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ПЕРШІ ВИБОРИ 
В ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ
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Комітет виборців України – неурядова громадська організація, яка займається 

моніторингом виборчих процесів в Україні. З початком виборчої кампанії по 

місцевих виборам в ОТГ 2017 року в регіонах України працювало 24 

довготермінових спостерігачів ВГО КВУ. В день виборів на дільницях та в 

мобільних групах працювало 98 короткотермінових спостерігачів-волонтерів 

ВГО КВУ, і 17 мобільних груп спостереження. 

Висновки 

Комітет виборців України оцінює перші місцеві вибори в об’єднаних 

територіальних громадах 29 жовтня 2017 року, як такі, що, в основному, 

відповідають стандартам вільних та демократичних виборів. Зафіксовані 

порушення чинного законодавства в переважній більшості не мали суттєвого 

впливу на результати голосування, але в окремих громадах могли призвести до 

викривлення результатів волевиявлення громадян. Також напередодні 

голосування в окремих населених пунктах було зафіксовано спроби непрямого 

та прямого підкупу виборців, а також дій кримінального характеру, що вимагає 

відповідного втручання правоохоронних органів. 

Разом з тим, відмічаємо низку системних недопрацювань та порушень, які 

потребують внесення змін до чинного законодавства, з метою запобігання їх 

проявів на новопризначених перших виборах в ОТГ, а саме: 

1. Система адміністрування виборів потребує суттєвого вдосконалення в сегменті 

професійного навчання/сертифікації або формування виборчих комісій на 

професійній основі, оскільки мали місце наступні факти: дефіцит кандидатур для 

утворення повного складу дільничних виборчих комісій, відповідно переважна 

більшість дільничних комісій були утворені в мінімальному складі; помилки при 

друці протоколів і бюлетенів, а також при підрахунку голосів і заповненню 

протоколів про підрахунок голосів. Традиційною проблемою залишається брак 

бухгалтерів у районних комісіях, які б мали досвід роботи із бюджетними 

коштами та казначейством.  

 

2. Фінансування виборів: проблемним моментом залишилось фінансування роботи 

виборчих комісій. Зокрема,  в певних областях державні реєстратори не були 

ознайомлені щодо того, як правильно реєструвати або перереєстровувати 

територіальні виборчі комісії і вимагали за відповідні дії кошти, яких на цей час 

ще не були в наявності на рахунках ТВК. Питання фінансування виборів старост 

(згідно закону проводяться за рахунок місцевого бюджету), проблеми: наявність 

коштів у місцевому бюджеті, рішення місцевих ради про їх виділення. 

 

3. Залишаються невирішеними питання встановлення меж виборчих округів у 

відповідності до вимог чинного законодавства. В існуючих умовах практично 

неможливо забезпечити одночасне виконання норм ЗУ «Про місцеві вибори» 

щодо дотримання адміністративних меж і рівності виборців в округах з огляду 

на виборчі системи, які використовуються на цих місцевих виборах та 

недосконалість адміністративно-територіального устрою України. 

 



4. Порушення умов реєстрації і висування кандидатів не носили масового 

характеру, однак залишилося питання неналежного оформлення кандидатами 

необхідних пакетів документів. Також, проблемою виборчого процесу стало 

одночасне висування кандидатів від різних політичних партій. Так, партії часто 

включали до своїх списків осіб, які залишалися кандидатами від інших 

політичних сил ще з чергових місцевих виборів 2015 року, а також випадки так 

званого паралельного висування кандидатів (тобто, окремі особи одночасно 

висувалися кандидатами на посаду сільського, селищного голови і депутата 

відповідної ради). При цьому відповідно до ч. 5 ст. 35 Закону «Про місцеві 

вибори» особа може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих 

рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости 

шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або 

лише шляхом самовисування. 

 

5. Спостерігачі КВУ відзначають достатню якість списків виборців. З кожними 

наступними виборами якість списків виборців є вищою, порівняно з попередніми 

виборами. Помилки у списках виборців є поодинокими та спричинені 

прогалинами у роботі органів, які передають відділам ведення Державного 

реєстру виборців передбачену законодавством інформацію.  

 

6. Основними порушеннями на даних виборах є ті, що пов’язані із проведенням 

передвиборної агітації (40% порушень: правила ведення агітації, розміщення 

матеріалів, порушення дня тиші); непрямий (добрі справи, товари та послуги) та 

прямий підкуп виборців (25%), а також процедурні помилки в роботі виборчих 

комісій (25%). Близько 10% порушень – це спроби використання 

адміністративного ресурсу.  

 

7. День голосування в переважній більшості виборчих дільниць пройшов у 

відповідності до норм чинного законодавства. Більшість порушень, 

зафіксованих спостерігачами КВУ, носили технічний та процедурний характер. 

До таких порушень належать: несвоєчасне відкриття виборчих дільниць, 

недостатня кількість скриньок для голосування, відкриття урн для голосування 

без вкидання контрольних листів, спроби голосування виборців без документа, 

який би посвідчував їх особу. Традиційно високий відсоток порушень був 

пов’язаний із фактами незаконної агітації як в «день тиші», так і в день 

голосування. Також в день голосування мали місце поодинокі випадки 

перешкоджання роботі спостерігачів. 

 

8. У низці об’єднаних громад мала місце криміналізація виборчого процесу в день 

голосування. Зафіксовані протиправні дій, під час виборчого процесу, свідчать 

про низьку ефективність роботи МВС в частині попередження виборчих 

злочинів та забезпечення правопорядку під час голосування, підрахунку голосів 

і транспортування виборчої документації. 

 



Основні рекомендації КВУ щодо покращення законодавства про місцеві вибори 

 

1. КВУ наголошує на необхідності прийняття Виборчого кодексу, що 

дозволить уніфікувати виборчі процедури на різних типах виборів та 

потенційно сприятиме стабілізації виборчого законодавства. На 

сьогоднішній день положення законів про вибори потребують більшої 

узгодженості між собою. Внаслідок внесення частих змін до різних 

законів, що регулюють вибори, виникла ситуація, коли однотипні норми в 

різних виборчих законах суттєво відрізняються. Прийняття Виборчого 

кодексу дозволить поєднати в один документ закони щодо 

парламентських, президентських та місцевих виборів, що сприятиме 

гармонізації виборчого законодавства і потенційно вирішить проблему із 

маніпуляцією законодавством напередодні виборів. Відсутність єдиного 

документу, який регулює виборчі процедури також знижує рівень 

громадянської обізнаності щодо їх прав та способів їх захисту. З-поміж 

тем, які мають бути врегульовані Виборчим кодексом: загальні принципи 

територіальної організації виборів, повноваження, формування та 

навчання виборчих комісій, засади здійснення передвиборної агітації, 

регуляція порядку фінансової звітності кандидатів та партій, виготовлення 

бюлетенів, процедури, визнання виборів недійсними та відповідальність за 

порушення виборчого законодавства. Серед держав, де було прийнято 

Виборчий Кодекс: Азербайджан, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і 

Герцоговина, Вірменія, Грузія, Іспанія, Казахстан, Люксембург, 

Македонія, Молдова, Нідерланди, Польща, Норвегія, Фінляндія, Франція, 

Швеція. 

 

2. КВУ закликає керівників парламентських фракцій та груп взяти під 

особистий контроль процес внесення поправок до законопроекту 

№3112-1 з боку народних депутатів, щоб уникнути надмірного 

затягування розгляду законопроекту та забезпечити його фахове 

обговорення.  Важливо уникнути появи великої кількості неякісних 

правок, які можуть штучно затягнути процес розгляду законопроекту. 

Також КВУ закликає народних депутатів не зловживати правом щодо 

проведення голосувань за поправки у разі, якщо їх не підтримав 

головний комітет. КВУ готовий надати всім фракціям та групам ВР 

експертну підтримку у процесі напрацювання правок щодо вдосконалення 

положень Виборчого кодексу та  підготовки законопроекту №3112-1 до 

розгляду в другому читанні. 

 

3. КВУ наполягає на включенні до Виборчого кодексу положень щодо 

заборони політичної реклами. Такий крок має бути зроблено задля 

суттєвого здешевлення виборчих кампаній в Україні, збільшення шансів 

на потрапляння в політику нових політичних сил, а також проведення 



більш змістовних агітаційних кампаній. Заборона політичної реклами 

стимулюватиме більш конструктивний діалог політичних партій та 

кандидатів із виборцями, що передбачає особисту комунікацію, а не 

розміщення рекламних матеріалів. Це також поставить в більш рівні умови 

кандидатів незалежно від їх фінансових можливостей і в перспективі 

сприятиме деолігархізації виборів. Заборона політичної реклами в Україні 

має стосуватися як виборчого, так і міжвиборчого періоду. Обмеження 

щодо розміщення політичної реклами практикується у Франції, Данії, 

Великобританії, Бельгії, Ірландії, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Португалії, 

Німеччині, Іспанії, Мальті.  

 

4. У рамках виборчої реформи мають бути розглянуті зміни до 

законодавства, що регулюють питання відповідальності за підкуп 

виборців. На сьогодні низька результативність розслідувань кримінальних 

справ, пов’язаних із підкупом виборців, багато в чому спричинена 

недосконалим законодавством, що недостатньо тлумачить поняття 

підкупу виборців. КВУ виступає за те, щоб підкуп розглядався, в тому 

числі, як надання неправомірної вигоди виборцю благодійними фондами, 

громадськими організаціями, які мають назви, співзвучні з назвами партій-

суб’єктів виборчого процесу, кандидатами, або використовують таку ж 

комбінацію позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, 

комбінації кольорів), яку використовує партія-суб’єкт виборчого процесу, 

кандидат при передвиборній агітації. Також необхідно узгодити між собою 

поняття підкупу виборців у Кримінальному кодексі та виборчому 

законодавстві, які наразі відрізняються. Деталізація поняття підкупу 

виборців дозволить представникам правоохоронних органів отримали 

додаткові інструменти для розслідування відповідних злочинів та 

сприятиме збільшенню довіри громадян до виборчого процесу. За даними 

МВС на сьогодні лише близько 8% кримінальних проваджень, що були 

відкриті за фактом підкупу виборців, спрямовуються до суду.   

 

5. Зафіксовані випадки порушень виборчого законодавства на перших 

місцевих виборах 29.10.17 актуалізували питання професійного 

формування виборчих комісій. Як і на чергових місцевих виборах 2015 

р., на перших місцевих виборах в ОТГ було зафіксовано численні випадки 

наявності помилок у тексті виборчих бюлетенів. Зокрема, у бюлетенях 

було неправильно вказано назви партій, імена та прізвища кандидатів, 

номери округів тощо. Такі помилки стали наслідком низької професійної 

підготовки членів комісій. При цьому помилки в бюлетенях є 

загрозливими за своєю суттю і серед іншого можуть призвести до 

визнання виборів недійсними. Зокрема, у 2015 р. вибори у місті Сватово 

Луганської області були визнані недійсними через помилки, що були 

допущені Сватівською міською виборчою комісією при затвердженні 

тексту бюлетеня. Подібні помилки також призводять до додаткових 

витрат із Державного бюджету. Так, на виборах 2015 р. через помилки у 



тексті бюлетені (переплутано назви партій) на виборах Закарпатської 

обласної ради недійсними виявилися майже 900 тис. бюлетенів. Вартість 

їх передруку склала близько 1 млн. грн. Подібні проблеми мали місце на 

виборах в ОТГ 29.10.17.  

Про низьку ефективність роботи виборчих комісій також свідчить 

дострокове припинення їх повноважень з боку ЦВК. Так, на виборах 2015 

року ЦВК було достроково припинено повноваження усього складу 7 ТВК 

(у 2010 р. – 1). КВУ вважає, що виборча реформа має обов’язково 

передбачати кардинальні зміни в процедурі формування виборчих 

комісій, оскільки їх формування виключно місцевими організаціями 

партій часто негативно позначається на роботі і призводить до політично 

вмотивованих рішень. КВУ вважає, що при реформуванні виборчого 

законодавства необхідно запровадити систему підготовки 

професійних членів комісій із відповідною оплатою праці.  

