
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя 

від 14 липня 2015 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … особо чекати – невиправдано. Справа у тім, що 

відбулась рада коаліції, треба було уточнити низку політичних нюансів і 

тільки от буквально вона закінчилась.  

У нас достатня кількість для того, щоб відповідно до Закону про 

комітети розпочати наше засідання. Засідання оголошую відкритим. В 

засіданні бере участь 18 членів комітету. 

У нас сьогодні на порядку денному, нашого позачергового засідання, 

тільки одне питання. Оскільки відповідно до рішення погоджувальної ради, 

прийнято в понеділок сьогодні, в порядку денному нашого сесійного дня є в 

другому читанні проект Закону про місцеві вибори. Ми з вами вже двічі 

збирались з цього приводу, але пам'ятаєте ми тоді прийняли рішення, що в 

разі, якщо буде між політичними фракціями узгодженість щодо окремих 

політичних позицій, комітет бере на себе зобов'язання зібратися і відповідно 

провести через комітет ті домовленості які будуть досягнути.  

Я заради протоколу хочу зазначити, що участь у засіданні уже бере 21 

член комітету. До нас приєднались наші колеги Супруненко, Німченко і 

Новак.  

Але одразу зважаючи на те, що відсутній секретар комітету, я хотів би 

традиційно запропонувати кандидатуру Сидоровича Руслана Михайловича 

як секретаря засідання нашого комітету. Хто за такого роду пропозицію 

голови прошу визначатися. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні 

колеги.  

Якщо дозволите я буду зараз, ну, засідання буде дещо тривати, так що 

давайте ми не спішимо, один одного не підганяємо.  
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Я озвучу, по-перше, ті політичні домовленості які, на які вийшли 

лідери відповідно політичних фракцій, які нам треба обговорити і в якості 

ідей відповідно запропонувати.  

Друге. Є ціла низка технічних речей, які ми шляхом, скажімо, спільної 

роботи Центральної виборчої комісії, з Головним юридичним управлінням, 

підкомітетом разом розглянули, оскільки у нас був час. Ви знаєте цей закон 

мав голосуватися ще минулого сесійного тижня, але в зв'язку з тим, що його 

перенесли на цей, ми протягом минулого тижня напрацьовували спільно 

редакції певних технічних речей, я їх озвучу, щоб ви потім розуміли і не 

казали, що там якісь є ці…  Повірте там немає жодної політики. 

І нарешті, я хотів би довести до вашого відома, що рішенням 

погоджувальної ради на комітет покладено повноваження і відповідно ми 

повинні ним сьогодні скористатися, запропонувати парламенту регламент 

розгляду цього питання в сесійній залі.  

Якщо дуже  коротко, я хочу вам запропонувати наступний алгоритм. Я 

з вашого дозволу зачитаю той перелік, який узгоджений. Зачитаю. Будь 

ласка, Оксана Іванівна. 

 

СИРОЇД О.І. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я вже зачитаю з вашого дозволу, якщо тільки… 

Просто Оксана Іванівна піднесла останню редакцію, що стосується 

домовленостей. І відповідно я наполягатиму на тому, щоб ми все ж таки 

підтримали це ще раз як рішення комітету. І від комітету у виступі той, хто  

буде представляти, за рішенням ради коаліції щойно уповноважено мене від 

імені комітету виступати. Якщо не буде заперечень, ми тоді поміняємо своє 

рішення. Бо ми уповноважили Вадима Денисенка. Ну, я думаю, що Вадим не 

буде заперечувати.  
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Я озвучу ті позиції, які були домовлені. І ми повинні врахувати один 

нюанс. Друзі, ми минулого разу прийняли рішення у вигляді поправок 

конкретних, які ми внесли в таблицю. І ця таблиця була роздана для того, 

щоб зараз не передруковувати текст тієї таблиці, який, я нагадую, фоліант 

понад 2 тисячі сторінок, за рішенням Погоджувальної ради до тієї таблиці 

будуть оголошені від імені комітету зміни і ті, які там враховані, і ті, які там 

не враховані, для того, щоб комітет запропонував в сесійній залі одноразово 

проголосувати за Закон в редакції другого читання з урахуванням правок 

комітету.  

Незрозуміло чи зрозуміло? Для цього ми можемо запропонувати 

Верховній Раді застосувати статтю 150 Регламенту Верховної Ради, яка 

говорить про одноразове відхилення від регламенту, і проголосувати ad hoc 

можливість прийняття закону в цілому саме в такому порядку. А не в такому 

порядку, як визначено Законом про Регламент.  

Закон про Регламент говорить про процедуру постатейного розгляду і 

розгляду по поправках. Для того, щоб не гаяти час, а відповідно голосувати і 

прийняти цей закон. Тому що є рішення Погоджувальної ради саме в такому 

ракурсі розглядати його. Оскільки ви розумієте, що якщо ми зараз будемо 

ставити на підтвердження всі поправки, ми розбалансуємо ті домовленості, 

які були досягнуті. І врешті-решт це може призвести до неприйняття закону в 

цілому. 

Це я так коротенько доповів. Тоді я буду рухатись. Якщо у вас будуть 

якісь застереження, заперечення, ви мене  зупиняйте, будемо їх додатково 

обговорювати. Домовились? 

Почну з тих домовленостей, які досягнуті   щодо так званих політичних  

питань чи   питань, які потребували політичного радше рішення ніж 

правового. Насамперед прийняте рішення про те, що  буде  все ж таки   

вершина закріплених людей, які не будуть закріплятися за округами, а будуть 

відповідно, так би мовити, очолювати список  незалежно від такого 
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закріплення, вони у разі, якщо політична партія долатиме 5-відсотковий 

бар'єр, обов'язково попадатимуть до складу відповідної Ради.   

Сьогодні прийняте остаточне компромісне рішення, що такого роду 

кандидатура на чолі всіх списків може бути тільки одна, один кандидат. Це 

політична сила сама визначає, пам'ятаєте. 

Друге.  Домовлено, прийняте політичне рішення про те, що  ми 

відмовляємося від одного з  суб'єктів виборчого  процесу – від блоків 

політичних партій. 

Наступне політичне рішення, яке прийняте. Прийняте рішення (тут 

колеги були присутні, якщо я щось  це саме, то прохання мене поправляти)  з 

приводу того, щоб ми…  

Заради протоколу зазначаю, що  у засіданні бере участь вже 22 члени 

комітету. До нас приєднався наш колега Соболєв Сергій  Владиславович. 

Прийняте рішення про те, що політична партія, яка зареєстрована за 

365 днів,  а також та політична партія, яка змінила назву раніше ніж за  180 

днів до виборів, не  може   бути суб'єктом виборчого процесу.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ближче як за  180 днів, те що я сказав. Тобто 

політична  партія, яка зареєстрована за  365 днів до виборів або змінила назву 

за  180 днів до виборів, не може бути… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І менше.  Тобто  менше ніж  180 днів і менше ніж  

365 днів, не може  бути суб'єктом виборчого процесу.  
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Друге. Вибачте. Прийняте рішення про те, що на території міст 

обласного і районного значення не може бути утворено більше ніж 20 

відсотків округів до виборів в обласну раду.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На території міст обласного і районного значення не 

може бути утворено більше ніж 20 відсотків округів до виборів в обласну 

раду.  

