогоднішній день буде виноситися в зал. Це потрібно дуже чітко розуміти. Я 

вже не говорю про порушення процедури розгляду. Я розумію, що час 

обмежений, але тим не менше, якщо Регламент визначає певну процедуру, то 

для чогось вона є прописана.  

Я висловлюю свою думку. Вам визначатися, чи є доцільно рухатися 

далі саме в такому форматі, в якому ми рухаємося, чи все ж таки подивитися 

на те, що дана система фактично несе ризики дискредитації тієї ідеї 

відкритих списків, яку ми всі разом декларували.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, Руслане Михайловичу.  

Я собі дозволю репліку з приводу того, що ви сказали про процедуру, я 

нагадую, що рішення минулого разу прийняв парламент, безумовно, 

всупереч Регламенту, але він собі дозволив відхилитися від Регламенту. Так 

що, незважаючи на те, що цей законопроект містить більше ніж 100 статей, 

застосовується процедура скороченої підготовки до другого читання і 

призначено його розгляд у другому читанні на 2 липня 2015 року, сесійна 

зала, місто Київ, Грушевського, 5. Це перше.  

Я просто констатую. Ви думаєте, що ми сильно в захваті були від того, 

щоб тиждень прожити в стінах комітету і підготувати все. Повірте мені, це не 
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від хорошого життя. Ми просто розуміємо, що чим далі ми будемо 

затягувати з цим процесом, тим менше шансів на його прийняття, раз, тим 

більше шансів, що навіть якщо він буде прийнятий, то потім, повірте мені, з 

кожним зайвим днем його буде важче реалізувати, про що ви кажете. Але я 

нагадую, що вчора ми домовилися, в тому числі ви були присутні, про те, що 

беручи до уваги те, що велика кількість строків, які передбачені в цьому 

законі, частина з них вже минула, частина от-от має минути, ми домовилися 

про скорочення цих строків. І це дає можливість нам потім підготуватися 

ефективно до того, щоб провести вибори.  

Звичайно, теоретично будь-який закон, в тому числі новий прийнятий, 

може бути на якомусь етапі ускладнений для його реалізації. Але, повірте 

мені, це моя суб'єктивна глибоко особиста точка зору, що якщо би був 

прийнятий закон тире 2, то його реалізувати було б, м'яко кажучи, в рази 

складніше, ніж той закон, який зараз ми розглядаємо. Але це моя абсолютно 

упереджена точка зору.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Оскільки у нас другий закон в першому читанні не 

прийнятий, то зараз його і обговорювати сенсу немає.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Але ви кажете про правки, а правки ваші, погодьтеся, 

якраз стосуються саме того.  

Але ж я кажу, це моя упереджена особиста точка зору.  

Сергію Владиславовичу, будь ласка. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Я буквально хвилину. Ми повинні розуміти, якщо ми 

сьогодні не ухвалюємо рішення, залишається старий закон. Всі пам'ятають, 

що таке, коли був той закон, коли вас знімали з реєстрації будь то кандидата 

в мери, кандидата в депутати, список, байдуже кого за два попередження. 

Про що ми кажемо? Або ми залишаємо старий закон і все. Якщо ми 
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проходимо сьогоднішній день і не приймаємо рішення, далі, ви побачите, 

правки навіть в старий закон ніхто не внесе.  

Тому у мене є пропозиція зараз голосувати і далі рухатися.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую за лаконічність. 

Андрій Юрійович Іллєнко. 

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Дякую.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Далі – Лозовой.  

 

ІЛЛЄНКО А.Ю. Шановні колеги, шановні присутні, запрошені! Цей 

закон очевидно не є ідеальним і очевидно, що до нього є дуже багато питань. 

Хочу сказати, що, наприклад, мої поправки, які я пропонував, на жаль, жодна 

не була підтримана. І очевидно, що можна дискутувати до безкінечності, я 

сам можу назвати з десяток хиб цього закону, які є суттєвими. Але, перше, 

ідеальних законів про вибори не існує в принципі. Кожний закон має свої 

плюси і мінуси.  