 

6. До створення професійних виборчих комісій варто врегулювати 

питання замін їх членів. На чергових місцевих виборах 2015 року місцеві 

організації політичних партій замінили 15% від загальної кількості членів 

ТВК вищого рівня, в обласних виборчих комісіях було замінено чверть 

осіб від їх початкового складу. Схожа ситуація спостерігалася й на виборах 

в об’єднані громади. При цьому проблемою залишається проведення 

замін членів комісій безпосередньо напередодні дня голосування. 

Зокрема, й тих осіб, що перебувають у керівному складі комісій. Це не 

сприяє належній організації виборчого процесу й може свідчити про 

підготовку до порушень під час голосування. Так, на виборах 29.10.17 у 

Хмельницькій обл. напередодні дня голосування було замінено голову 

Слобідсько-Кульчієвецької ТВК. При цьому особа, яку замінили, 

вказувала на погрози зі сторони одного із кандидатів і звернулася із 

відповідною заявою до правоохоронних органів. Для вирішення таких 

ситуацій варто встановити максимальні строки для проведення замін 

членів виборчого комісій.  

 

7. Проблемним моментом в діяльності виборчих комісій залишається 
неналежний рівень їх матеріально-технічного забезпечення. Серед 
найчастіших проблем у роботі ДВК – відсутність канцелярського 
приладдя, телефонів, легкових автомобілів, пального тощо. На виборах 
29.10.17 на дільницях Київщини у спостерігачів масово виникли труднощі 
із отриманням протоколів про підрахунок голосів. На друк відповідних 
бланків не було виділено достатньо коштів, а тому спостерігачі були 
змушені самостійно вирішувати цю проблему за допомогою ксерокопій. 
При цьому ненадання копії виборчого протоколу спостерігачам 
вважається адміністративним правопорушенням. Органи державної 

влади мають приділяти більше уваги питанням матеріально-
технічного забезпечення роботи комісій, а держава – виділяти 

достатню кількість коштів для належної організації виборчого 



процесу.  

 

8. Повноцінна виборча реформа також вимагає оновлення складу 

Центральної виборчої комісії. Попри те, що повноваження ЦВК є 

обмеженими під час місцевих виборів у порівнянні із 

загальнонаціональними виборами, невирішеність цього питання не сприяє 

належній організації виборчого процесу. Продовження роботи більшості 

членів ЦВК після завершення строку їх повноважень є негативним 

фактором, оскільки члени Центрвиборчкому можуть бути звільнені в будь-

який момент, що може негативно вплинути на їх безсторонність. Це було 

підтверджено тим, що під час місцевих виборів 2015 прийняло декілька 

неправомірних рішень (щодо роз’яснення про можливість непроведення ІІ 

туру у м. Павлоград, щодо  заборони агітації при проведенні виборів в 

Маріуполі 29 листопада 2015 р.). Невирішеність питання із оновленням 

ЦВК не сприяє належній організації виборів, в тому числі, в 

об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).  

 

9. Потребує законодавчого вирішення питання проведення виборів в 

ОТГ, що утворилися з громад різних районів, а також тих, що 

включають в себе міста обласного значення. Це питання залишається 

актуальним з часу утворення перших ОТГ в Україні. Чинний закон «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» дозволяє утворення ОТГ 

з суміжних районів в рамках однієї області. Однак законодавче 

регулювання цього процесу досі перебуває на низькому рівні. 14 березня 

2017 року ВРУ прийняла закон №1923 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання 

територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів», 

якими врегулювала процедуру призначення перших виборів у ОТГ з різних 

районів. Зокрема, встановила, що в разі якщо до складу об’єднаної 

територіальної громади увійшли територіальні громади, розташовані на 

територіях суміжних районів, рішення ЦВК про призначення перших 

виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного 

сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади 

приймається до зміни меж відповідних районів. Тобто, на рівні закону було 

встановлено алгоритм, за яким спочатку ЦВК призначає вибори, а потім 

ВРУ змінює межі відповідних районів відповідно до своїх повноважень. 

Однак навіть після прийняття відповідного закону окремі питання 

проведення виборів у ОТГ з різних районів залишилися не 

врегульованими. Зокрема, щодо: 

1) висування кандидатів у депутати рад ОТГ та відповідних голів; 

2) визначення суб’єктів подання кандидатур до складу ТВК та ДВК; 



3) визначення суб’єктів формування складу ТВК та суб’єктів утворення 

ДВК, а також визначення кандидатур, що включаються до складу таких 

комісій. 

Наразі не є зрозумілим, які саме суб’єкти мають визначені законом 

права у випадку виборів в ОТГ з різних районів. До прикладу, які районні 

організації партій можуть висувати кандидатів до такої громади: ті, які 

діють на території ОТГ, що увійшла до складу іншого району, чи ті, які 

діють на території ОТГ, до якого увійшла інша громада. Така 

невизначеність спричинила розбалансування законодавства про місцеві 

вибори і потребує втручання Верховної Ради України. При цьому у списку 

ОТГ, де були проведені вибори 29.10.17, є 29 об’єднаних громад, що були 

утворені з територій суміжних районів (в двох випадках – із трьох 

суміжних районів). КВУ закликає Верховну Раду України врегулювати 

питання проведення перших виборів у об’єднаних громадах з різних 

районів, а також у містах обласного значення, до проведення 

наступних перших виборів у таких видах громад – 24.12.17.    

 

10. Верховній Раді України варто систематично займатися питанням 

фінансування перших місцевих виборів. Так, перші місцеві вибори 

29.10.17 були призначені лише після того, як Верховна Рада 06.06.17 

прийняла Закон №2079 «Про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2017 рік" щодо фінансового забезпечення 

місцевих виборів», яким виділила кошти на проведення перших місцевих 

виборів. За даними ЦВК вартість виборів 29.10.17 склала 55 млн. грн. До 

прийняття відповідного закону у червні ЦВК неодноразово зверталася до 

ВРУ із проханням виділити кошти на проведення виборів. ВРУ, ЦВК та 

обласним державним адміністраціям, як готуються до ЦВК звернення 

щодо призначення перших виборів в ОТГ, варто налагодити 

ефективну комунікацію з метою своєчасного фінансування перших 

місцевих виборів.  

 

11. Потребує вирішення проблема фінансування перших виборів старост. 

Відповідно до Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки 

і проведення місцевих виборів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 вересня 2015 року № 700, фінансове та 

матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення чергових 

виборів старост здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого 

бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України. 

Однак витрати на підготовку і проведення повторних, перших та 

позачергових виборів старост села, селища здійснюються за рахунок 

коштів відповідних місцевих бюджетів, що часто призводить до 

затягування із призначенням відповідних виборів. Більш доцільним 

видається проведення повторних, перших та позачергових виборів старост 



села, селища за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, 

отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України. 

 

12. Окремі норми ЗУ «Про місцеві вибори» є застарілими, що потребує 

прийняття відповідних законодавчих змін. Так, на виборах 29.10.17 на 

етапі реєстрації проблемним моментом стали вимоги чинного 

законодавства щодо подання потенційними кандидатами на посади 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів декларацій 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, 

що передує року початку виборчого процесу. Так, чинний Закон «Про 

місцеві вибори» містить посилання на Закон, який втратив чинність, а саме 

«Про засади запобігання і протидії корупції». Зокрема, щодо вимоги до 

кандидатів подавати декларації у паперовій формі, визначеній у вказаному 

законі. Однак в Україні чинним є інший закон, а саме «Про запобігання 

корупції», який передбачає електронну форму подачі декларацій. В 

результаті законодавчого недопрацювання у кандидатів виникли проблеми 

із подачею декларацій. Адже не було зрозуміло, в якій формі (паперовій чи 

електронній) має відбуватися її подача. Як правило, ТВК приймали 

рішення на користь чинного закону «Про місцеві вибори» і не вимагали від 

кандидатів електронних декларацій. У цьому аспекті ЗУ «Про місцеві 

вибори» варто актуалізувати і привести його у відповідності до інших 

законів, що були прийняті пізніше та стосуються проведення виборів.   

 

13. Потребує врегулювання питання одночасного висування кандидатів 

від різних місцевих організацій політичних партій. Зокрема, ця 

проблема мала місце під час проведення перших місцевих виборів 29.10.17. 

Партії часто включали до своїх списків осіб, які залишалися кандидатами 

від інших політичних сил ще з чергових місцевих виборів 2015 року. Така 

ситуація, зокрема, мала місце у випадку партії «Громадсько-політичний 

рух Валентина Наливайченка «Справедливість» на виборах Лановецької 

міської ОТГ. Так, партія включила у виборчий список осіб, які де-юре 

залишалися кандидатами від інших політичних сил. До прикладу, один з 

кандидатів залишався висуванцем від ВО «Батьківщина» на чергових 

місцевих виборах Лановецької районної ради 25 жовтня 2015 року. При 

цьому відповідно до ч. 5 ст. 35 Закону «Про місцеві вибори» особа може 

одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад, кандидатом 

на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом 

висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або лише 

шляхом самовисування. Відповідно до ч. 8 ст 41 ЗУ «Про місцеві вибори» 

у разі, якщо особа надала згоду на одночасне балотування від кількох 

політичних партій, ТВК мають виключити таку особу з усіх виборчих 

списків, до яких вона була включена і скасовують її реєстрацію. Перед 

прийняттям такого рішення ЦВК рекомендує ТВК звернутися до 



відповідних осіб із тим, щоб дізнатися, чи надавали вони згоду на 

одночасне балотування. Для вирішення цієї проблеми має бути 

налагоджено належну комунікацію між ТВК різного рівня задля 

отримання оперативної інформації та прийняття рішення щодо 

реєстрації кандидатів.  

 

14. Також має бути вирішено питання із одночасним висуванням 

кандидатів шляхом самовисування та від місцевих організацій 

політичних партій. Поширеною є практика, коли особа балотується 

шляхом самовисування на посаду депутата сільської чи селищної ради або 

сільського чи селищного голови та одночасно у районну раду від місцевої 

організації партії. До прикладу, на місцевих виборах 2015 року в Київській 

області відразу вісім кандидатів від ВО «Свобода» одночасно 

зареєструвались як кандидати в депутати Білоцерківської районної ради та 

самовисуванцями на сільських голів. Кількість таких випадків є доволі 

великою, у тому числі через те, що між сільськими, селищними та 

районними комісіями законодавством не передбачена комунікація, що 

дозволило б відстежувати таких кандидатів та скасовувати їх реєстрацію.    

  

15. Однією із проблем залишається  «паралельне висування» кандидатів 

у кількох одномандатних округах, що заборонено чинним 

законодавством. Найчастіше кандидати намагаються одночасно 

висуватися на посади сільських, селищних голів та депутатів відповідних 

рад. При цьому такі дії заборонені ЗУ «Про місцеві вибори». Попри це на 

виборах 29.10.17 окремі ТВК допустилися помилок і зареєстрували 

кандидатів відразу на дві посади. Така ситуація мала місце на 

Дніпропетровщині у Петриківській ТВК, яка зареєструвала двох 

кандидатів одночасно і на посади голів, і на депутатів. Cитуація із 

паралельним висуванням поставила кандидатів в нерівні умови. Адже 

кандидати, що сумлінно виконували норми Закону і балотувались лише в 

одному одномандатному окрузі опинились у менш вигідних умовах, аніж 

порушники цієї норми. Для вирішення цієї проблеми має бути 

проведено інформаційно-просвітницьку кампанію серед членів 

сільських та селищних виборчих комісій щодо дій в таких ситуаціях.  