 

_______________. Все правильно. Да. Да. Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я нічого не помилився. Да. Щоб не були… А?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Районного значення в районну раду?  

 

_______________. Ні. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я просто ще раз фіксую домовленості.  

Наступні домовленості, які досягнуті з приводу так званих "Перехідних 

положень". Прийняте рішення, пам'ятаєте, що ми попередньо домовлялись, 

що в "Перехідних положеннях" ми зробимо відсилочну норму на постанову 

Верховної Ради від 17 березня 2015 року, якою визначено перелік сіл, перелік 

районних рад, на території яких знаходяться села, селища і міста і, які, де 

неможливо організувати і провести вибори. А також другим пунктом ми 

домовлялись, що в разі, якщо до цього переліку треба буде додати якісь інші 

відповідно органи місцевого самоврядування, наділити голів обласних 
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військово-цивільних адміністрацій правом звертатися до Центральної 

виборчої комісії, яка мала приймати рішення  про неможливих організацій 

провести такі вибори. Зараз домовлено про наступне. 

В "Перехідних положеннях" цього закону передбачити наступний 

пункт, що чергові місцеві вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутатів Севастопольської міської ради, депутатів 

районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад та міських, 

селищних, сільських голів на території Автономної Республіки Крим, а також 

депутатів обласних рад, окремих районних, райооних у містах, міських, 

селищних, селищних рад і міських, селищних, сільських голів та рад 

об'єднаних громад на території Донецької і Луганської областей призначення 

на 25 жовтня 2015 року не проводяться у зв'язку зі здійсненням Російської 

Федерації тимчасової окупації та збройної агресії проти України та 

неможливості забезпечення дотримання стандартів проведення виборів 

Організації з питань безпеки і співробітництва Європи. Увага! Перелік 

адміністративно-територіальних одиниць, в яких не проводяться місцеві 

вибори, призначені на 25 жовтня 2015 року, визначається Верховною Радою 

України у Постанові про призначення місцевих виборів. Таким чином 

домовлено, що оскільки в четвер ми будемо голосувати такого роду 

постанову, в тій постанові до четверга буде сформульована конкретна 

пропозиція. Не знаємо там до кінця, будемо визначатися, хто таку 

пропозицію внесе, чи Антитерористичний центр при СБУ, чи Генштаб, чи 

Міністерство внутрішніх справ разом з Міністерством закордонних справ, 

буде ще тривала дискусія, але зрозуміло, що це має робити відповідно 

парламент окремою Постановою про призначення виборів.  

Є застереження щодо такого пункту? Немає. Я правильно відтворив 

позицію? Дякую. 

Нарешті домовлено наступні речі, що в "Перехідних положеннях" до 

законопроекту ми враховуємо пропозицію, яка є в одній із поправок, так… 
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Чи вона не оформлена у поправку? Вона вже була чи ми додатково? Про те, 

щоб внести зміни в Закон про статус депутатів місцевих рад, де вдихнути 

нове життя в чинну норму про відкликання депутатів місцевих рад. В який 

спосіб це передбачається? У мене зараз нема просто конкретної редакції, 

якщо ви мені б дали, я б її тоді зачитав, якщо ні, то я по пам'яті можу 

відтворити… Ні, дайте все ж таки я формально зачитаю, щоб потім не було…  

Нова редакція, 37 стаття Закону про статус депутатів місцевих рад. 

"Підставою для відкликання депутата місцевої ради за народною 

ініціативою…" Тут добавляється до 2 пункту: "Пропуск депутата місцевої 

ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань 

постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, – дальше 

добавляються слова, – обов'язків, передбачених статтями 10 та 16 цього 

закону". В третьому пункті добавляються слова, після слів "невідповідність 

практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і 

положенням його передвиборної програми, а також програми політичної 

партії, за виборчим списком якої він був обраний депутатом місцевої ради, за 

результатами  виконання  ним  депутатських повноважень не раніше року з 

моменту набуття таких повноважень. 

В статті 38 пропозиції про відкликання депутатів місцевої ради… 

Зараз.  

"Право вносити пропозиції  про відкликання депутата місцевої ради  за 

народної ініціативи до партії  місцева організація якої висунула відповідного 

кандидата, або  до  територіальної виборчої комісії у випадку, коли депутат  

був обраний внаслідок само висування, належить зборам  виборців 

відповідного виборчого округу. Рішення про внесення пропозицій щодо 

відкликання депутата місцевої ради за народної ініціативи приймається  на 

зборах виборців у кількості: не  менше 30 осіб для   відкликання депутата 

сільської,  селищної ради,  не менше 100 осіб для  відкликання депутата 

міської ради міст      районного значення, не менше 300 осіб для відкликання  
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депутата міської ради міст обласного значення  та районної ради у місті, не 

менше 150   осіб для відкликання депутата  міської ради міст обласного 

значення та  районної ради у місті, не менше 150 осіб для відкликання 

депутата районної ради, не менше 400 осіб для відкликання  депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної  ради, та рад  міста 

Києва, Севастополя.  

У разі прийняття на зборах виборців рішення  щодо внесення 

пропозицій про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, 

на цих  же зборах утворюється   ініціативна група для   збирання підписів 

виборців відповідного виборчого округу  на підтримку пропозицій про 

відкликання депутата місцевої ради за народною  ініціативою  та  

затверджується  її склад. Кількість членів ініціативної групи у разі 

відкликання депутата сільської, селищної, міської, міст районного 

підпорядкування ради становить не менше 10 осіб, районної, міської  міст 

обласного підпорядкування районної в місті ради, не менше 50 осіб, 

обласної, Київської, Севастопольської міської ради не менше 100 осіб. У 

протоколі зборів виборців щодо  пропозицій про відкликання депутата  

місцевої ради за народної ініціативи зазначається   зміст звернення виборців  

перед відкликанням депутата місцевої ради, зміст обговорення прийнятого 

рішення   на підтримку  пропозиції про відкликання депутата  місцевої ради,  

персональний склад ініціативної групи, а у разі її обрання, дані про особу 

визначену бути офіційним  представником ініціативної групи, 

затверджується форма підписного листа, протокол підписується головуючим 

на зборах та секретарем зборів".    Це погано, що форма затверджується 

ними, а не ЦВК. Ну, таке. 

"До протоколу зборів додається  письмова заява про згоду  кожної  

особи  включеної до ініціативної групи на входження до її складу. Участь 

осіб, які пропонується   ввести до складу ініціативної групи  в зборах 

виборців, не є обов'язковою   за умови наявності письмової  згоди цих осіб 
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бути членами ініціативної групи ця заява має обов'язково містити прізвище,  

ім'я та по-батькові і дату народження, місце проживання із зазначенням 

адреси житла відомостей про документи, що посвідчують цю особу та 

громадянство згоду на відповідну участь.  