І, по-друге, я абсолютно згодний з колегою Соболєвим, насправді мова 

не йде про те, що у нас є вибір між якимось ідеальним законом і цим, таким, 

яким він є. А у нас є вибір між оцим законом і старим законом. Іншого у нас 

зараз немає. Тобто, якщо сьогодні Верховна Рада провалює голосування за 

цей закон, це означає лише одне: у нас відбуваються місцеві вибори за 

старим законом, з повністю закритими списками, з мажоритаркою звичайною 

і з однотуровими виборами мера. Якщо ми беремо на себе таку політичну 

відповідальність - не виконати взагалі зобов'язання перед суспільством, тоді 

ми повинні провалювати сьогодні цей закон. Хоча, я ще раз кажу, запитань 

до цього закону багато.  
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Ми, звичайно, і в залі будемо наполягати на наших поправках, будемо 

вимагати їх врахування, але все ж таки вибір є простий. І сьогодні парламент 

має прийти з новим виборчим законом, який в любому випадку при всіх його 

недоліках є значно кращий, ніж той закон, за яким відбувалися місцеві 

вибори 10-го року. Я хочу сказати, можливо, я не беру участі в усіх виборчих 

кампаніях, бо я просто молода людина, але, починаючи із 2006 року, я беру 

участь в усіх виборчих кампаніях. Місцева виборча кампанія 2010 року – це 

найбрудніша виборча кампанія в історії України. Виборча кампанія місцева 

2014 року, яка була також за цим законом, це так само вкрай брудні вибори, 

навіть в місті Києві. Якщо ми залишаємо цей закон, то ми залишаємо закон 

фальсифікацій, гречки і закритих партійних списків. Тому моя пропозиція 

голосувати за і приймати новий закон.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую за позицію, Андрію Юрійовичу. Я не вірю, що 

є політична фракція, яка може собі допустити залишити чинний закон, бо там 

є однотурові вибори. Я думаю, що таких фракцій немає в парламенті. Всі за 

два тури за визначенням.  

Прошу, Лозовой. 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Шановні колеги, як ми знаємо, закон суворий, але про 

старий закон хочеться сказати не суворий, а інше співзвучне слово, але не 

при дамах і не в такому високоповажному товаристві.  

Дивіться, якщо ми зараз не проголосуємо закон, до якого багато 

питань, то ми зробимо найгірше, що можна зробити. Тому що це буде 

найкраще, що ми зможемо зробити для злодійського блоку і решти 

недобитків, щоб дати їм шанс на реванш.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Це кого ви маєте на увазі? 
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ЛОЗОВОЙ А.С. Це ті, хто попроходив в Раду самовисуванцями і 

позаписувався в "Опозиційний блок".  

Це буде просто катастрофа і ми просто витремо ноги об те, заради чого 

боролися. Тому при всіх питаннях до закону прошу колег підтримати.  

Другий момент, дуже важливий. Ми щойно обговорювали з Русланом 

Петровичем, Сергієм Олеговичем, на жаль, вони мене не чують, сподіваюсь, 

почуєте ви. Неприпустима взагалі будь-яка можливість проведення місцевих 

виборів на окупованих територіях. Те, що ми передаємо повноваження 

військово-цивільним адміністраціям, щоб вони зверталися в ЦВК, чи 

проводити там вибори, чи ні, при всій неймовірній повазі до Геннадія 

Москаля, який на своєму місці, це не правильно. Якщо територія окупована, 

там неприпустимо взагалі проводити вибори.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Можна я прокоментую?  

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Нам треба будь-яким способом не допустити 

проведення там виборів. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Андрію Сергійовичу, дозвольте мені вас поправити, 

якщо це можливо теоретично.  