 

16. Потребує регулювання питання щодо повторного подання 

кандидатами документів на їх реєстрацію. У цій частині окремі норми 

ЗУ «Про місцеві вибори» є нечіткими та невиправданими. Так, 

законодавством передбачено, що документи щодо реєстрації кандидатів, 

подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються. При цьому 

кандидати та партії часто допускаються помилок при оформленні та подачі 

документів через незнання норм Закону. Серед найчастіших підстав для 

відмов у реєстрації: неправильно написані автобіографії, відсутність 

потрібних документів у кандидатів, недотримання порядку внесення 

грошової застави, подання документів неуповноваженими на це особами. 

Тобто, якщо кандидат неправильно заповнив документ, можливості подати 



виправлений у нього немає. При цьому ТВК часто зловживають цією 

нормою, надаючи окремим кандидатам чи місцевим організаціям партій 

можливість виправити документи, а іншим – ні. Таку норму слід було 

виключити із ЗУ «Про місцеві вибори». Подібної норми у ЗУ «Про вибори 

народних депутатів України» немає.     

 

17. Недоліком чинного ЗУ «Про місцеві вибори» залишається обмеження 

права кандидатів на самовисування. Так, законом не передбачено 

самовисування на виборах депутатів обласних, районних, міських та 

районних у містах рад. Такий підхід суперечить параграфу 7.5 

Копенгагенського документа ОБСЄ, згідно з яким держави мають 

поважати право громадян добиватись політичних та публічних посад не 

лише в якості представників політичних партій чи організацій, але й 

індивідуально, без дискримінації. На місцевих виборах можливість 

балотування незалежних кандидатів мала б передбачатись – це 

враховувало б і загальноєвропейський підхід до вирішення відповідних 

питань (самовисування кандидатів на місцевих виборах дозволяється 

практично в усіх європейських країнах), сприяло б політичній конкуренції 

на місцевому рівні, а також враховувало б природу органів місцевого 

самоврядування – останні займаються не стільки формуванням політики 

(окрім хіба що Верховної Ради Автономної Республіки Крим та, з певними 

застереженнями, обласних рад), скільки вирішенням питань місцевого 

значення.  

 

18. Має бути врегульовано питання фінансування виборчих кампанії на 

місцевих виборах з боку політичних партій, що отримують кошти із 

Державного бюджету України. Наразі політичні партії, що отримують 

кошти із держбюджету в рамках фінансування їх статутної діяльності, де-

факто мають можливість витрачати відповідні ресурси на ведення 

виборчих кампаній на місцевих виборах. Так, під час перших місцевих 

виборів 18.12.16 низка парламентських політичних сил розмістили 

рекламні матеріали на кількох центральних телеканалах України. Оплата 

була здійснена із коштів держбюджету України. При цьому в об’єднаних 

громадах на той момент вже розпочався виборчий процес і такі дії партії 

могли вплинути на вибір громадян. Це також поставило партії, що 

отримують держфінансування, в нерівні умови у порівнянні з іншими 

суб’єктами виборчого процесу на виборах 18.12.16. При цьому ЗУ «Про 

політичні партії в Україні» передбачає, що політичні партії, які отримують 

кошти із держбюджету, не мають права використовувати відповідні кошти 

на фінансування участі у виборах народних депутатів України, виборах 

Президента  України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із 

статутною  діяльністю. КВУ виступає за заборону політичним партіям 

використовувати кошти, виділені в рамках державного фінансування 



їх статутної діяльності, на оплату рекламних матеріалів у ЗМІ як у 

міжвиборчий, так і у виборчий період. Експерти КВУ спільно із 

народними депутатами розробили відповідний законопроект, який 

наразі зареєстрований у ВР – № 6026.   

 

19. При реформуванні адміністративно-територіального устрою та 

виборчого законодавства варто забезпечити умови для дотримання 

рівності округів за кількістю виборців та врахування 

адміністративних меж. Основними вимогами при поділі території 

виборів на округи є дотримання рівності округів за кількістю виборців та 

врахування адміністративних меж. Відповідно до Кодексу належної 

практики у виборчих справах максимально припустиме відхилення 

кількості виборців в окрузі від норми не мало б перевищувати 10 відсотків, 

але в жодному разі не може перевищувати 15 відсотків, за винятком 

особливих обставин. Аналіз законодавства про місцеві вибори свідчить про 

те, що вимога врахування адміністративних меж превалює над принципом 

рівності виборців в округах. Межі одномандатних, територіальних 

виборчих округів мають бути нерозривними. При включенні звичайної 

виборчої дільниці до меж територіального виборчого округу її межі не 

розриваються. Територіальні виборчі округи для виборів вищого рівня 

повинні утворюватися з урахуванням меж виборчих округів з виборів 

нижчого рівня. Таких чітких правил про врахування адміністративних меж 

у Законі України «Про місцеві вибори» достатньо. Стосовно ж рівності 

виборців, то лише згадується, що округи повинні бути утворені приблизно 

з однаковою кількістю виборців. Про більш конкретні критерії рівності 

округів у Законі України «Про місцеві вибори» не йдеться. Проте варто 

визнати, що конкретизація критерію рівності була б складно реалізованою. 

Практично неможливо забезпечити одночасне виконання норм щодо 

дотримання адміністративних меж і рівності виборців з огляду на 

виборчі системи, які використовуються на цих місцевих виборах, та 

недосконалість адміністративно-територіального устрою України. 

Перекоси стосовно рівності кількості виборців в округах особливо помітні 

на виборах у районні ради, де стоїть вимога про утворення хоча б одного 

округу в межах кожної територіальній громади, яка знаходиться у межах 

району. Ілюстрацією цього є вибори 2015 року до Коростенської районної 

ради Житомирської обл., де у ТВО № 31 – 40 виборців, а у ТВО № 28 – 

1894 виборці. У виборах до обласних рад спостерігаються аналогічні 

проблеми. Проблеми із приблизно рівною кількістю виборців в округах 

також виникли на виборах в ОТГ 29.10.17. Зокрема, це стало однією із 

причин для дострокового припинення повноважень Ічнянської ТВК на 

Чернігівщині, що поставило під загрозу проведення виборів.  

 

20. Варто вжити заходів щодо припинення та попередження випадків 

зловживання процедурою зміни реєстрації місця проживання. Так, на 

виборах 2015 року в селищі Затока міста Білгород-Дністровський Одеської 

області напередодні виборів було проведено масову реєстрацію місця 



проживання значної кількості осіб. Тоді ЦВК зазначила, що реєстрація 

місця проживання осіб у селищі Затока, які фактично не є жителями цього 

селища, з метою створення умов для їх голосування за певного кандидата 

може призвести до спотворення результатів відповідних місцевих виборів. 

Подібні випадки фіксувалися й в інших громадах. Державній міграційній 

службі варто відстежувати інформацію з підозрілими випадками 

реєстрації місця проживання, які можуть спотворити результати 

місцевих виборів, та повідомляти про них органам внутрішніх справ 

для подальшої перевірки. Щодо уточнення списків виборців, то в 

міжвиборчий період необхідно проводити аналіз заяв виборців щодо 

уточнення списку виборців на виявлення померлих осіб та осіб, які 

досягли віку 18-ти років. 

 

21. Має бути врегульовано питання щодо дотримання гендерної квоти у 

виборчих списках партій. Особливо гостро ця проблема постала на 

місцевих виборах 2015 року, однак вона залишається актуальною й для 

перших виборів у ОТГ. КВУ наголошує, що дії ТВК по відмові у реєстрації 

виборчих списків партій на підставі недотримання гендерної квоти 

суперечать ЗУ «Про місцеві вибори». Норма щодо наявності у виборчих 

списках місцевих організацій партій не менше 30% представників однієї 

статі не носить імперативного характеру і не може бути підставою для 

відмови у реєстрації.  Верховній Раді України варто ухвалити зміни до 

ЗУ «Про місцеві вибори» (Ст.46), включивши недотримання ґендерної 

квоти до переліку підстав для відмови у реєстрації списку кандидатів. 

Для забезпечення стійкості законодавства, Верховній Раді України також 

потрібно внести зміни до ЗУ «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», де чітко визначити обов’язковість квот на 

місцевих виборах. 

 

22. Варто закріпити в виборчому законодавстві чіткі вимоги щодо 

інформаційного забезпечення виборчого процесу. Зокрема, передбачити 

подачу політичних програм не лише партіями, а й кандидатами при 

реєстрації. Також необхідно передбачити інформацію про кандидатів на 

виборчих дільницях у день голосування. У частині фінансування виборчих 

компаній КВУ рекомендує законодавчо зафіксувати верхню межу витрат 

політичних партій на ведення передвиборної агітації, сформулювати 

однозначно зобов’язання ТВК публікувати у відкритому доступі на своїх 

сайтах чи сайтах міських рад всю фінансову документацію суб’єктів 

виборчого процесу: зокрема, інформацію про відкриття рахунків, 

декларації про доходи, фінансові звіти. 

Також необхідно забезпечити належне інформаційне забезпечення 

для виборців з обмеженими можливостями. Зокрема: розробити 

інформаційні матеріали щодо прав людей з обмеженими можливостями на 

виборчих дільницях та забезпечити належне оснащення виборчих дільниць 

трафаретами для голосування людей із вадами зору. 
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Передумови виборів та діяльність ЦВК 

Центральна виборча комісія Постановою №164 від 18 серпня 2017 року 

призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських 

голів на 29 жовтня 2017 року. Всього вибори було призначено у 202 об’єднаних 

територіальних громадах.  

Після цього ЦВК переглянула своє рішення і Постановою №177 від 5 вересня 

2017 року встановила відсутність правових підстав для призначення виборів 

перших виборів депутатів Водянської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади та Водянського сільського голови (Черкаська область). У своєму 

рішенні ЦВК пояснила, що до Комісії надійшло рішення Лип’янської сільської 

ради Шполянського району Черкаської області від 27 червня 2017 року № 23/VII 

"Про відміну рішення сесії сільської ради № 21/VII від 29.05.2017 року "Про 

добровільне об’єднання територіальних громад", пунктом 1 якого вказаною 

сільською радою вирішено "відмінити рішення сесії Лип’янської сільської ради 

№ 21/VII від 29.05.2017 року "Про добровільне об’єднання територіальних 

громад", на підставі якого Лип’янська сільська територіальна громада 

(Лип’янська сільська рада (села Лип’янка, Межигірка) увійшла до складу 

Водянської сільської об’єднаної територіальної громади. З огляду на це ЦВК 

встановила відсутність правових підстав для проведення перших виборів у 

Водянській ОТГ. Таким чином, вибори були призначені у 201 об’єднаній 

територіальній громаді.  

Вибори 29 жовтня – найбільші в Україні за останні два роки. Зокрема, за 

кількістю осіб, які обираються та які можуть проголосувати. Загалом обирається 

674 депутати міських рад, 1514 – селищних рад, 2318 – сільських, 25 – міських 

голів, 61 – селищний голова, 115 – сільських голів. Участь у виборах можуть 

взяти участь понад 1, 3 млн. виборців. Із 201 ОТГ 25 є міськими (міста районного 

значення), 115 – сільськими та 61 – селищними.  

Вибори пройдуть у всіх без винятку регіонах України. У Вінницькій області такі 

вибори відбудуться в 9 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській 

області – в 19 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 19 ОТГ, у Донецькій області 

– в 2 ОТГ, у Житомирській області – в 13 ОТГ, у Закарпатській області – в 1 ОТГ, 

у Запорізькій області – в 10 ОТГ, в Івано-Франківської області – в 8 ОТГ, у 

Київській області – в 4 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській 

області – в 4 ОТГ, у Львівській області – в 8 ОТГ, у Миколаївській області – в 1 

ОТГ, в Одеській області – в 11 ОТГ, у Полтавській області – в 12 ОТГ, у 

Рівненській області – в 5 ОТГ, у Сумській області – в 9 ОТГ, у Тернопільській 

області – в 4 ОТГ, у Харківській області – в 7 ОТГ, у Херсонській області – в 10 

ОТГ, у Хмельницькій області – в 7 ОТГ, у Черкаській області – в 15 ОТГ, у 

Чернівецькій області – в 4 ОТГ, у Чернігівській області – в 14 ОТГ. 