Стаття 39 легалізація ініціативної групи. Тут багато пропозицій, буду 

читати довго. 

У 30-денний строк після проведення  зборів виборців з пропозицією 

про відкликання  депутата  місцевої ради за народної ініціативи особа, 

визначена офіційним представником ініціативної групи повідомляє 

відповідно територіальну  виборчу комісію про  факт проведення зборів. До 

повідомлення додається витяг з протоколу зборів у якому зазначається зміст 

звернення виборців про відкликання депутата місцевої ради. Зміст 

обговорення,  прийняте рішення про підтримку пропозицій про відкликання 

депутата  місцевої ради, персональний склад ініціативної групи, дані про 

особу визначено бути офіційним  представником ініціативної групи. Голова 

вразі його  відсутності секретар… (не чути) … та місцеву раду. А можна нам 

все ж  таки передбачити участь ТВК у цьому процесі, як є. 

У нас, наприклад… 

Так, будь ласка. 

 

_______________. Зібралися… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  представника ТВК . 

 

_______________. У мене питання наприклад, це депутат Київради, 

його можуть відкликати тільки  виборці того округу по якому він йшов чи, 

взагалі,   виборці всього міста  Києва? Оскільки він є  депутатом міської ради. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутатом він є міської ради. Тобто виборці міста 

Києва. 

 

_______________. Значить не округу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Збирання  підписів… 

 

_______________. Можна сказати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте я закінчу. 

Друзі, це для мене теж текст новий, нам треба  зараз його збагнути. 

Рішення прийнято. 

Оскільки попередньо воно не погоджувалось нам треба остаточно 

прийняти рішення. Дайте я дочитаю і будемо приймати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Збирання підписів на  підтримку… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Хай голосують. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийнято рішення Радою коаліції. І відповідно ті  

фракції, які його прийняли консенсусом, вони будуть голосувати саме за 

умови того, що будуть збережені такі пропозиції. 

 

_______________.  … по регламенту, що то.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Збирання  підписів на підтримку пропозицій ……… 

місцевої ради за народною ініціативою. 
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Ініціативна група має право виготовляти будь-яку  кількість підписних 

листів з затримання  виготовленої форми підписного листа. На підтримку 

пропозицій про відкликання депутата місцевої ради обраного в 

одномандатному виборчому окрузі має бути зібрана така кількість підписів, 

що перевищує половину кількості виборців, які брали участь у  відповідних 

місцевих виборах. Чуєте?  Слухаєте мене? На яких був обраний депутатом у 

відповідному одномандатному виборчому окрузі. Це я не розумію, що це 

таке, це іде мова про... 

 

_______________. В селі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, в селі. 

На підтримку пропозицій при відкликанні депутата місцевого обраного 

по багатомандатному виборчому округу, має бути зібрана така кількість 

підписів, що є більшою виборчої квоти, яка була визначена під час 

відповідних виборів і згідно Закону про місцеві вибори. Тобто виборча квота 

– це один мандат, вартість одного мандату. З моменту отримання 

ініціативною групою підписних листів, збір підписів проводиться у строки у 

разі відкликання депутата сільської, селищної міської ради міста районного 

підпорядкування: ради – 10 днів, районної і міської міста обласного 

підпорядкування районної у місті ради – 20 днів, обласної Київської, 

Севастопольської міської ради – 30 днів. 

Форми підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку 

пропозицій про відкликання депутата місцевої ради за народної ініціативи 

встановлюється зборами виборців. Підписний лист повинен містити назву 

раду, до складу якої обрано депутата, його прізвище ім'я, про-батькові, рік 

обрання до ради, хто висував депутата, відповідна партійна організація чи 

шляхом самовисування, членом якої депутатської фракції, групи чи 

позафракційним є депутат, а також відомості про особу, яка збирає підписи – 
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прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи та адреса. Підписний лист має 

містити дані  про виборців, які отримали... підтримали пропозицію про 

відкликання депутата місцевої ради, прізвище, ім'я, по-батькові, число, 

місяць і рік народження, місце проживання, серія і номер паспорта або 

іншого документу, який передбачений Законом про місцеві вибори, що 

посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця. Підписний лист 

заповнюється особою, яка збирає підписи на основі даних, зазначених у 

паспорті або іншому документі, який передбачений Законом про місцеві 

вибори, що посвідчує особу виборця на місцевих виборах. Правильність 

даних про виборця, внесених до підписного листа і факт підтримки ним 

пропозиції про відкликання депутата місцевої ради засвідчується особистим 

підписом виборця. Кожен  виборець може бути внесений лише до одного 

підписного листа і має право  поставити лише один підпис. 

Збирання підписів здійснюється на суто добровільній основі. 

Забороняється збирати підписи на підприємствах, установах та організаціях 

за виключенням партійних організацій. Участь посадових органів державної 

влади, органів місцевого само врядування, збирання підписів виборців  на 

підтримку пропозицій про відкликання депутата місцевої ради 

забороняється. 

 Забороняється  оплатити  коштами, товарами або послугами за підписи 

та підтримку... на підтримку пропозицій про відкликання депутата місцевої 

ради, а також перешкоджанням виборцям у підтримці цієї пропозиції. В 

одному підписному листі враховується лише підписи виборців, які є членами 

територіальної громади. У кожному підписному листі вказується загальна 

кількість виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата 

місцевої ради, внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала 

підписи. Статтю 40-1 ні, ми не вилучаємо. Це агітація. Ми залишаємо.  Так?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  
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 ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття… тут є стаття просто в чинному законі: 

"Агітація "за" або "проти" відкликання депутата місцевої ради". Ви вважаєте, 

що її не треба, тобто не можна агітувати проти? (Шум у залі)  

А, то стаття вилучається.      

Друзі, сидіть, ми нікуди не йдемо. Тільки що прийнято рішення, що ми 

будемо сидіти, поки наш комітет не розгляне, ніхто сесійну залу не покине.  

Прийняття рішення про відкликання  депутатів місцевої ради  з 

народної ініціативи. Заповнені підписні листи збираються офіційним 

представником ініціативної групи та разом з протоколом зборів виборців, що  

утворили відповідну ініціативну групу, передаються з'їзду партії від імені 

місцевої організації якої було обрано відповідного депутата або 

територіальної виборчої комісії в разі, якщо депутат був обраний  внаслідок 

самовисування.  З'їзд партії. Оце от… тут… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.  Буде нова редакція, яка… треба якось зараз її 

написати і з голосу озвучити, відповідно до якої  перевіряє підписи не з'їзд, а  

територіальна виборча комісія. Тобто всі підписи перевіряються… 

передаються до територіальної виборчої комісії.  Вона їх перевіряє і визнає, 

якщо вони достатні для того, щоби можна було відповідно прийняти рішення 

передає їх з'їзду партії для того, щоб вони відповідно реагували. 