Є Закон про окуповану територію Автономну Республіку Крим, 

відповідно до цього закону на окупованій території не відбуваються вибори 

до того часу, поки вона є окупованою. Що стосується території окремих 

районів Донецької, Луганської областей, є політична позиція, висловлена в 

Постанові Верховної Ради, про те, що вона вважає, що це є окупована 

територія, але такої норми закону не існує.  

Та норма закону, про яку ви кажете, вона була в чинному Законі про 

вибори народних депутатів і вона ефективно діяла. Керівники, на той час це 

ще голови обласних державних адміністрацій, зверталися до Центральної 
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виборчої комісії про неможливість організації і проведення виборів в певних 

тоді округах, а зараз це буде йти мова про відповідні громади. І Центральна 

виборча комісія приймала завжди позитивні рішення про неможливість 

організації і проведення цих виборів.  

Якщо ми зараз цим законом будемо визнавати ці  території 

окупованими, мені здається, це не зовсім правильно, раз, а по-друге, ми до 

кінця не розуміємо, які території є окупованими. От сьогодні ми говорили з 

Грицаком, він підтвердив, що це все живе, на превеликий жаль. І, наприклад, 

ті речі, які були в Мінських домовленостях, і які відображені в Законі про 

особливості проведення місцевого самоврядування в окремих районах, вони 

вже не відповідають дійсності, навіть не зважаючи на те, що ми рішення 

прийняли місяць тому.  

Давайте ми будемо по факту розбиратися з цими проблемами, йде мова 

про кінець жовтня. Є військово-цивільна адміністрація, нехай вона 

звертається до ЦВК, я не бачу в цьому проблем. Механізм цей діяв, він 

показав себе ефективно. Якщо буде потреба його змінювати, ми до 25 жовтня 

будемо його змінювати. Я не думаю, що хтось в сесійній залі буде 

заперечувати проти цього. 

Олександр Черненко. Далі – Леонід Ємець. 

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Шановні колеги, я би хотів підтримати те, що казав 

Руслан стосовно поправки по гендеру. Тому що сьогодні я багато спілкуюся 

із дипломатами, з представниками європейських фондів, вони уважно 

придивляються до цього закону, вони ще своєї думки не сформували, багато 

хто його критикує. Я думаю, що оскільки це є і вимога Угоди про асоціацію, 

інших речей, все-таки я закликаю цю поправку підтримати, щоб надати 

згідно законодавства про політичні партії квоти для жінок. 
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КНЯЗЕВИЧ Р.П.  Ми вчора підтримали. Вони з нею не погоджуються і 

хочуть, щоб ми в Законі про місцеві вибори написали порядок проведення 

конференцій, де визначаються такого роду квоти, і що в разі, якщо ці квоти 

не дотримані, це є підставою для відмови в реєстрації кандидатів.  

 

ЧЕРНЕНКО О.М. Ні, я про те, що ми вчора говорили. Ви підтримали? 

Все.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Так. Про те, що ми вчора говорили, ми домовилися. 

Але вони її будуть сьогодні блокувати в сесійній залі. Вони вважають, що 

вона спотворює ту логіку, яку вони запропонували, і вимагатимуть санкцій. 

Тому нам потрібно все рівно обговорити і це питання.  

Друзі, я вас прошу, давайте обговорювати ті питання, про які ми 

домовилися, які внесені підкомітетом, а не говорити взагалі.  

 

ІЗ ЗАЛУ. Давайте голосувати. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Голосуємо за що? Тобто підтримується таке рішення 

підкомітету?  

Зараз ще висловиться Леонід Олександрович. Після того я ще хочу по 

блоках, по формулюваннях, те, що ми вчора говорили, пропрацювати спільно 

механізм, щоб потім не було різночитань.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. 