Напередодні виборів ЦВК також змінила підхід до визначення дати перших 

виборів. Відтепер всі перші місцеві вибори (вибори в ОТГ) призначатимуться 

двічі на рік - на останню неділю квітня та останню неділю жовтня. Як виняток, 

вибори також можуть бути призначені на будь-яку неділю грудня, крім 



останньої. Відповідні нововведення було прийнято 16 серпня (Постанова №160) 

шляхом внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 

2016 року № 32 "Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних 

сільських, селищних, міських голів". Крім того, ЦВК доповнила механізм 

призначення перших виборів, встановивши, що не призначатиме перші вибори у 

разі: 

- ухвали суду про відкриття провадження в справі щодо оскарження рішення 

сільської, селищної, міської ради територіальної громади, яка увійшла до 

складу об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання у 

територіальну громаду; 

- ухвали суду про вжиття заходів забезпечення позову шляхом, зокрема, 

заборони Центральній виборчій комісії приймати рішення/вчиняти дії 

щодо призначення перших місцевих виборів в об’єднаній територіальній 

громаді, зупинення дії рішення сільської, селищної, міської ради 

територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної 

громади, про добровільне об’єднання у територіальну громаду; 

- рішення суду першої інстанції, яке відповідно до статті 254 Кодексу 

адміністративного судочинства України не набрало законної сили, 

ЦВК встановила, що розглядатиме питання призначення перших виборів 

лише після набрання судовим рішенням у відповідній справі законної сили. 

Не до кінця вирішеним залишається питання призначення та проведення 

перших виборів в об’єднаних громадах з різних районів, а також у громадах, 

що включили до свого складу місто обласного значення. Це питання 

залишається актуальним з часу утворення перших ОТГ в Україні. Чинний закон 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» дозволяє утворення ОТГ 

з суміжних районів в рамках однієї області. Однак законодавче регулювання 

цього процесу досі перебуває на низькому рівні. 14 березня 2017 року Верховна 

Рада України прийняла закон №1923 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних 

громад, розташованих на територіях суміжних районів», якими врегулювала 

процедуру призначення перших виборів у ОТГ з різних районів. Зокрема, 

встановила, що в разі якщо до складу об’єднаної територіальної громади увійшли 

територіальні громади, розташовані на територіях суміжних районів, рішення 

Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів 

сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, 

міського голови об’єднаної територіальної громади приймається до зміни меж 

відповідних районів. Тобто, на рівні закону було встановлено алгоритм, за яким 

спочатку Центральна виборча комісія призначає вибори, а потім Верховна Рада 

змінює межі відповідних районів відповідно до своїх повноважень.  

Однак навіть після прийняття відповідного закону окремі питання 

проведення виборів залишилися не врегульованими. Так, на початку вересня 

ЦВК звернулася до Комітетів ВРУ з питань правової політики та правосуддя і з 



питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування щодо підготовки змін до законодавчих актів для унормування 

особливостей організації підготовки та проведення перших місцевих виборів. У 

відповідній Постанові №181 від 5 вересня 2017 року ЦВК зазначила, що 

потребують невідкладного врегулювання такі питання як:  

1) висування кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських 

голів у разі входження до таких громад територіальних громад, розташованих у 

суміжних районах; 

2) визначення суб’єктів подання кандидатур до складу територіальних та 

дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів 

депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 

та відповідних сільських, селищних, міських голів, у разі входження до таких 

громад територіальних громад, розташованих у суміжних районах; 

3) визначення суб’єктів формування складу територіальних виборчих комісій та 

суб’єктів утворення дільничних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та 

проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, у разі 

входження до таких громад територіальних громад, розташованих у суміжних 

районах, а також визначення кандидатур, що включаються до складу таких 

комісій. 

ЦВК зазначила, що в законі про місцеві вибори відсутні норми щодо 

особливостей організації підготовки та проведення перших виборів в ОТГ з 

різних районів. Тобто, не є зрозумілим, які саме суб’єкти мають визначені 

законом права у випадку виборів в ОТГ з різних районів. До прикладу, які 

районні організації партій можуть висувати кандидатів до такої громади: ті, які 

діють на території ОТГ, що увійшла до складу іншого району, чи ті, які діють на 

території ОТГ, до якого увійшла інша громада. На думку ЦВК така 

невизначеність спричинила розбалансування законодавства про місцеві вибори і 

потребує втручання Верховної Ради України.  

Попри законодавчу неврегульованість виборчий процес в ОТГ з різних районів 

вже триває. У списку 201 ОТГ, в яких призначені вибори на 29 жовтня, 29 є 

такими, що утворені з територій суміжних районів (в двох випадках – із трьох 

суміжних районів). КВУ закликає Верховну Раду України врегулювати 

питання проведення перших виборів у об’єднаних громадах з різних 

районів, а також у містах обласного значення, до проведення наступних 

перших виборів у таких видах громад.   

Утворення та діяльність ТВК 

Відповідно до Закону «Про місцеві вибори» в зв’язку з призначенням перших 

місцевих виборів районні виборчі комісії повинні були утворити сільські, 

селищні, міські виборчі комісії та сформувати їх склад. Районні виборчі комісії 



мали утворити відповідні ТВК не пізніш як за 42 дні до дня голосування або до 

16 вересня включно. 

Районні виборчі комісії переважно дотрималися вимог Закону і своєчасно 

сформували склад комісій нижчого рівня. Однак проблемним моментом стало 

фінансування роботи виборчих комісій. Зокрема, за повідомленням спостерігачів 

КВУ, на Вінниччині державні реєстратори не були ознайомлені щодо того, як 

правило реєструвати або перереєстровувати територіальні виборчі комісії і 

вимагали за відповідні дії кошти (420 гривень), яких на цей час голови ТВК ще 

не мали. Також традиційною проблемою залишається брак бухгалтерів у 

районних комісіях, які б мали досвід роботи із бюджетними коштами та 

казначейством.  

Абсолютну більшість кандидатів до складу сільських, селищних, міських 

виборчих комісій запропонували парламентські політичні партії (70-80%). 

Серед партій найактивніше долучилися до формування складу ТВК партії 

БПП «Солідарність» та ВО «Батьківщина».  

Проблемою залишається технічне забезпечення роботи комісій. За оцінкою 

спостерігачів КВУ лише половина ТВК забезпечена приміщеннями для роботи, 

які б відповідали вимогам чинного законодавства та технічним обладнанням. 

Окремі виборчі комісії досі не мають доступу до мережі Інтернет. 

Спостерігачі КВУ зафіксували випадки процедурних порушень в роботі 

виборчих комісій. Зокрема, щодо відхилень подань кандидатур до складу 

комісій. Така ситуація мала місце на Житомирщині під час формування 

Пулинської та Ємільчинської ТВК. Так, під час формування Пулинської 

селищної виборчої комісії було зроблено 10 подань від представників місцевих 

організацій політичних партій, що мають фракції у Верховній Раді та  4 – від 

місцевих організацій політичних партій. Незважаючи на те, що мінімальна 

кількість членів ТВК складає 9 осіб (ч. 1 статті 22 Закону «Про місцеві вибори»), 

а подань було сумарно 14, голова Пулинської районної виборчої комісії зробила 

подання на 15-ого члена комісії, що може трактуватися як перевищення 

службових повноважень, оскільки ТВК вже мала достатню кількість членів 

комісії, а відповідно до ч. 17 ст. 22 Закону «Про місцеві вибори» голова комісії 

має право робити подання на членів комісії лише у випадку, коли немає 

мінімального складу в 9 осіб. 

Процедурні порушення часто були пов’язані із нестабільною роботою ТВК 

внаслідок зміни її складу та складання повноважень з боку нових голів та 

секретарів. До прикладу, на Херсонщині в Іванівській селищній виборчій комісії 

з 13 членів комісії до нового складу увійшов лише голова. У Любимівській ТВК 

з 15 членів 11 були новими. 

Масових випадків відхилення кандидатур до складу ТВК зафіксовано  не 

було. Два випадки відхилення кандидатур мали місце в Голопристанській 

районній виборчій комісії на Херсонщині. Так, 15 вересня 2017 р. 

Голопристанська районна виборча комісія своїм рішенням відхилила подання до 

складу Бехтерської сільської виборчої комісії кандидатури, яка була подана 

відразу від двох партій – ВО «Батьківщина» та від БПП «Солідарність». У 



другому випадку кандидат у члени ТВК заявила, що не писала заяви на згоду 

брати участь у роботі Бехтерської ТВК та у письмовій формі відмовилася брати 

участь у роботі комісії. 

ТВК переважно вчасно провели свої перші засідання, але робота окремих 

комісій супроводжувалася низкою конфліктів. Так, на Черкащині стався 

конфлікт між членом комісії та головою. Зокрема, один з членів комісії зазначив 

про те, що рішення Шполянської РВК на Черкащині щодо затвердження 

Матусівської сільської виборчої комісії було сфальсифікованим. За його словами 

засідання РВК пройшло без необхідного кворуму, оскільки заступник голови 

комісії був відсутній під час голосування (він сам підтвердив свою відсутність), 

хоч його голос враховувався і він значився в протоколі. За словами голови 

Шполянської районної комісії це було наслідком технічної помилки. Кількість 

членів ТВК була достатньою для прийняття рішень, оскільки замість заступника 

голови на засіданні комісії був присутній інший член, який у протоколі 

помилково був записаний відсутнім. За результатами ситуації зафіксовано 

офіційне звернення до місцевої прокуратури та поліції з вимогою провести 

відповідне розслідування.  

Проблеми із роботою ТВК виникли у сільській ТВК Дівичківської ОТГ 

Переяслав-Хмельницького району Київщини. Вони мали місце у зв’язку з 

складенням повноважень головою ТВК з мотивацією неможливості провести 

вибори у зв’язку з  недофінансуванням. Зі слів колишнього голови виборчій 

комісії не вистачало коштів на друк бюлетенів, оплату інформації, яка має бути 

оприлюднена у ЗМІ, зв'язок, паливо та інше.  

Проблемною була роботою Буринської ОТК на Сумщині. Під час засідання 

комісії 21 вересня голова ТВК зачитав заяви двох членів, які заявили, що, 

напередодні, 20 вересня, голосували під тиском. Зокрема, за їх словами, мали 

місце спроби «нарізання» округів та створення умов для підкупу.   

За повідомленнями спостерігачів КВУ Красноріченська селищна виборча 

комісія на Луганщині провела своє перше засідання із порушенням встановлених 

строків. Так, засідання було проведено 18 вересня, а комісію створено 15 

вересня, що є порушенням частини третьої статті 27 Закону «Про місцеві 

вибори». За інформацією спостерігачів Колківська ТВК на Волині провела 

засідання в один день, але в протокол було записаний інший (на кілька днів 

раніше). Відомості внесені до журналу реєстрацій правопорушень, проводиться 

досудове розслідування. 

Окремі комісії із запізненням оприлюднювали визначену законом інформацію. 

Так, Гніванська міська ТВК на Вінниччині в порушення частини третьої статті 

44 Закону несвоєчасно  оприлюднила в місцевих друкованих засобах масової 

інформації відомості про розмір грошової застави та спеціальний рахунок, на 

який вона вноситься. Також усі 9 ТВК області в порушення частини четвертої та 

шостої статті 69 Закону не затвердили вчасно єдиний кошторис доходів і 

видатків для підготовки та проведення перших місцевих виборів.    

Утворення виборчих округів 



Як правило, виборчі округи були утворені ТВК у визначений законом строк 

та у відповідності до чинного законодавства. Однак в окремих громадах на 

цьому етапі виникли проблеми. Зокрема, комісії порушували вимоги щодо 

приблизно однакової кількості виборців  в округах. До прикладу, на Луганщині 

Привільська сільська виборча комісія з порушенням вимог частини другої статті 

17 Закону створила один з округів у складі 24 виборців, тоді як інші в середньому 

мали в своєму складі 82 виборці. Біловодська селищна виборча комісія з 

порушенням вимог частини другої статті 17 Закону створила ОВО №9 (1168 

виборців) та ОВО №2 (428 виборців) при середній кількості виборців – 694. 