За результатами… За результатами, напевне, не доповіді, а обговорення 

рішення… (Шум у залі) Обговорення рішення…  чи за результатами розгляду 

рішення. Отак. Розгляду рішення – пишіть – ТВК про результати перевірки 

підписів… з'їзд приймає рішення про відкликання відповідного депутата за 

народної ініціативи з'їздом партії, про що складається протокол та 

приймається рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої 
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комісії здійснити дії передбачені Законом "Про місцеві вибори" щодо 

заповнення депутатської вакансії у відповідній місцевій раді. Протокол з'їзду 

разом з протоколом… да, протягом трьох днів передається до відповідної 

територіальної виборчої комісії. На основі одержання протоколу з'їзду партії 

та рішення з'їзду партії про відкликання депутата за народної ініціативи, а у 

випадку, якщо депутат був обраний в наслідок самовисування на підставі 

підписаних листів переданих ініціативною групою, відповідна територіальна 

виборча комісія, не пізніше як у 5-денний строк, зобов'язана здійснити дії 

передбачені Законом "Про місцеві вибори" щодо заповнення депутатської 

вакансії у відповідній місцевій раді. 

А вона перевіряє підписи по самовисуванцям? Там вона є, да? 

У випадку невиконання територіальної виборчої комісії дій 

передбачених Законом "Про місцеві вибори" щодо заповнення депутатської 

вакансії комісія, яка сформувала відповідну виборчу комісію, протягом 10 

днів приймає рішення про дострокове припинення повноважень всього 

складу такої комісії. Тобто якщо вона це не зробила, то вищестоящий тоді 

ліквідовує. А також рішення по заповненні депутатської вакансії внаслідок 

відкликання депутата. 

А, якщо вона не хоче, то тоді відповідно вищестояща комісія. 

Дальше статті відповідно вилучаються. 

46 стаття. Рішення дії по бездіяльності виборчої комісії …. можуть 

бути оскаржені в порядку з Законом "Про місцеві вибори". 

48-а. Депутат місцевої ради має право брати участь у з'їзді партій, які, 

відповідно закону, мають право висувати кандидатів в депутати …… в 

засіданнях відповідної виборчої комісії ….. його відкликання. 

49-а. Витрати пов'язані з відкликанням депутата місцевої ради. Витрати 

пов'язані з …. проведенням …. депутата місцевої ради, який здійснюється 

відповідно до цього закону, проводиться за рахунок відповідної місцевої 
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організації партії, за виключенням фінансувань діяльності територіальної 

виборчої комісії, який здійснюється за рахунок відповідно… 

Тобто які витрати? На збирання підписів? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чого партія це має робити? 

Тобто ініціативна група сама зробила, а партія фінансує? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я вважаю, що ні. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що за рахунок коштів самої ініціативної 

групи. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ФІЛАТОВ Б.А. Так у нас будет обсуждение или нет? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, я зачитаю… 

 

ФІЛАТОВ Б.А. Просто я же, вы понимаете прекрасно, о чем я хочу 

сказать. Этот закон направлен против политической партии "Украинское 

объединение патриотов". И каждый, кто проголосует сейчас в этом комитете, 

должен принять на себя политическое решение и понимать, о чем идет речь. 
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Все ж понятно. То есть это фактически ограничение избирательного права 

всех субъектов, возникших после Майдана. 

И фактически Петр Алексеевич Порошенко занимается узурпацией 

власти. И самое главное, что вы ничего не достигнете. Передайте это на Раде 

коалиции. Просто будет колоссальный медийный скандал. И мы все равно 

победим на местных выборах, потому что есть масса всяких разных запасных 

вариантов. Если кто-то это не понимает, давайте тогда, выступать в 

открытую конфронтацию. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Борис Альбертович, дайте я закінчу, тоді 

будемо говорити. Стаття 79: "Дострокове припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови, в тому числі з народної ініціатив. 

Повноваження сільського, селищного, міського голови вважається 

достроково припинені у разі звернення з особистою заявою до відповідної 

ради по складанню ним повноважень, припинення громадянства, набрання 

законної сили обвинувального вироку". І 3.1: набрання законної сили 

рішенням суду про притягнення його до відповідальності за 

правопорушення, пов'язані з корупцією, яким накладені стягнення  у вигляді 

позбавленя приймати посади або займатися діяльністю, пов'язаною з 

виконанням функції держави місцевого самоврядування. За народною 

ініціативою відповідно до 479-ї, визнання судом недієздатним або у  ……….. 

його смерті. Повноваження сільського, міського голови будуть достроково 

припинені, якщо він порушить Конституцію, закони і права громадян, що  

забезпечує надані повноваження. 

Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності 

підстав, передбачених частиною другою цієї статті можуть бути припинені 

достроково за рішенням відповідної ради шляхом таємного голосування не 

менше, як двома третинами… Що тут добавляється? Тут тільки народна 

ініціатива? "Право вносити пропозицію при відкликанні сільського, 
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селищного, міського голови з народної ініціативи партії, місцевої організації, 

………. відповідно міського, селищного, або нотаріальних виборчих комісій 

у випадку, коли сільський, селищний був обраний внаслідок самоусування, 

належить зборам виборців відповідно села, селища, міста". 

Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання сільського, 

селищного, міського голови з народної ініціативи приймається на зборах 

виборців у кількості, не менше 20 осіб, для відкликання сільського голови – 

не менше 30 осіб, для відкликання селищного – не менше 50(?), міського, 

міст районного значення – 200 осіб, для відкликання міста обласного 

значення – не менше 400-т, для відкликання міського голів Києва і 

Севастополя.  

В разі прийняття на зборах рішення щодо внесення пропозицій 

відкликання сільського, селищного за народної ініціативи утворюється 

ініціативна група. Порядок той самий. Той самий порядок, в принципі, але 

міського голови ... сільського, селищного – не менше  10 осіб, міського 

голови районного – не  менше 20-и, міського голови обласного – 50, не 

менше 75-и – Києва, Севастополя.  

У протоколі зборів виборців щодо відкликання міського голови…  

Я не буду вже читати, там приблизно той самий механізм, а от тільки 

половина від тих, хто за нього проголосував… Так? Це який? Скільки треба 

збирати підписів для сільських, селищних ……..? Більше?  

Я не буду читати по сільських, селищних головах, міських, там треба 

зібрати більше, ніж за нього проголосували. Тобто більшість від тих, хто за 

нього проголосував. Решта, в принципі, те саме.  