Я думаю, ні для кого не секрет, що ми вибираємо між злом 

абсолютним, або паршивеньким законом, або злом невідомим, скажемо так, 

далеко не тим, що хотів український народ, автори, пишучи закон про 

відкриті виборчі списки. Але мова не про те. Ми всі розуміємо і наша 

фракція розуміє, що той закон, який є сьогодні, неприпустимо, щоб ми в 
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рамках нього йшли на вибори. Там немає ні двох турів, там немає ні виборчої 

системи хоч якоїсь, хоч з якимись списками. І дуже прикро, що деякі фракції, 

користуючись цією безвихіддю парламенту, роблять із не ахті якого закону 

ще гірший. Чесно кажучи, ганьба фракції "Батьківщина", яка отак от 

пропихує норму про трьох обов'язкових об'єктів. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я вас прошу. Для чого ви це? 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Тому що це правда, Руслане Петровичу.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ви кажете, що цей закон зло, от сидить навпроти мене 

Олена Володимирівна Ледовських, яка автор цього закону, яка є визнаним 

авторитетом в Україні з точки зору організації і проведення виборів, вона 

крім добра нічого в житті не сіяла, а ви її так звинуватили несправедливо.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. В цій залі авторів закону багато. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. У мене є сьогодні вперше надія провести 

нормальні прозорі вибори.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. От сидить колишній голова Комітету виборців 

України, один із членів правління Комітету виборців України, він був 

засновником Комітету виборців, і ви кажете, що ці люди зло сіють в 

Україні?! Леоніде Олександровичу, прошу вас бути максимально коректним 

по відношенню хоча б до колег, можна сказати так, із власної політичної 

фракції, якщо це можливо.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Руслане Петровичу, історія нас розсудить.  
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КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ви знаєте, мені голова однієї із фракцій, який зараз 

тут відсутній, на Раді коаліції сказав, що я і мої діти будуть прокляті в віках 

через цей закон. Історія, діти, віки, я вже за стільки років стільки всього маю, 

за це мене засудить, чи за інше, я вже не знаю за що.  

Друзі, якщо дозволите, давайте закінчимо. Вчора ми прийняли дуже 

важливі політичні рішення з приводу того, нагадую, що після початку 

процесу до початку висування кандидатів кожна з партій, яка має намір брати 

участь у місцевих виборах, повинна провести з'їзд, на якому прийняти одне з 

рішень: або про те,  що вона бере участь у місцевих виборах і йде як 

самостійний суб'єкт на ці вибори, або про те, що вона бере участь на цих 

виборах у складі виборчого блоку певних політичних сил. В разі, якщо вона 

йде як самостійний суб'єкт, вона приймає про це рішення і це рішення з'їзду 

доводиться до кожної місцевої організації партії, яка має намір висувати 

кандидатів. Місцева організація партії під час подання документів до 

відповідної територіальної виборчої комісії також серед інших має додати 

документ, який називатиметься рішенням з'їзду відповідного вищого органу 

партії про участь у виборах і похід як самостійного суб'єкта. Без такого 

подання буде відмова територіальної виборчої комісії про реєстрацію цієї 

місцевої організації як суб'єкта виборчого процесу.  

У разі, якщо політична партія прийняла рішення про проходження в 

блоці, вона має провести свій партійний з'їзд, на якому прийняти рішення про 

участь у виборах і входження до виборчого блоку, а також про квоти 

делегатів на міжпартійних з'їздах певного політичного блоку. І все це 

визначається статутом, не в законі. На міжпартійному з'їзді, давайте 

домовимося, як ми діємо. Має прийняти відповідно міжпартійний з'їзд 

рішення про те, що вони ідуть на місцеві вибори як виборчий блок в якості 

суб'єкта виборчого процесу. Після того, тут у нас дискусії були різні, ми до 

кінця рішення не прийняли, чи угоду про створення блоку має прийняти 

центральний керівний орган на міжпартійному з'їзді, чи достатньо рішення 
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про створення такого блоку, а конкретні угоди про утворення місцевих 

блоків відповідно до міжпартійного рішення будуть підписувати керівники і 

приймати міжпартійні конференції вже на місцях. Треба нам визначитися, як 

ми діємо. Тут може бути так, що може бути ця угода про утворення блоку і  

достатньо буде цієї угоди для того, щоб подати її в кожну ТВК. А може така 

угода не підписуватися, а підписується угода на міжпартійній конференції 

внизу, яка додається разом з рішенням про утворення блоку.  