Загалом на території Біловодська знаходяться 5 виборчих дільниць з кількістю 

виборців від 1110 до 1470. Красноріченська селищна виборча комісія створила 

ОВО №16, в якому були лише 94 виборця при середній кількості – 208 виборців 

на округ.  

На Вінниччині виникла проблема при утворенні виборчих округів в межах Лука 

- Мелешківської ОТГ. Так, всупереч постанові ЦВК при утворенні округів було 

розірвано межі однієї із дільниць.   

На Одещині нерівність округів пояснювалася наявністю відірваних 

багатоповерхових і одноповерхових забудов в рамках населеного пункту 

(Авангардівська громада) або значною кількістю населених пунктів з 

нерівномірною кількістю населення (Куяльницька громада). 

В окремих випадках суб’єкти законодавчого процесу оскаржували 

результати утворення виборчих округів. Зокрема, зафіксовано скаргу голови 

Буринської організації БПП «Солідарність» до місцевої прокуратури та відділу 

поліції з заявою про притягнення до кримінальної відповідальності голови та 

секретаря Буринської міської виборчої комісії за порушення Закону «Про місцеві 

вибори» (ч. 4 ст. 17). Голова місцевої організації БПП «Солідарність» вказав, що 

при утворенні виборчих округів були порушені строки прийняття рішення про їх 

утворення. За його свідченнями рішення було прийнято 22 вересня, тоді як мало 

бути прийнято не пізніше 20 вересня. Голова та троє членів комісії достроково 

припинили свої повноваження у зв'язку поданнями місцевими осередками 

партій, від яких вони були включені до складу ТВК.  

За оцінкою спостерігачів КВУ на Чернігівщині Ічнянська міська виборча комісія 

поділила округи з великим розривом у кількісті виборців (від 124 до більше ніж 

2100). В результаті партія «Наш Край» подала до суду. 4 жовтня Чернігівський 

окружний адмінсуд встановив, що Ічнянський міськвиборчком діяв із 

порушенням закону і зобов’язав комісію створити нові округи. Однак ТВК 

фактично залишала своє попереднє рішення без змін. У результаті було зірвано 

строки реєстрації і ТВК реєстрували кандидатів в округи, які фактично були 

скасовані в судовому порядку.   

На Миколаївщині Новополтавська ТВК утворила округи не у відповідності до 

кількості виборців, а у відповідності до кількості сіл. Кожне село отримало рівну 

кількість округів та, відповідно, однакову кількість депутатів. Діючий голова 

Новополтавської сільради подав до суду, який підтримав неправомірність дій 

ТВК. Після цього комісія подала апеляцію. Такі дії ТВК в частині утворення 



округів суперечать Закону «Про місцеві вибори», який передбачає створення 

округів із приблизно рівною кількістю виборців і не встановлює жодних вимог 

щодо рівної кількості округів на кілька населених пунктів.   

Реєстрація кандидатів 

Рішення про участь у виборах 29 жовтня прийняли 50 політичних партій із 

350 зареєстрованих в Україні або 14%. Схожа динаміка зберігалася й на 

попередніх виборах в об’єднані громади. Так, рішення про участь у перших 

виборах в об’єднані громади 30 квітня 2017 року прийняли 37 політичних партій, 

18 грудня 2016 року – 42, 11 грудня 2016 року – 26. Загалом лише 39 політичних 

партій регулярно беруть участь у виборах в об’єднані громади. Вони взяли 

участь в чотирьох останніх великих кампаніях по виборах в ОТГ (29.10.17, 

30.04.17, 18.12.16, 11.12.16).  

Партії, що регулярно беруть участь у виборах в ОТГ: 

1. Аграрна партія України 

2. Народна Партія 

3. ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА 

"СОЛІДАРНІСТЬ" 

4. Партія "Відродження" 

5. Партія "Сильна Україна" 

6. Партія "Солідарність жінок 

України" 

7. Партія Пенсіонерів України 

8. Партія Християнсько-

Демократичний Союз 

9. Політична партія "Воля народу" 

10. Політична партія "ГРОМАДА І 

ЗАКОН" 

11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 

"НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" 

12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ 

РУХ ВАЛЕНТИНА 

НАЛИВАЙЧЕНКА 

"СПРАВЕДЛИВІСТЬ" 

13. Політична партія "Громадянська 

позиція" 

14. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА 

КОНКРЕТНІ СПРАВИ" 

15. Політична партія "НАРОДНИЙ 

ФРОНТ" 

16. Політична партія "Наш край" 

17. Політична партія "Нова держава" 

18. Політична партія "НОВА 

ПОЛІТИКА" 

19. Політична партія "Об’єднання 

"САМОПОМІЧ" 

23. Політична партія "ПАТРІОТ" 

24. Політична партія 

"ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ" 

25. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"РЕСПУБЛІКАНСЬКА 

ПАРТІЯ" 

26. Політична партія "Рідне місто" 

27. Політична партія "РОЗУМНА 

СИЛА" 

28. Політична партія "Сила людей" 

29. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА 

ПАРТІЯ" 

30. Політична партія 

"СТАБІЛЬНІСТЬ" 

31. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"УКРАЇНА СЛАВЕТНА" 

32. Політична партія "Українська 

Галицька партія" 

33. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ – УКРОП" 

34. політична партія Всеукраїнське 

об’єднання "Батьківщина" 

35. політична партія Всеукраїнське 

об’єднання "Свобода" 

36. політична партія Всеукраїнське 

об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" 

37. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

ДемАльянс (Демократичний 

альянс) 

38. політична партія Єдиний Центр 

39. політична партія Конгрес 

Українських Націоналістів 
 



20. Політична Партія "Опозиційний 

блок" 

21. політична партія Народний Рух 

України 

22. Радикальна партія Олега Ляшка 
 

 

За оцінкою спостерігачів КВУ збори місцевих організацій партій щодо 

висування ними кандидатів у депутатів та сільських, селищних, міських голів 

переважно пройшли відкрито та були доступні громадськості.  

Кількість зареєстрованих кандидатів є достатньою для конкурентного 

виборчого процесу. На Херсонщині в 224 територіальних виборчих округах в 

десяти ОТГ було висунуто більше тисячі кандидатів у депутати. Найбільше – 

самовисуванців (390 кандидатів). Серед партій, що висунули найбільше 

кандидатів – ВО «Батьківщина», Аграрна партія, БПП «Солідарність», «УКРОП» 

та «Опозиційний блок». Також висунули кандидатів представники «Нашого 

краю» та «Самопомочі». На десять голів ОТГ зареєстровано 43 кандидати 

(найменше – в Бехтерській ОТГ). Більшість кандидатів – самовисуванці. На 

Житомирщині на 26 депутатських місць (на виборах до Ємільчинської ОТГ) було 

зареєстровано 95 кандидатів. На Київщині на кожен округ, як правило, 

реєструвалося від 5 до 10 кандидатів (найбільше - у Фурсівську ОТГ 

Білоцерківського району). На Рівненщині в кожному окрузі було зареєстровано 

мінімум 2 кандидати в депутати та від 2-х (Ярославицька ОТГ) до 12 

(Демидівська ОТГ) кандидатів на посаду сільського чи селищного голови. На 

Вінниччині на виборах депутатів сільських, селищних рад у всіх одномандатних 

виборчих округах було зареєстровано хоча б по одному кандидату. Найбільше – 

у Шляхівській сільській ОТГ, де на 14 округів було зареєстровано 63 кандидата. 

Крім того, 5 кандидатів було зареєстровано на посаду голови в Брацлавській 

селищній ОТГ, 4 – у Староприлуцькій сільській ОТГ та Шляхівській сільській 

ОТГ, по 3 кандидата в інших ОТГ. На посаду голови Гніванської міської ОТГ 

було зареєстровано 5 кандидатів (із них 1 – самовисуванець) та 11 партійних 

списків (238 кандидатів) – на виборах депутатів Гніванської міської ради. На 

Буковині у всіх сільських округах було зареєстровано хоча б по одному  

 



 
 

  



кандидату. До Кіцманської міської ради кандидатів висунули 10 політичних 

партій. Загалом на виборах в ОТГ Чернівецької області зареєструвалися 459 

кандидатів в депутати та 14 кандидатів на посади голів громад. 

 

Деякі члени партій балотувалися на вибори шляхом самовисування. Так, 

кандидат на посаду Іванівського селищного голови на Херсонщині, який є 

членом партії «Народний фронт», балотувався на виборах як самовисуванець. На 

Дніпропетровщині Петриківська районна виборча комісія отримала заяву від 

кандидата в багатомандатному виборчому окрузі 2015 р. по списку ВО 

«Свобода» про виключення її з партійного списку. Пізніше ця особа 

зареєструвалася від ВО «Батьківщина» кандидатом на посаду селищного голови 

смт. Петриківка.  

 

Проблемою виборчого процесу стало одночасне висування кандидатів від 

різних політичних партій. Так, партії часто включали до своїх списків осіб, які 

залишалися кандидатами від інших політичних сил ще з чергових місцевих 

виборів 2015 року. При цьому відповідно до ч. 5 ст. 35 Закону «Про місцеві 

вибори» особа може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих 

рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости 

шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або 

лише шляхом самовисування. Така ситуація, зокрема, мала місце у випадку 

партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість» 

на виборах Лановецької міської ОТГ. Так, партія включила у виборчий список 

осіб, які де-юре залишалися кандидатами від інших політичних сил. До 

прикладу, один з кандидатів залишався висуванцем від ВО «Батьківщина» на 

чергових місцевих виборах Лановецької районної ради 25 жовтня 2015 року. 

Відповідно до ч. 8 ст 41 Закону «Про місцеві вибори» у разі, якщо особа надала 

згоду на одночасне балотування від кількох політичних партій, ТВК виключають 

таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена і скасовують її 

реєстрацію. Перед прийняттям такого рішення ЦВК рекомендують ТВК 

звернутися до відповідних осіб із тим, щоб дізнатися, чи давали вони згоду на 

одночасне балотування.  

Випадки відмов в реєстрації кандидатами не носили масовий характер. Як 

правило ТВК відмовлялися реєструвати кандидатів через нестачу 

потрібних документів або їх неналежне оформлення. Здебільшого кандидатам 

було надано можливість донести потрібні документи.  

На Хмельниччині міська виборча комісія м. Городок відмовила в реєстрації 3-м 

кандидатам в депутати ОТГ від РУХу і одному від БПП «Солідарність» через 

неправильно оформлені документи. У Ярославицькій ОТГ на Рівненщині було 

відмовлено трьом кандидатам у реєстрації через неповний пакет документів.  

 

ТВК Тернопільської області загалом відмовили в реєстрації 14 кандидатам у 

депутати. Здебільшого причиною відмови було те, що кандидати  надали для 

комісії не всі необхідні документи для реєстрації. Так, Зборівська міська виборча 

комісія відмовила в реєстрації 9 особам (2 висуванцям Аграрної партії України, 



2 висуванцям політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», 1 

висуванцю  партії «Громада і Закон», 1 висуванцю партії Народний Рух України, 

1 висуванцю партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка 

«Справедливість», 1 висуванцю  партії «Патріот», 1 висуванцю  ВО «Свобода»), 

Лановецька міська виборча комісія – трьом особам (2 висуванцям від політичної 

партії «Об’єднання «Самопоміч» 1 висуванцю від місцевої політичної партії 

«Громадянська позиція»), Хоростківська МВК – двом особам (від ВО 

«Батьківщина»).  