Тепер… Це тільки початок, зараз наступне. (Шум у залі) Ні, це 

важливо. (Шум у залі)  

Так, ще раз, читаю  ті пропозиції, які додаткові. Значить, по одному ми 

визначилися, по одному, так. 365-й …….. 
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А! "З метою забезпечення реалізації запропонованих проектом закону 

гарантій відкритості виборчого процесу місцевих виборів, зокрема, наділення 

центральної виборчої комісії повноваженнями, – це важливо! – щодо 

узагальнення та оприлюднення інформації щодо зареєстрованих кандидатів 

на місцевих  виборах, прийняття рішення територіальної виборчої комісії про 

скасування реєстрації кандидатів, відомостей про підсумки голосування та 

результати виборів визначено порядок передачі зазначених відомостей 

територіальними виборчими комісіями Центральній виборчій комісії через 

органи ведення державного реєстру".  

Я думаю, що ніхто не заперечує, якщо ми добавимо ще відкритості у 

цьому питанні. Тобто  все, що буде приймати ТВК буде через органи 

держреєстру передаватися ЦВК, ЦВК це все буде оприлюднювати на своєму 

сайті.  

"Зважаючи на великий об'єм інформації про зареєстрованих кандидатів 

до всіх органів місцевого самоврядування та неможливість їх належного 

оброблення, пропонується передбачати передавання до ЦВК відомостей про 

реєстрацію кандидатів у депутати по багатомандатних округах, включення до 

виборчих списків місцевих організацій кандидатів на посади міських голів та 

про підсумки голосування з відповідних виборів. При цьому передбачається 

інформування  Центральної виборчої  комісії про  результати виборів до всіх 

органів місцевого самоврядування. Встановлено, що відомості, що 

передаються Центральній виборчій комісії через інформаційні системи  

засобами електронного зв'язку є  інформація, що не має юридичного 

значення. З метою забезпечення належної організації повноважень ЦВК 

щодо формування  складу обласних, районних, крім районних Автономної 

Республіки Крим, міських, міст обласного значення, міст Києва і 

Севастополя, районних у містах Києві і Севастополі територіальних  

виборчих комісій, а також відповідних територіальних   виборчих комісій 

нижчого рівня,  збільшено строк  формування   відповідних комісій з 
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одночасним збереженням строку початку  висування   та реєстрації 

кандидатів".   

Вони попросили 5 днів на утворення ТВК, а не 3 і я думаю, що  тут 

немає заперечень, вони кажуть, що 3 їм замало.   

"Вдосконалено процедуру утворення одномандатних  територіальних 

виборчих округів. Зокрема: конкретизовано порядок визначення  ЦВК  

кількості одномандатних виборчих округів які мають бути утворені 

відповідними територіальними виборчими комісіями.  зв'язку зі  збільшенням 

строків формування окремих  територіальних виборчих комісій  організовано 

строки утворення одномандатних територіальних  виборчих округів. 

Передбачено, що при утворенні територіальних виборчих комісій    на 

виборах  обласних рад" – це  те, що я говорив.    "Слід враховувати, що  склад 

обласних рад, кількісне представництво міст  і районів, не може перевищити 

20 відсотків  від загального складу   відповідної ради.  

Вдосконалено  процедуру утворення формування  виборчої комісії та 

дострокового  припинення їх повноважень окремих членів виборчих   

комісій. А саме, визначено, що рішення про відхилення кандидатур до складу 

виборчих комісій не  приймається, враховуючи стислі строки   утворення, 

формування комісій  та необмежене коло  суб'єктів внесення кандидатур. 

Запроваджено механізм повідомлення членом виборчої комісії, який має  

намір  дострокового припинити свої повноваження до місцевої організації за 

поданням якої  його включено до складу  комісії. Встановлено пріоритетне   

право суб'єкта внесення кандидатур  до  складу виборчих комісії на заміну  

члена виборчої комісії при наявності інших підстав дострокового 

припинення повноважень  зазначеного члена комісії", тобто, якщо його 

хочуть звільнити, щоб партія не втрачала відповідно квоту і вона звертається 

про заміну, пріоритет  надається партії,   щоб вона могла поміняти  і зберегла 

своє представництво  в складі комісії. 
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"Виключено необхідність повідомлення суб'єктів внесення кандидатур  

до складу виборчої комісії  про дострокове припинення повноважень  

членами виборчої комісії з підстав, що ініційовані суб'єктом    внесення 

відповідної кандидатури", тобто   зараз не має сенсу їх повідомляти, бо вже 

тільки через    них може відповідно здійснюватись, відповідне подання.   

"Вдосконалено механізм реалізації  здійснення права голосу виборцями 

включеними  до списку виборців на спеціальних дільницях, виходячи із  

зареєстрованого місця проживання" – це те, що ми говорили, що на 

спеціальних дільницях мають право голосу тільки ті, які належать до 

відповідно  зареєстровані на  території відповідного виборчого округу. 

Запроваджено інформування центральним органом виконавчої влади, 

йде мова про  Мін’юст, що реалізує державну політику у сфері реєстрації та 

легалізації об'єднання громадян не пізніше як за 60 днів, тобто за 60 днів до 

виборів Центральною виборчою комісією щодо зареєстрованих місцевих 

організацій партій з зазначенням керівників таких партій місцевих 

організацій, а також ………… реєстрації відповідних партій. І зміни назв.  

Вдосконалено положення законопроекту… щодо грошової застави.  

Зокрема установлено, що розмір грошової застави визначається не пізніше, 

як за 57 до дня голосування на підставі відомостей Державного реєстру 

виборців станом на 1 число місяця... (Шум у залі)  …чергових, позачергових 

або перших виборів. Окремо для кандидата на посаду міського голови та для 

виборчого списку кандидатів в багатомандатному виборчому окрузі. Не 

конкретно під кожного кандидати, а для списку загалом. 

Встановлено, що інформація з поданої кандидатури кандидатом 

…реєстрації декларації оприлюднюється  територіальною виборчою комісією 

в визначений нею спосіб. Щоб вона оприлюднювала ці речі. 

Враховуючи вимоги Закону "Про місцеве самоврядування в Україні"  

щодо повноважності місцевої ради встановлено, що у разі, якщо після 

закінчення строку реєстрації кандидатів залишиться один виборчий список 
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місцевої організації партії, який містить кандидатів у депутати відповідної 

ради у кількості менше, ніж дві третини від її складу або якщо за 

результатами виборів обрано менше двох третин складу ради відповідні 

вибори  визнаються такими, що не відбулися. У зв'язку з існуванням 

обмежень щодо неможливості реєстрації представником  уповноваженої 

особи місцевої організації партії довіреної особи кандидата особи, яка має 

судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину 

проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена чи 

не зняти в установленому законом порядку перелік інформації, яка подається 

до територіальної виборчої комісії для реєстрації відповідних осіб 

доповнюється зазначеними відомостями. 

Встановлено право представникам місцевої організації  партії 

ознайомлюватися з документами, на підставі яких приймалось рішення 

виборчої комісії з виключенням  обов'язків відповідної комісії забезпечити 

надання відповідних копій у зв'язку з відсутністю технічних  можливостей 

для здійснення виборчими комісіями такого обов'язку. Тобто він хай 

ознайомиться зі всіма. Хай фотографує, що хоче робить, але  ТВК не повинна 

йому виготовляти додатково ті  матеріали, які є, слугували для прийняття 

рішення. Саме рішення – нема питань. Але всі відповідні матеріали – будь 

ласка,   за свій рахунок, не за рахунок ТВК. Тому що це прорахувала ЦВК, 

ну, значно здорожчую обсяг фінансування, а зараз це неприпустимо.  