Зважаючи на це, давайте приймемо остаточне рішення. Бо тут є два 

варіанти: ця угода може бути нагорі, спущена вниз одразу, а може місцева 

міжпартійна організація прийняти рішення про угоду, підписати цю угоду, і 

нехай вона погоджується, наприклад, лідерами партій, які утворили блок. 

Отже, яким чином нам далі вчиняти? Тому що може так трапитися, що ми 

через цей нюанс втричі ускладнимо механізм для утворення блоку, бо це все 

буде в межах відповідно процесу висування. Ми теоретично могли б 

дозволити утворювати або підписувати угоду до початку висування, а вже 

сам з'їзд проводити під час висування. Але тоді йде мова про угоду тільки на 

центральному рівні, тому що потім партії не зможуть провести такі 

конференції. Тому прошу висловитися для того, щоб ми зараз поставили 

крапку в цьому питанні, після чого відповідно ми можемо приймати 

остаточне рішення.  

Будь ласка, Андрію Сергійовичу Лозовой. Далі – Сергій Алексєєв.  

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Колеги, хто вчора був на комітеті, той знає, що я один 

із тих, хто категорично проти взагалі такої форми як блок, яка нас штовхає в 

минуле, яка не дає нам йти європейським шляхом розвитку, шляхом, коли 

створюються повноцінні ідеологічні партії, а не бізнес-придатки і ситуативні 

союзи. Разом з тим, якщо вже сприймати реальність такою, якою вона є, і 

парламент сьогодні проголосує за блоки, то в жодному випадку не можна 

спускати цей механізм на низи, це пряма загроза національній безпеці, це 
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просто буде злочин. Тому, якщо вже все-таки допускати блоки, то 

формуватися вони мають згори на рівні керівництва партій. Дякую.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Як будуть бачити це? Йдеться про угоду про 

утворення блоку.  

 

СОБОЛЄВ С.В. Хто угоду підписує? 

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Керівництво партії, згори.   

 

СОБОЛЄВ С.В. А місцеві осередки?  

 

ЛОЗОВОЙ А.С. А місцеві нехай виконують.  

 

СОБОЛЄВ С.В. Вони не мають права за іншими підписати. От є 

загальна угода, а далі хто це буде підписувати?  

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Сергію Владиславовичу, я про що й кажу. Я 

розібрався, але ви мене не почули. Центральний штаб, на місця це не можна 

спускати. Ви пам'ятаєте, що було на місцях з обласними організаціями 

"Батьківщини", в Київській області, у Львівській.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Андрію Сергійовичу, ви вважаєте, що угода має бути 

тільки на центральному рівні, правильно я розумію?  

 

ЛОЗОВОЙ А.С. Так, на центральному рівні.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Алекєєв Сергій Олегович. 
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АЛЕКСЄЄВ С.О. У мене більш конкретне запитання. Місцеві осередки 

не можуть відходити від центральної угоди? Не можуть. Якщо вони не 

можуть відходити від центральної угоди, який сенс, це буде суто формальна 

процедура і вони суто формально будуть підписувати угоди, це буде просто 

формалізація процесу, який сенс його ще більше формалізовувати, якщо 

можна просто підписати угоду на центральному рівні і користуватися нею.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. 

Хто ще із колег хоче висловитися? Тоді будемо переходити до 

прийняття рішення.  