На Житомирщині в Радомишльській та Овруцькій ТВК відхилили подання на 

шістьох потенційних кандидатів у депутати до місцевих рад від Радикальної 

партії Олега Ляшка, «Громадського руху «Народний контроль» та ВО 

«Свобода». Причиною відхилення була відсутність заяв та згоди на балотування 

до місцевої ради. У Овруцькій міській виборчій комісії відхилили одного 

потенційного кандидата від ВО «Свобода» також у зв’язку з відсутністю повного 

комплекту реєстраційних документів. 

На Черкащині Жашківська міська виборча комісія відмовила в реєстрації 

кандидатці у депутати від партії «Україна Славетна», оскільки вона подала не 

весь пакет документів. Зокрема, надала копію ID-картки, а не звичного 

паперового паспорта. Паспорт у формі ID-картки не містить даних про місце 

проживання. 

Іноді причиною відмови для реєстрації кандидатів стала відсутність 

рішення партії про висування списку кандидатів, що мало бути прийняте 

на партійних зборах. Так, виборчі комісії на Черкащині загалом відмовили в 

реєстрації 16 кандидатам. У Паланській ОТГ було відмовлено в реєстрації всього 

списку партії «УКРОП» через несвоєчасне повідомлення комісії про проведення 

конференції з висунення кандидатів. Схожа ситуація мала місце у Моринській 

ОТГ, де комісія відмовилася реєструватися кандидатів від партії БПП 

«Солідарність» через те, що партія не надала інформацію про проведення 

партійних зборів. У Кам’янській ОТГ комісія відмовила в реєстрації партії  

«Патріот» із таких же підстав. Славська селищна виборча комісія на Львівщині 

відмовила в реєстрації кандидату в депутати від Народного Руху України через 

те, що рішення зборів (конференції) Сколівської районної організації партії не 

було засвідчено печаткою місцевої організації партії або відповідної організації 

партії вищого рівня, що є обов’язковим згідно з пункту 4 частини 1 статті 39 

Закону України «Про місцеві вибори».  

Законодавчого врегулювання потребує питання висування кандидатів 

політичними партіями на перших місцевих виборах. На разі рішення про 

участь партії в перших місцевих виборах приймається її вищим керівним 

органом. З огляду на перманентний виборчий процес (зокрема, постійні перші 

вибори в ОТГ) партіям необхідно впродовж року неодноразово проводити 

партійні з’їзди, що потребує значних зусиль. Таким чином, партії змушені або 

суто формально проводити свої з’їзди, або, швидше за все, висувати своїх 

кандидатів як самовисуванців. Зміни до Закону «Про місцеві вибори» зможуть 

вирішити цю ситуацію. Зокрема, варто передбачити, що рішення про участь у 



перших виборах приймається не вищим керівним органом партії, а її іншими 

керуючими органами.  

На етапі реєстрації проблемним моментом стали вимоги чинного 

законодавства щодо подання потенційними кандидатами на посади 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів декларацій 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що 

передує року початку виборчого процесу. Так, чинний Закон «Про місцеві 

вибори» містить посилання на Закон, який втратив чинність, а саме «Про засади 

запобігання і протидії корупції». Зокрема, щодо вимоги до кандидатів подавати 

декларації у паперовій формі, визначеній у вказаному законі. Однак в Україні 

чинним є інший закон, а саме «Про запобігання корупції», який передбачає 

електронну форму подачі декларацій. В результаті законодавчого 

недопрацювання у кандидатів виникли проблеми із подачею декларацій. Адже 

не було зрозуміло, в якій формі (паперовій чи електронній) має відбуватися її 

подача. Як правило, ТВК приймали рішення на користь чинного закону «Про 

місцеві вибори» і не вимагали від кандидатів електронних декларацій.  

Серед проблем також мали місце випадки, коли кандидатів було зареєстровано в 

інших округах, ніж вони планували балотуватися. Зокрема, на Херсонщині 

Бехтерська сільська виборча комісія зареєструвала кандидатку у депутати по  

іншому округу, ніж вона планувала. На усну скаргу кандидатці запропонували 

оскаржити рішення виборчій комісії у суді, на що вона відмовилася. 

В окремих ОТГ було зареєстровано значну кількість потенційно технічних 

кандидатів. Зокрема, така ситуація мала місце на виборах селищного голови 

Біловодська на Луганщині. На вибори зареєстрували 30 кандидатів, 14 із яких 

мешкають поза межами Біловодського району і є пенсіонерами чи безробітними. 

Схожа ситуація мала місце на виборах голови Троїцької об’єднаної громади 30 

квітня 2017 року.   

Зафіксовано поодинокі факти використання технології так званих виборчих 

клонів. Такі випадки мали місце на Вінниччині у Краснопільській ОТГ, де на 

посаду сільського голови зареєструвалося 6 осіб, двоє із яких із однаковими 

прізвищами та іменами. Один із них є чинним міським головою, інший – 

безпартійний самовисуванець, який зареєстрований в місті Ладижин Вінницької 

області. Також зафіксовано випадки появи «виборчих клонів» у Куяльнцькій 

ОТГ на Одещині.  

Як і на чергових місцевих виборах 2015 року мали місце часті випадки так 

званого паралельного висування кандидатів. Тобто, окремі особи одночасно 

висувалися кандидатами на посаду сільського, селищного голови і депутата 

відповідної ради. Комісії переважно діяли в рамках закону і відмовляли таким 

кандидатам в реєстрації в обох одномандатних округах. Відповідно до чинного 

законодавства особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному 

виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови 

або старости, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших 

одномандатних, єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих 

виборів. Іларіонівська ТВК на Дніпропетровщині відмовила кандидату на 



підставі подання реєстраційних документів до двох одномандатних округах. 

Після відмови особа залишилася кандидатом на посаду селищного голову, але 

при цьому погрожувала членам ТВК кримінальним слідством через порушення 

його прав. Однак, як правило, після відповідних роз’яснень кандидати 

самостійно забирали зайве подання без конфліктів.  

Частина кандидатів та політичних сил розпочали вести передвиборчу кампанію 

ще до їх офіційної реєстрації. При цьому відповідно до чинного законодавства 

передвиборча кампанія розпочинається лише після того, як особа є 

зареєстрованою кандидатом. Спостерігачі КВУ зафіксували фальстарт виборчої 

кампанії на Херсонщині, Рівненщині та Львівщині. Так, у Білозерському районі 

Херсонської області, в якому сформовано Білозерську ОТГ, у серпні-вересні 

активність проявляли представники «Опозиційного блоку», які серед іншого 

збирали підписи своїх прихильників за ініціативи партії. У Демидівській ОТГ на 

Рівненщині, ще до завершення реєстрації, велась неформальна агітація за одного 

із кандидатів шляхом активного поширення газетних матеріалів у поштових 

скриньках, а також у районній газеті. На Львівщині ознаки передчасної агітації 

мала діяльність партії ВО «Свобода», що має в цьому регіоні активний осередок. 

У Черкаській області виник конфлікт між депутатом облради та районною 

владою щодо права привітати освітян із Днем вчителя. Депутату облради було 

відмовлено у вітальному слові на урочистій церемонії, що було розцінено ним як 

«встановлення монополії на привітання громади». Ситуація мала місце в 

Кам’янській міській ОТГ, де на 29 жовтня призначені перші вибори депутатів та 

голови громади.  
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Основні висновки КВУ щодо ходу виборчої кампанії на виборах в об’єднані 

громади 29 жовтня 2017 року 

 

1. Блок Петра Порошенка «Солідарність» та ВО «Батьківщина» 

висувають найбільше кандидатів на виборах в об’єднані громади. 

Зокрема, це стосується міських ОТГ. За три роки реформи 

децентралізації було організовано вісім виборчих кампаній (із 25.10.15 – 

по 29.10.17) в ОТГ, на яких обиралися 2300 депутатів міських рад. Загалом 

БПП «Солідарність» висунула за цей час 2271 кандидата до міських рад 

об’єднаних громад, ВО «Батьківщина» - 2261. Це значно перевищує 

показники інших партій.   

Так, на третьому місці за кількістю висунутих кандидатів Радикальна 

партія Олега Ляшка (1703 кандидати), четверта – Аграрна партія України 

(1410 кандидатів), п’ята – ВО «Свобода» (1203 кандидати). При цьому 

БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина» та РПЛ – єдині партії, що 

висунули кандидатів в депутати міських ОТГ на всіх 8-ми виборчих 

кампаніях. Дещо менше кандидатів за три роки висунули "Українське 

об’єднання патріотів «УКРОП» – 1130, «Опозиційний блок» - 1099 та 

«Наш Край» - 1061.  

Загалом за три роки реформи децентралізації бодай одного 

кандидата до міських ОТГ висунули 18% партій (63 із 350 зареєстрованих 

в Україні). Інформація за даними, оприлюдненими на сайті Центральної 

виборчої комісії.  

 

 
 

2. На виборах 29 жовтня 2017 року найбільше кандидатів у міських ОТГ 

висунули БПП «Солідарність» та ВО «Батьківщина». Вибори 

призначено у 25-ти містах районного значення, в яких ВО «Батьківщиною» 

було висунуто 691 кандидат у депутати міських рад, БПП «Солідарність» 

2271 2261

1703

1410

1203

к-сть кандидатів

ТОП-5 партій, що висунули найбільше кандидатів на виборах 
депутатів у міських ОТГ (за три роки)

БПП "Солідарність"

ВО "Батьківщина"

Радикальна партія Олега Ляшка

Аграрна партія України

ВО "Свобода"
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– 686, Аграрною партією Україною – 601, РПЛ – 551, партією УКРОП – 

473, ВО «Свободою» - 464, «Об’єднанням «Самопоміч» - 379, 

«Опозиційним блоком» - 351, партією «Наш край» - 278, «Громадсько-

політичним рухом Валентина Наливайченка «Справедливість» - 202, 

«Рухом нових сил Михайла Саакашвілі» - 156, «Громадянською позицією» 

- 127, «Народним Фронтом» - 113, «Соціал-демократичною партією» - 110, 

«Громадським рухом «Народний контроль» - 102. 

Також БПП «Солідарність» і ВО «Батьківщина» висунули найбільше 

осіб на посади міських голів: у 14 та 13 містах відповідно. ВО «Свобода» 

висунула кандидатів у 12 містах, «Самопоміч» - 9, РПЛ - 8 із 25 міст, в яких 

призначені вибори. Однак найбільше осіб серед кандидатів на міських 

голів висунуто шляхом самовисування – 40 осіб.  

Всього на посади міських голів в 25 містах районного значення було 

висунуто 119 кандидатів.  

 

3. Частина партій заявили ЦВК про намір брати участь у виборах 29 

жовтня, але не висунули своїх кандидатів. Так, 50 політичних партій 

прийняли рішення про участь їх місцевих організацій у виборах 29 жовтня, 

але лише 37 партій висунули кандидатів в депутати у міських об’єднаних 

громадах. Зокрема, не висунули кандидатів у депутати в жодному місті, 

хоч і заявили про свою участь, такі партії як «Громадсько-політична 

платформа Надії Савченко», політична партія «Стабільність», 

«Республіканська партія» та ін.  
Частина партій висунули кандидатів лише в окремих об’єднаних 

громадах. До прикладу, партія «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна 

країна» висунула лише 5 кандидатів, політична партія «ДемАльянс 

(Демократичний альянс)» – 8, Українська морська партія Сергія Ківалова 

– 10.  

Загалом місцеві організації політичних партій висунули 6 117 

кандидатів у депутати на виборах в 25-ти міських об’єднаних громадах, що 

складає близько 9 кандидатів на один виборчий округ.  

 

4. Політичні партії масово висунули в списках безпартійних осіб: 62% 

(3785 із 6117) кандидатів від політичних партій на виборах до міських 

ОТГ є безпартійними. Тобто, партії висунули кандидатами осіб, які не є 

їх членами. Це дозволено чинним законодавством, однак вказує на 

ситуативний характер роботи партій в частині висування кандидатів. 