Вдосконалення вимог до тексту виборчого бюлетеню, а саме 

визначено, що в бюлетені для голосування в територіально-виборчому окрузі 

зазначається повна назва відповідної місцевої організації і партії, а також в 

дужках прізвище, ім'я, по батькові першого кандидата, перших вже цих 

прибираємо, так. В списку кандидатів висунутих цією місцевою організацією  

партій у відповідному виборчому… А, виборчому окрузі та прізвище, ім'я, 

побатькові… Тобто зазначається дефіс, а потім прізвище, ім'я та по-батькові 

кандидата у депутати закріплене за відповідним територіальним виборчим 
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округом. Перелік відомостей, які зазначаються у виборчому бюлетені для 

голосування в єдиному одномандатному, одномандатному виборчому окрузі, 

йде мова про села і селища доповнено позицію "посада". Воно просто 

випало. Враховуючи пропоновані зміни щодо тексту виборчої бюлетені для 

голосування в територіальному виборчому окрузі та з метою недопущення 

умисного псування виборчих бюлетенів виключається штамп "Вибув 

кандидат". Пам'ятаєте, у нас було 2 штампу: великий штамп "Вибула партія" 

і маленький "Вибув кандидат". Оскільки ми зараз добавляємо, вже 

кандидатів може бути 2. І відповідно, якщо ми на одному поставимо, то і на 

другого, то почнеться точно псування бюлетенів. ЦВК просить маленький 

штамп, оскільки він, вони вважають, може мати ядерне… просто як ядерна 

зброя, вилучити, залишити тільки великий штамп. Тобто вибує, вибувають 

всі, а не зловживали. Щоб тих, хто (в дужках) (не штампували), а вибув чи 

навпаки і не псували просто зумисно бюлетені.  

Виключена необхідність інформування територіальної виборчої комісії 

перед початком голосування ЦВК про кількість виборців внесених до списку 

виборців на момент початку і закінчення голосування, зважаючи на 

неможливість внесення змін до списку виборців в день голосування. Ми не 

передбачаємо таку можливість, виборчий список закривається за 2 дні до 

виборів. Тому в день голосування немає сенсу повідомляти скільки в них на 

початок голосування і на кінець, оскільки вони ці відомості мали передати 

ще 2 дні тому. Жодних додаткових з'явитися не може. Це важливо. Бо якщо 

дати такий механізм, ми пропустили в першому читанні, то вони почнуть 

тоді явку гнати.  

Визначено, що список виборців до чергових місцевих виборів 

додається до виборчої документації по виборах депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласної ради київської, Севастопольської 

міської ради в разі проведення інших видів виборів до територіальних  

виборчих комісій з відповідних виборів, зважаючи на використання виборчої 
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дільниці єдиного списку виборців. Усунути відповідність внесення до 

протоколів про…  (не чути)... до списків виборців. Зараз… Визначено, що в 

останні 6 місяців повноважень депутатів сільських, селищних рад, проміжні 

вибори, за рішенням відповідної ради, не проводяться. Ми синхронізуємо, 

щоб це стосувалося всіх. 

Виключено повноваження виборчої комісії, яка розглядає скаргу, 

самостійно ….. оригінали письмових доказів, якщо подано його копію, як 

таке, що не може бути організоване, за одночасним збереженням права 

вимагати його подання. 

Зрозуміло про що іде мова? Чи треба пояснити? 

Зрозуміло. 

Законопроект до повного положення щодо урегулювання питання 

проведення місцевих виборів окремих органів місцевого самоврядування, у 

зв'язку з проведення… 

Ну це ми вже вилучаємо, бо в нас інший порядок. 

Важлива річ. У редакцій підготовленій до другого читання 

передбачено, що перші вибори старост призначаються Центральною 

виборчою комісією, їх проведення фінансується за кошти відповідного 

місцевого бюджету і отримання їх цільова субвенція з Державного бюджету. 

Пропонується, щоб такі вибори призначалися радою відповідної об'єднаної 

територіальної громади і фінансувалась з відповідного місцевого бюджету. 

А чого, ЦВК не хоче? 

Ну я не заперечую. Тобто рада, яка визначає, що їй треба староста, сама 

повинна призначати ці вибори і фінансувати. Без такого рішення ради все 

рівно ЦВК не має формального ….. 

Ми з цим погоджуємося чи ні? 

Була врахована поправка, згідно з якої для організації повторного 

голосування другого туру виборів відповідна ТВК формує новий склад ДВК 
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за поданням кандидатів, на підставі міського голови включений до виборчого 

бюлетеня на повторне голосування. 

Написано, чи потрібно передбачати формування нового складу ДВК на 

пріоритетних засадах, якщо повторне голосування призначається, коли 

найбільше однакова кількість …., а у більших кандидатів від депутатів 

селищного голови. 

Тобто то треба писати? 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. 50 на 50.  

Тобто логіка яка? Якщо оголошується другий тур, до другого туру 

виходить два кандидата і тоді переформатовуються дільничні виборчі комісії 

50 на 50 з представників тих двох кандидатів, які виходять до другого туру. 

А хіба ми це не … 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А? 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А! За винятком цих?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі! Якщо… Це ми, пам'ятаєте, другий тур 

започатковували для тих міст, де понад 90 тисяч виборців. А у нас може бути 

унікальні ситуації в селах і селищах, коли треба проводити другий тур бо 
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співпало один в один ситуація. То в цьому випадку теж переформатовувати 

50 на 50 представників ДВК, чи не треба?  

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді пишемо за винятком, давайте ми швиденько 

допишемо, за винятком сіл і селищ.  Все я закінчив.  

Крім цих пропозицій погоджених є ще якісь пропозиції? Немає.  

Хто хоче висловитись в обговорені цього питання прошу 

зголошуватись, регламент до 3-х хвилин.  

Борис Альбертович, ви хочете ще раз виступити? Будь ласка, Філатов 

Борис Альбертович.  

 

ФІЛАТОВ Б.А. Ну, уважаемые господа, мы как бы все люди, так 

сказать не вчерашние, поэтому я не буду вас агитировать за советскую 

власть, то есть мы все прекрасно понимаем о том для чего применяется 

норма в 360 и 180 дней. Я хочу каждого из вас убедительно попросить перед 

голосованием принять внутреннее решение и понимать, что вы на себя 

возлагаете в том числе политическую ответственность. Самое интересное, вы 

опять же прекрасно понимаете, что ни Петру Алексеевичу, ни коалиции эти 

штучки дрючки не помогут, то есть будет колоссальный медийный скандал. 