Я озвучу загальну логіку. Пропонуємо такий механізм. До початку 

висування, після прийняття рішення партіями відповідно про створення 

блоку проводиться міжпартійний з'їзд, до початку висування, який 

формалізує рішення про утворення блоку і доручає керівникам партій, які 

утворили блок, підписати таку угоду на центральному рівні. Далі відповідно 

партії, які утворили блок, разом з рішенням про утворення блоку передають 

копії цих угод до місцевих організацій, які на основі таких документів 

проводять свої конференції про висування кандидатів, погоджують це 

висування ще раз з  керівниками партій, які входять до блоку, і подають до 

відповідної територіальної виборчої комісії крім решти документів ще три 

документи: рішення про утворення блоку, угода про утворення блоку і 

відповідно погодження висування керівниками партій, які утворили блок.  

Не зрозуміли чи немає заперечень?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Зрозуміли. Голосуємо.  

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Отже, сухий залишок, за що ми голосуємо. В 

доповнення до того рішення, ми просто його оформимо по-новому, ми 

домовляємося з приводу наступних речей: про те, що в цьому рішенні і 
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відповідно в тексті порівняльної таблиці буде означено такою, що врахована 

частково, поправка щодо так званої закритої частини списків, тільки 

переформатована, що до 50 тисяч виборців – 1, від 50 до 100 тисяч – 2 

кандидата, від 100 тисяч і вище – 3 кандидата, перше; друге, буде врахована 

частково поправка про те, що участь у місцевих виборах на своєму з'їзді 

може прийняти рішення тільки та партія, яка зареєстрована як політична 

партія не менше ніж за 365 днів до дня голосування Міністерством юстиції 

України; третє, ми відхиляємо і просто не пишемо в цьому переліку, просто 

пишемо "відхилена поправка про необхідність висування в двох третинах 

регіонів", ми відхиляємо поправку про імперативний мандат, ми відхиляємо 

поправку про відкликання депутатів. Але у виступі від комітету буде 

означено, що разом з тим комітет звертається до Верховної Ради з 

пропозицією до дня голосування розглянути Закон про внесення змін до 

Закону про статус депутатів місцевих рад щодо відповідного унормування 

існуючого порядку відкликання депутатів місцевих рад.  

Крім того, комітет погодився з приводу процедури утворення 

виборчого блоку, яка мною була озвучена, я зараз вже не буду переповідати.  

І комітет не підтримав поправку щодо того, щоб всі ці гендерні справи, 

не врахування присутності представників однієї статі чи іншої партією було 

підставою для відмови в реєстрації кандидатів на певному рівні. Правильно я 

озвучив? Тобто залишити ту позицію, яка є, ми з нею погоджуємося, що це 

має бути норма Закону про політичні партії, і пропонуємо її внормувати так, 

як є зараз по відношенню до депутатів Верховної Ради. Але це не може мати 

санкції у вигляді відмови в реєстрації. Правильно?  

Крім того, ми погодилися, що під час подання документів до 

Центральної виборчої комісії щодо кандидатів до складу територіальних 

виборчих комісій від району і вище, кожне таке подання має бути скріплене 

печаткою місцевої або вищестоящої партійної організації та печаткою партії. 
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Тобто обов'язково дві печатки: або місцева, або, наприклад, обласна та 

партійна печатка.  

З урахуванням цих правок, хто за те, щоб підтримати в цілому той 

висновок комітету, який був вчора, з урахуванням сьогоднішніх правок. І 

уповноважити виступити, голова підкомітету відмовляється, хоче голова 

іншого підкомітету Денисенко як автор законопроекту. Ми не заперечуємо, 

щоб він виступив від імені комітету з позицією комітету? І відповідно після 

того ми даємо в друк таблицю, яка на 16 годину буде роздана в сесійній залі. 

Хто за такого роду рішення комітету, прошу визначатися шляхом 

голосування. Хто за, прошу підняти руки. Хто проти? Один. Хто утримався?  

Скільки у нас присутніх, Андрію Сергійовичу, давайте порахуємо. 22. 

Результати голосування: за – 20, проти – 1, утримався – 1. Рішення 

прийнято. 

Дякую. Засідання комітету закрите. До зустрічі в залі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