Партії переважно не мають на місцях своїх представників і тому змушені 

висувати кандидатами безпартійних громадян. На виборах в міські ОТГ 

кандидатів можуть висувати лише міські організації партій, самовисування 

не передбачено.  

 



3 
 

 

 
 

5. Третина кандидатів змінили суб’єктів висування у порівнянні із 

черговими місцевими виборами 2015 року. Так, на виборах на посади 

голів ОТГ в містах районного значення переважно балотуються особи, які 

є чинними міськими головами. Тобто, були обрані на виборах 2015 року. 

Це стосується 22 із 25-ти міст районного значення. Однак після двох років 

кандидати змінили суб’єктів висування – частина із них стали 

самовисуванцями, інші змінили партії. Загалом такі зміни стосуються 

третини кандидатів. Так, 7 із 22 чинних міських голів, що балотуються 

на виборах 2017 року і балотувалися на виборах 2015 року, змінили 

суб’єктів висування. Четверо осіб, які були самовисуванцями на виборах 

2015 року, в 2017 році стали кандидатами від місцевих організацій 

політичних партій (двоє – від БПП «Солідарність», один – від «Волі 

Народу», один – від Радикальної партії Олега Ляшка). Натомість, троє 

кандидатів відмовилися від висування від партій і на виборах 29 жовтня 

балотуються як самовисуванці (Любомльська ОТГ, Великомостівська 

ОТГ, Ічнянська ОТГ).  

  

50 37

Участь партій у виборах в ОТГ

Заявили про участь у виборах

Висунули кандидатів до рад міських ОТГ

3785

2332

Кандидати у виборчих списках 
партій на виборах в міські ОТГ

безпартійні є членами партій
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Об’єднана громада 
 

Від кого висувався міський 
голова, що переміг на чергових 
місцевих виборах 2015 року 
  

Від кого він висувається на  
перших місцевих виборах 2017 
року 
 

Суб’єкт висування змінився 

Гіванська ОТГ Самовисування БПП «Солідарність» 

Любомльська БПП «Солідарність» Самовисування 

Великомостівська  Народний Рух України Самовисування 

Гребінківська Самовисування Радикальна партія Олега Ляшка 

Буринська Самовисування "Воля народу" 

Хоростківська 
самовисування, член 
Батьківщина БПП «Солідарність» 

Ічнянська БПП «Солідарність» самовисування  

Суб’єкт висування не змінився 

Верхньодніпровська БПП «Солідарність» БПП «Солідарність» 

Овруцька Самовисування самовисування 

Помічнянська Самовисування Самовисування 

Рудківська Самовисування Самовисування 

Вилківська Самовисування Самовисування 

Березівська   "Батьківщина" "Батьківщина" 

Лохвицька Самовисування самовисування 

Тростянецька ПП "Сила людей" ПП «Сила людей» 

Зборівська БПП «Солідарність» БПП «Солідарність» 

Лановецька БПП «Солідарність»»  БПП «Солідарність» 

Городоцька «За конкретні справи» «За конкретні справи» 

Кам’янська самовисування самовисування 

Жашківська самовисування самовисування 

Кіцманська БПП «Солідарність» БПП «Солідарність» 

Семенівська самовисування самовисування 

Міський голова, обраний в 2015 році, не балотується 

Радомишльська Народна партія Не балотується  

Красилівська БПП «Солідарність» Не балотується 

Бобровицька самовисування Не балотується 

 

6. На виборах в об’єднані громади балотуються окремі народні депутати 

України та депутати обласних і районних рад. Так, позафракційний 

нардеп Олександр Герега очолює список партії «За конкретні справи» на 

виборах до міської ради Городоцької ОТГ на Хмельниччині. На Сумщині 

двоє депутатів обласної ради балотуються на посади голів ОТГ: Віктор 

Ладуха – на посаду міського голови Буринської ОТГ та Микола Биркун – 

на посаду селищного голови Дубов’язівської ОТГ. На Рівненщині 

кандидатом на посаду голови Демидівської ОТГ від партії «БПП 

«Солідарність» є діючий голова Демидівської районної ради Сергій 

Радченко. Така технологія дозволяє партіям залучити додаткові голоси 

виборців на свою користь за рахунок імен відомих політиків у своїх 

списках, однак не є чесною по відношенню до громадян. Адже у 
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абсолютній більшості випадків відомі політики-лідери списків не 

планують відмовлятися від більш престижних мандатів (до прикладу, 

народного депутата України) на користь тих, де наразі балотуються. 

 

7. ТВК переважно виконували свої повноваження належним чином і у строк, 

визначений законодавством. Спостерігачі КВУ не зафіксували суттєвих 

порушень з боку ТВК в частині утворення дільничних виборчих 

комісій. ДВК переважно були утворені в строк та у порядку, визначеного 

ЗУ «Про місцеві вибори в Україні».  

Однак в роботі окремих ТВК були зафіксовані порушення чинного 

законодавства. Так, у шести ДВК, сформованих Кам’янець-Подільською 

районною виборчою комісією (Хмельницька обл.) на виборах до 

Слобідсько-Кульчієцької ОТГ виявилися члени комісії, які не мали права 

голосу на цих виборах, оскільки мали міську реєстрацію. Районна виборча 

комісія при затвердженні кандидатур не звернула увагу на затертість 

ксероксу сторінки паспорта з місцем реєстрації. Крім того, Київський 

апеляційний адміністративний суд достроково припинив повноваження 

виборчої комісії в Ічнянській ОТГ на Чернігівщині, членів якої 

звинувачували у некоректному формуванні виборчих округів. У 

Чернівецькій області на виборах Острицької ОТГ виник конфлікт між 

одним із кандидатів та членами комісії щодо подання кандидатур до 

складу ДВК. Зокрема, було звинувачено представників Герцаївської 

районної виборчої комісії в тому, що з ініціативи заступника голови ними 

було самостійно перероблено подання на членів ДВК від одного з 

кандидатів. На такі дії комісії було подано скаргу, однак її не було 

задоволено. Спостерігачі КВУ відзначили проблеми в роботі виборчих 

комісій на Київщині. Зокрема, Великодимирівської та Броварської ТВК. 

Так, у Великодимирівської ТВК виникли проблеми із проведенням 

кворуму і загалом рівень обізнаності членів комісій щодо виборчих 

практик перебуває на недостатньо якісному рівні.  

Випадки відхилення подань кандидатур до складу ДВК не носили 

масового характеру. На Івано-Франківщині зафіксовано відхилення подань 

в Брошнів-Осадській ТВК через те, що подання кандидатур були зроблені 

на членів ДВК з інших населених пунктів, ніж населені пункти, де 

утворювалися ДВК. Як і на чергових місцевих виборах 2015 року, ТВК 

доводилося самостійно доукомплектовувати склад частини ДВК (за 

поданням голови ТВК). Дільничні виборчі комісії переважно вчасно 

провели свої перші засідання. Однак суттєві проблеми на цьому етапі 

виникли у Великодимирівській ОТГ, де перші засідання ДВК було 

проведено із запізненням у 3-4 дні через те, що районна ТВК не повідомила 

вчасно голів ДВК про їх призначення. Таким чином голови та деякі члени 

ДВК при отриманні списків діяли, не прийнявши присяги. 

 

8. Однією із проблем в сільських, селищних громадах стало  «паралельне 

висування» кандидатів, що заборонено чинним законодавства. Ще на 
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етапі реєстрації частина кандидатів намагалися одночасно висуватися на 

посаду сільських, селищних голів та депутатів відповідних рад. При цьому 

такі дії заборонені ЗУ «Про місцеві вибори». Попри це окремі ТВК 

допустилися помилок і зареєстрували кандидатів відразу на дві посади. 

Така ситуація мала місце на Дніпропетровщині у Петриківській селищній 

ТВК, яка зареєструвала двох кандидатів одночасно і на голів, і на 

депутатів. ТВК не скасувала своє рішення про реєстрацію кандидатів у 

передбачений законом час, оскільки члени комісії дізналися про свою 

помилку після завершення відповідних строків. В результаті один із 

кандидатів подав скаргу до ТВК та звернувся до місцевого суду.  

 

9. Відділи ведення Державного реєстру виборців переважно вчасно 

передали ДВК списки виборців та виборчі запрошення. Частина ТВК 

(до прикладу, Брацлавська селищна) звернулися до відділів Державного 

реєстру виборців із проханням видати їм уточнені списки 26 жовтня 

(останній день передачі уточнених списків), щоб разом зі списками ДВК 

могли отримати й бюлетені, що могло суттєво зекономити час членів 

комісій та необхідне пальне. Спостерігачі КВУ зафіксували випадки 

відсутності виборців у попередніх списках виборців, яким виповниться 18 

років після 20 жовтня. Такі випадки були зафіксовані в Ямницькій ОТГ на 

Івано-Франківщині. Також має місце проблема із голосуванням виборців, 

які знаходяться на стаціонарному лікуванні, зокрема, в Ланчинській ОТГ 

Івано-Франківщини, оскільки на території лікувального закладу не 

створено спеціальну дільницю. На Дніпропетровщині було нерозуміння з 

боку Синельніковського реєстру щодо списків виборців ДВК у с. Діброве, 

оскільки воно входить до міжрайонної громади. 

 

10. Більшість порушень на виборах носили технічний та процедурний 

характер, однак в окремих громадах зафіксовано дії, що мають ознаки 

непрямого та прямого підкупу виборців. Основними порушеннями на 

виборах (40% всіх порушень) є ті, що пов’язані із проведенням 

передвиборної агітації, а саме: порушення правил ведення агітації та 

розміщення матеріалів у заборонених законом місцях. На другому місці за 

порушеннями непрямий та прямий підкуп виборців (25%), а також 

процедурні помилки в роботі виборчих комісій (25%). Близько 10% 

порушень – це спроби використання адміністративного ресурсу.  

 

11. Порушення правил ведення передвиборної агітації зафіксовано у 

більшості об’єднаних громадах. Найпоширенішим із них є розміщення 

агітаційних матеріалів без вихідних даних (замовник, установа, що 

здійснила друк, тираж, інформація про осіб, відповідальних за випуск). 

Зокрема, матеріали без вихідних даних були зафіксовані в Олешинській 

ОТГ (Хмельницька обл.), Новополтавській ОТГ (Полтавська обл.), 

Брошнів-Осадській ОТГ (Івано-Франківська обл.), Любешівській ОТГ 

(Волинська обл.), Радомишльській ОТГ (Житомирська обл.).  
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Також спостерігачі КВУ зафіксували поширені випадки розміщення 

агітації в заборонених законом місцях. Переважно – на зупинках 

громадського транспорту, стовпах електроопор, деревах. Так, на 

Вінниччині в Іванівській ОТГ мало місце розміщення агітаційних 

матеріалів за кандидатів на посаду голови на стовпах, автобусних зупинках 

та стінках магазинів. На Херсонщині в Чулаківській ОТГ (с. Чулаківка) 

агітаційні матеріали були розміщенні поруч із офіційною інформацією про 

кандидатів у будинку культури, в якому знаходиться дільнична виборча 

комісія. На Миколаївщині у Новополтавській ОТГ (с. Новополтавка) 

поширювалися газети політичних партій «Самопоміч» та «Відродження» 

попри те, що в ТВК були відсутні дані про відкриття виборчих фондів цими 

політичними силами. Відповідно до ч. 6 ст. 54 ЗУ «Про місцеві вибори» 

передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів власних 

виборчих фондів місцевих організацій партій, кандидати у депутати від 

яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі. Використання 

для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється. 

 

12. Однією з головних технологій на виборах залишається технологія 

легального підкупу виборців. У низці об’єднаних громад спостерігачі 

КВУ зафіксували спроби здійснення непрямого підкупу виборців. Мова 

йде про надання виборцям послуг чи товарів на безкоштовній основі або 

за зниженими цінами, вартість яких не перевищує допустимої законом 

норми - 160 грн.  