После майдана фактически вы лишаете базовых конституционных прав 

политические субъекты которые возникли после майдана. То ест я уже об 

этом сейчас написал в феесбуке и люди пишут однозначно, что надо 

запретить, не в обиду коллегам буде сказано, партии которые были до 

майдана. А вы хотите не допустить к выборам партии которые возникли 

после майдана. И опять же, я не хочу тратить ваше внимание мы все люди 

так сказать взрослые, вы прекрасно понимаете, что это в первую очередь 
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закон направлен против партии "Украинское объединение патриотов" членом 

политсовета которой я являюсь.  

Поэтому, если вы будете за это голосовать, вы просто должны 

понимать, что вы принимаете на себя политическую ответственность и в том 

числе фамилию каждого из вас я буду лично повторять в прессе и полоскать 

везде. И вы прекрасно понимаете о чем идет речь. Спасибо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую за позицію.  

Хто хоче висловитись… 

 

ФІЛАТОВ Б.А. Такого нре было ни при Кучме, ни при Януковиче.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лапін, будь ласка. 

 

ЛАПІН І.О. Я скажу свою думку лише повністю підтримую те, що 

тільки що сказав Філатов по одній простій причині. Ми всі прийшли після 

Майдану в цю Верховну Раду, якщо ми сьогодні будемо гратися з цим. А  

чого 180? От підказував колега: давайте 186."Опозиційний блок" теж не буде 

участвувати. Я вважаю, що це є взагалі це бред і це підтримувати не можна, 

це, що стосується 180 днів. 

Що стосується відкликання і оцього всього, при всій повазі до  наших 

колег по коаліції, але я таке не підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Василівна Новак. 

 

НОВАК Н.В. Я також вважаю, що 180 днів є неприйнятною нормою, 

тому що ми тоді з вами продуцируємо політику подвійних стандартів, коли 

перед президентськими і виборами до Верховної Ради, да, була 

"Солідарність" потім вона стала ""Блоком Петра Порошенка", тепер вона 
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знову стала "Солідарністю", тому це було можна. Давайте будемо мати 

однаковий підхід і дійсно дотримуватися рівних прав всіх суб'єктів 

політичних участі у виборах. 

І друге, також відкликання депутата, з одного боку – це прогресивна 

норма, але така норма  вже була і нічого хорошого вона не принесла. Тому 

що  її практично реалізувати не можна було. Крім того, що весь час хтось 

каламутив воду, тому хтось комусь не подобався. Це практично ми з вами 

реанімуємо імперативний мандат і тим  більше, те, що ви зачитали, вона не 

є... її не можливо  використати. Тому що тільки політична партія, виходячи з 

імперативного мандату, вона ще знайде кошти, так, на відкликання, але ж 

люди просили іншого, вони ж хотіли самі відкликати депутата, який їм не 

подобаються. А гроші, там не написано, яке буде джерело фінансування. 

Тому також я вважаю, що  ця норма дуже ..... і неприйнятна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тільки хочу сказати, що, насправді, ця норма існує, 

тобто порядок існує. Це ми нічого не видумуємо, справа.... На превеликий 

жаль, я просто поясню, на превеликий жаль, зараз це все, скажімо так, 

ускладнюється механізм її реалізації, через зловживання правом, в тому числі 

тих суб'єктів, які повинні давати дозвіл на збір підписів, ну, наприклад,  

міських голів, ну, це  правда. 

І це  трапляється по всій Україні повсеместно. Ми зараз не будемо 

виокремлювати якихось міських голів. Зараз ми усуваємо відповідно їх від 

цього процесу, вважаємо, що треба, щоб ТВК просто зафіксувало факт. А 

суб'єкт права їхнього висунення повинен визначатися на з'їзді. Чи такий з'їзд 

буде… позитивно прийме таке рішення, це питання до з'їзду. Може, він таке 

рішення не підтримає. 

Але з іншого боку, ми можемо пояснити людям, чому ми даємо їм 

можливість реалізувати те право, яке формально закріплено, але просто не 
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використовується у зв'язку з тим, що штучні перепони є на шляху його 

реалізації. 

Будь ласка, Ткачук. 

 

ТКАЧУК Г.В. Безумовно, в такому варіанті, як ви зачитали, цей закон 

ні в якому разі приймати неможливо. Стосовно 380, 60 днів, 180 днів, то 

буде… Навіть Єфремов, коли прагнув, і злочинна "Партія регіонів" в 

бувшому, коли прагнули не допустити політичні сили, до такого не 

додумались. Сьогодні хтось вніс цю норму. 

Ви пам'ятаєте, як Єфремов виступав і казав, що в нас тепер повинно 

бути партійне будівництво. І тому немає чого новим партіям робити, у нас 

має бути стале. Тому я вважаю, за це, перше, неможливо голосувати. Друге, 

стосовно відкликання депутатів. Безумовно, громада має право відкликати 

депутата, але не в тому сенсі, як сьогодні записано, як ми тут з голосу 

почули. 

Тому я вважаю, цього приймати неможливо. А тим паче, якщо ми 

говоримо про місцеві партії. Одна справа, коли партія має, скажімо, в 

Полтаві… 

 

_______________. У нас немає ….. партії. 

 

ТКАЧУК Г.В. Я вам скажу, якщо, скажімо, в Одесі набере "Морская 

партия", а там така є, і вона буде мати… 

 

_______________. Тільки всеукраїнські партії. 

 

ТКАЧУК Г.В. Вони всі українські партії, але вона має певний… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас просто моря більше немає, крім Одеси. 
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ТКАЧУК Г.В. Да, у нас тільки в Одесі, ще трохи в Херсоні. Тому ми 

говоримо про те. Я знаю, які сьогодні на Вінниччині там політичні сили 

вирують. І тому говорити про те, що вони не мають право приймати участь, 

це повна ахінея, вибачте. Не за те ми боролися. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Македон. 

 

МАКЕДОН Ю.М. Шановні колеги, Закон "Про вибори" треба 

однозначно приймати. Але щоб не ставити комітет в позу, пропоную 

поставити на голосування ті поправки, які ви прочитали, окрім поправок 

щодо дискримінаційних, а це 360 і 180 днів. Поставити їх окремо на 

голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Потім визначимося. Будь ласка, Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Друзі, дивіться, я хотів би висловити не тільки 

свою, але і свою теж позицію, і позицію теж нашої фракції. В нас дуже 

непросте відношення до цього закону. Ви всі прекрасно знаєте, який закон ми 

підтримували, він не набрав більшості. Тому ми зосередилися на роботі над 

тим законопроектом, який зараз буде виноситися у сесійну залу.  

У нас було подано більше 300 поправок, з яких було враховано дуже і 

дуже не багато. Разом з тим, та існуюча виборча система до місцевих рад, 

вона не то, що є недосконалою, вона є фактично злочинна. Дуже важко і 

дуже непросто досягалися компроміси. Але, наприклад, що стосується в 

частині відкликання місцевого депутата, це є той механізм, який 

пропонується на сьогоднішній день, це є та здорова межа компромісу, це є та 

здорова межа компромісу, про яку можна говорити. 
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Тобто, друзі, в даному випадку ми говоримо все ж таки про 

компроміси. Якщо ми будемо підходити до цього закону з точки зору 

перфекціонізму, то, на превеликий жаль, жоден з тих законів, які у нас були 

на розгляді у Верховній Раді, він не є перфекційний. Але нам потрібно 

вибирати з двох зол менше. Або ми залишаємо стару систему, або ми з 

урахуванням тих компромісних моделей, до яких дуже важко політичні 

лідери домовлялися, приймаємо.  

Та модель відкликання місцевого депутата, вона все ж таки, я вважаю, 

має право на життя чому. Тому що, дивіться, зверніть увагу на механізм. 

Тобто з одного боку в людей, в народу дається все ж таки реальний механізм 

до цього впливу. З іншого боку, встановлюється партійний запобіжник з 

метою унеможливлення зловживання політичними опонентами цього 

механізму.  

Там можна теж придиратися до цього. Але все ж таки там, в цій моделі 

відкликання місцевого депутата є певний баланс. Якщо людина не ходить на 

засідання сесії і відповідної місцевої ради, значить, їй не місце в цій раді. 

Значить, вона займає місце іншого депутата.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Нехай рада голосує! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі! Колеги, Геннадій Віталійович, вас ніхто не 

перебивав. З поваги, дайте закінчити. Секретарю засідання дайте закінчити. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Друзі, дивіться. Сказано було дуже багато. Хто мав 

силу уважно слухати, на жаль, я бачу, що не всі достатньо уважно слухали 

той великий масив тексту, який оголошувався. Я не можу сказати, що той 

механізм, який пропонується, він на 100 відсотків повністю мене 

задовольняє, але я не бачу жодного негативу у тому, що ми даємо людям 

можливість реально проявити цю ініціативу, а політичну… А? (Шум у залі) 
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Людям проявити ініціативу… Олександр, людям проявити ініціативу, а 

політичному органу партії не допустити зловживання політичними 

опонентами цього механізму. Давайте будемо дивитися на це…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Руслан Михайлович. Дякую. Не затягувати 

час, давайте будемо оперативно діяти, давайте зараз визначимося.  

Василь Іванович Німченко, потім буде визначатися Сергій Алєксєєв.  

 

НІМЧЕНКО В.І. Уважаемые коллеги, Вы знаете, я так сел, посчитал, по 

возрасту я имею право на это говорить, по своему возрасту, к сожалению,  

это, наверное, восьмые выборы, может, и десятые. Понимаете?  

Я вам скажу одно. Почитайте "Украина – не Россия" Кучмы или 

хотелось бы посмотреть на "Украину без Кучмы". Там он говорит и о 

выборчей системе. И мы должны….  

Народ что от нас ждет? Народ хочет управлять страной. Скажите, где 

народ в этих выборах? Вот сейчас вы нам рассказали. Его нет.  

У нас, говорит, есть народ, "відкликає". Хіба що вони відкликають? 

Есть понятие "референдум" – відкликайте. На сьогоднішній день есть 

понятие недоверия одной, другой, там третьей, четвертой  главе 

администрации.  

Но вопрос в другом: как можно было – как можно было! – пойти на 

такие решения нелегитимным органом? Я акцентирую внимание. Что такое 

"рада коалиции"? Я хотел бы, чтобы председатель сказал, что такое "рада 

коалиции", на каком законе она работает еще с десятого года… 2010-го года 

регламент в отношении коалиции работает только до 61-й статьи, это 

выдвинуть Премьер-министра и министров. Все! Дальше все отменено.  

Поэтому давайте не кривить душой. Договорились "Юра-Юля" и вы 

вносите… Внесите, пожалуйста, дополнения или изменения, как это 

положено. Вот и все!  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, дозвольте я два слова скажу, і потім будемо 

визначатися.  

Ті позиції, які є дискутивними, –  це питання політичної доцільності, ви 

пам'ятаєте, з самої першої дискусії нашої посилались на рішення  

Конституційного Суду. Пам'ятаєте? Ми чотири законопроекти винесли у 

сесійну залу і сказали, друзі, оскільки є рішення  Конституційного Суду ще в 

редакції, наскільки я, може я помиляюсь, 1998 року. Так, про те, що 

політична  система, а також її основні  ключові елементи серед яких ті – про, 

які ми  щойно сказали. Це питання не комітету,  а політичної зали сесійної, 

яка має право  приймати питання політичної доцільності.  

То, друзі, ще раз зважаючи на те, що  політичними фракціями, які 

становлять дві третини складу парламенту, прийнято  консенсусне рішення 

щодо тих положень, які  вони вважають бути  відтвореними у проекті закону 

як питання політичної доцільності. Вони рекомендують комітету підтримати 

таку логіку і запропонувати, визначитись у сесійні залі, якщо  сесійна зала 

вважатиме за недоцільне  політично визначитись на користь  таких положень, 

це її конституційне право, як сказав Конституційний Суд. 

До повноважень комітету визначати елементи  політичної системи 

такого роду повноважень у нас, на превеликий жаль,  Василь Іванович немає. 

Тому, друзі, ще раз я просив би вас, я просив би вас запропонувати 

наступну логіку     підтримати ці  пропозиції для того, щоб я міг озвучити їх в 

сесійні залі. Вразі, якщо в когось у сесійній залі будуть застереження і ці 

застереження будуть висловлені, я знаю, що такі застереження будуть  не 

тільки по цих пунктах, а по-інших, це буде  дискусія перенесена туди. 

Якщо ми зараз, в межах 50 хвилин не приймемо, бо знаємо, що у нас 

через півгодини закінчиться сесійне засідання. Сьогодні зірветься розгляд 

цього питання  і це означає, що ми  не приймемо більше цей закон. 
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Якщо ми йдемо свідомо на такого роду рішення і  готові на себе  брати, 

в тому числі політичну  відповідальність, то ми не винні голосувати за цю 

редакцію. Всі, хто не вважає такого роду логіку підтримувати, я пропоную і 

прошу підтримати те рішення, яке мною озвучено.  

Я ставлю його за  основу на голосування вразі, якщо воно буде 

відповідно  корегуватися, далі будемо визначатися. 

Хто за те, щоб підтримати ті пропозиції за основу, прошу  визначатися.  

Рахуємо. 

Хто – "проти"? 

Хто утримався?  

Рішення прийнято. 

Хто за те, щоб в цілому проголосувати за рішення, яке щойно мною 

було озвучене? Хто – "за", прошу визначатися. 12? Вадим, ви проти? Ну, тоді 

рішення немає. Ну, тому що Денисенко не проголосував. Скільки присутніх 

зараз? 25? Більшість скільки нас, 13?  

Ще раз ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати в цілому цю 

пропозицію, прошу визначатися.  

Хто – "за"? Вадим? Дякую, рішення прийнято. Засідання закрито. Ідемо 

всі в сесійну залу.  