Так, ознаки непрямого підкупу виборців було зафіксовано у 

Високопільській ОТГ на Херсонщині (с. Мала Шестірня), де за сприяння 

кандидата від місцевої організації партії УКРОП було проведено шаховий 

турнір, учасники якого отримали комплекти футболок та кепок. На 

Житомирщині від імені кандидата на посаду голови Оліївської ОТГ під час 

зустрічі із виборцями безкоштовно роздавали солодку вату для дітей. На 

Луганщині (Біловодська ОТГ) спостерігачі КВУ зафіксували факт роздачі 

виборцям безкоштовного «благодійного» цукру від імені партії «Наш 

край», що може сприяти кандидату від цієї політичної сили на виборах. На 

Сумщині (Дубов’язівська ОТГ, с. Сум’янівка) зафіксовано роздачу 

виборцям продуктових наборів із символікою одного із кандидатів-

самовисуванців, що балотується на посаду голови громади.   
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Фото: офіційний сайт партії «УКРОП» (шаховий турнір у с. Мала Шестірня) 

 

Однак у цих випадках надзвичайно складно довести факт злочину зі 

сторони кандидатів. За своєю суттю такі дії підпадають під визначення 

непрямого підкупу виборців, однак де-юре вартість товарів та послуг, які 

надаються від імені кандидатів та містять символіку партії не перевищує 

допустимої норми закону, що складає 5 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати або 160 грн. Тому фактично мають місце випадки 

легального підкупу виборців, коли виборцями надають товари і послуги, 

які не є дорожчими за визначену законом ціну. Відповідно до ч. 4 ст. 60 ЗУ 

«Про місцеві вибори» забороняється проводити передвиборну агітацію, що 

супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на 

пільгових умовах цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, товарів 

(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора 

місцевої організації партії, яка є суб’єктом виборчого процесу, політичної 

партії, місцева організація якої є суб’єктом виборчого процесу, або інших 

агітаційних матеріалів, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 

5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати) та інших матеріальних 

цінностей або робіт чи послуг. 

При цьому зі зростанням мінімальної заробітної плати також зросла 

формальна межа легального підкупу, яка станом на 2017 рік складає 160 

грн. Хоч Законом №1774 від 06.12.16 було обмежено застосування 

мінімальної заробітної як розрахункової величини для визначення 

посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, однак 

це не поширюється на випадки підкупу виборців. Зростання верхньої межі 

підкупу вдвічі, із 80 грн. до 160 грн., дозволяє кандидатам надавати 

виборцям більш дорогоцінні товари та послуги, що не сприяє чесності 

виборчого процесу. Кандидати повинні мати можливість надавати 

виборцям частину товарів (до прикладу, роздавати канцелярські вироби із 

символікою партії), однак максимальна вартість таких товарів має бути 

значною нижчою, аніж 160 грн., що потребує внесення відповідних змін до 

ЗУ «Про місцеві вибори». 
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Спостерігачі КВУ також відзначили випадки, коли агітація за 

кандидатів здійснювалася місцевими організаціями партій шляхом 

надання громадам дорогоцінних подарунків. До прикладу, на Рівненщині 

(Тараканівська ОТГ) представники Радикальної партії Олега Ляшка надали 

одному з місцевих дошкільних закладів пральні машини. Оскільки така 

діяльність здійснювалася під час виборчого процесу, такі дії можна 

трактувати як такі, що мають ознаки непрямого підкупу виборців. Це ж 

стосується діяльності інших партій, які, попри виборчий процес, 

продовжують роботу в громадах, що супроводжується наданням виборцям 

певних товарів чи послуг. Такі дії можна розглядати як такі, що 

спонукають виборців голосувати «за» чи «проти» певних осіб, незалежно 

від того, чи партія пов’язує свою діяльність із конкретними кандидатами 

до органів влади об’єднаних громад, а тому є агітацією.  

 

13. Спостерігачі КВУ зафіксували дії, що мають ознаки прямого підкупу 

виборців». Так, 19 жовтня на Київщині в с. Трушки (Фурсівська ОТГ) від 

імені кандидата від ВО «Батьківщина» роздавалися кошти громадянам в 

розмірі 200 грн. Гроші роздавалися пенсіонерам у вигляді «надбавки до 

пенсії», що зафіксовано у відеоматеріалі. За цим фактом відкрито 

кримінальне провадження за ч.2 ст.160 Кримінального кодексу України 

(Підкуп виборця, учасника референдуму) та наразі проводиться 

розслідування.  
До обласних відділень КВУ також надходили інші повідомлення про 

факти прямого підкупу виборців. Однак більшість із них були надані 

громадянами без супроводжуючих доказів. Так, на Херсонщині 

(Чулаківська ОТГ) пенсіонерам на День похилого віку традиційно 

роздавалися продуктові набори. Відповідні заходи проводяться щорічно в 

рамках бюджетної програми місцевої влади, однак вони були сприйняті 

частиною громадян як спроба підкупу.  
 

14. У ході виборчого процесу активно використовується технологія із 

проведенням від імені кандидатів святкових чи масових заходів у 

громадах, що супроводжується запрошенням відомих виконавців, 

роздачею громадянам подарунків та накриттям «святкових столів».  

Проведення таких заходів зафіксовано у більшості об’єднаних 

громад, в першу чергу, в сільських та селищних. До прикладу, агітаційна 

кампанія кандидатів від ВО «Батьківщина» в низці регіонів 

супроводжувалася концертами із залученням народних артистів України. 

Зокрема, такі факти зафіксовано у Славській ОТГ на Львівщині, де 

кандидатів від партії прибули підтримати низка народних артистів 

України, які виступили під час зустрічі із виборцями. На Полтавщині 

(Сенчанська ОТГ) на запрошення кандидата від ВО «Батьківщина» та за 

підтримки народного депутата від ВО «Батьківщина» Руслана Богдана 

відбувся концерт Павла Зіброва. Подібні факти мали місце й в інших ОТГ. 
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На Херсонщині одна із кандидаток на посаду голови Білозерської 

ОТГ організувала напередодні виборів кілька суботників по селах 

об’єднаної громади із висадження дерев на території майбутніх скверів. У 

цій же громаді за тиждень до голосування відбулася толока по 

благоустрою парку та ремонту дитячого майданчика. Захід 

профінансували відразу два кандидати від різних суб’єктів висування.  

Зокрема, закупили матеріали для ремонту дитячого майданчика та надали 

техніку для вивозу сміття. 

У ході виборів набуло поширення проведення храмових заходів за 

сприяння кандидатів. Зокрема, на Хмельниччині (с. Врублівці) від імені 

одного із кандидатів було організовано святковий стіл для вірян із нагоди 

свята Покрови. Загалом у ході виборчої кампанії було зафіксовано 

спроби використання технології із залучення до виборів церковних 

громад. Так, на виборах до Славської ОТГ на Львівщині невідомі 

намагалися примусово залучити до агітації одного із місцевих священиків. 

Після його відмови було зафіксовано погрози в сторону 

священнослужителя. Священик виступив із офіційним зверненням до 

громади, в якому закликав виборців зробити усвідомлений вибір і 

підкреслив, що церква не буде втручатися у виборчий процес та вести 

агітацію за певних кандидатів. 

 

    
Фото: http://kampodsvoboda.blogspot.pe/2017/10/blog-post_19.html 

 

15. За оцінкою спостерігачів КВУ серед форм передвиборчої агітації 

переважають зустрічі із виборцями, організація зборів громадян та 

проведення публічних заходів за підтримки партії чи кандидата.  

Тобто, кандидати переважно проводять діяльність, яка вимагає 

прямого контакту із виборцями, що є позитивним кроком і сприяє 

змістовності виборів. У частині ОТГ були проведені дебати між 

кандидатами. Зокрема, у Славській ОТГ на Львівщині участь в дебатах 
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взяли всі кандидати на посаду селищного голови. Це ж стосується 

кандидатів на посаду голови Мамаївської ОТГ у Чернівецькій області. На 

Житомирщині (Оліївська ОТГ) участь в дебатах на посаду голови взяли 

більша половина зареєстрованих кандидатів. Тематика виборчої кампанії 

будується навколо вирішення питань місцевого значення. Зокрема, 

будівництва доріг в громаді, залучення інвесторів, вирішення екологічних 

проблем. 

 

16. Випадки використання адміністративного ресурсу не набули 

широкого поширення і в першу чергу були пов’язані із тим, що значна 

частина кандидатів на посади депутатів та голів об’єднаних громадах 

є представниками державних органів та посадовцями органів 

місцевого самоврядування. До прикладу, у 22 із 25-ти міст районного 

значення, де на 29 жовтня призначено перші вибори, балотуються чинні 

міські голови, обрані на чергових місцевих виборах 2015 року. На 

Львівщині (Славська ОТГ) один із кандидатів у депутати звинуватив у 

втручанні у вибори голову Львівської обласної державної адміністрації, 

який напередодні виборів прибув до Славська із робочим візитом і, за 

словами кандидата, агітував за одного із висуванців. На Сумщині міський 

голова Конотопа 23 жовтня у прямому ефірі місцевої ТРК проводив 

агітацію із закликом голосувати за одного із кандидатів на посаду голови 

Дубов’язівської ОТГ.  

 

17. Спостерігачі КВУ зафіксували випадки поширення заборонених форм 

агітації. Зокрема, використання технологій чорного PR. Так, матеріали із 

ознаками чорного PR мали місце на виборах голови Мамаївської ОТГ у 

Чернівецькій області. У населених пунктах об’єднаної громади 

поширювалися листівки негативної агітації проти одного із кандидатів на 

посаду сільського голови. Зокрема, наводилася інформація, що сільський 

голова не сприяв створенню об’єднанню громади. Листівка поширювалася 

без вихідних даних. Також матеріали із ознаками чорного PR зафіксовано 

у Білозерській ОТГ на Херсонщині. Зокрема, у них йшлося про ніби-то 

низку кримінальних проваджень щодо однієї із кандидаток. Пізніше вона 

оприлюднила спростування щодо вказаної інформації. 

 

18. Частина кандидатів, попри офіційну реєстрацію, фактично не 

проводили передвиборчої агітації. Про це свідчить, в тому числі, той 

факт, що вони не відкрили виборчі рахунки для проведення кампанії. До 

прикладу, в Іванівській ОТГ на Чернігівщині із 112 кандидатів в депутати 

та 3 кандидатів на посаду селищного голови свої агітаційні матеріали 

зареєстрували лише 16 кандидатів (із них двоє – на посаду селищного 

голови). На Вінниччині (Гніванська ОТГ) вчасно подали проміжні 

фінансові звіти 7 партійних осередків (з 11) та 3 кандидати на посаду 

міського голови (з 5). В інших ОТГ Вінниччини абсолютна більшість 

кандидатів не відкривали виборчі рахунки і не подавали звіти. Така ж 
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ситуація спостерігалася на Дніпропетровщині. Жодна партія не подала 

звіти до ТВК, хоча від їх імені відбувалася активна агітація (Троїцька, 

Верхньодніпровська, Раївська, Іларіонівська ОТГ). Зафіксовано поодинокі 

випадки, коли кандидати виготовляли агітаційну продукцію на власному 

обладнанні та за власний рахунок, про що було зроблено відповідні 

позначки на листівках.  

 

 





Попередні висновки КВУ за результатами спостереження                   

за першими місцевими виборами в об’єднаних територіальних 

громадах 29 жовтня 2017 року 

1. Комітет виборців України оцінює перші місцеві вибори в об’єднаних 

територіальних громадах 29 жовтня як такі, що, в основному, 

відповідають стандартам вільних та демократичних виборів.  

Зафіксовані порушення чинного законодавства в переважній більшості не 

мали суттєвого впливу на результати голосування, але в окремих громадах 

могли призвести до викривлення результатів волевиявлення громадян. 

Також напередодні голосування в окремих населених пунктах було 

зафіксовано спроби непрямого та прямого підкупу виборців, а також дій 

кримінального характеру, що вимагає відповідного втручання 

правоохоронних органів.  

 

2. День голосування в переважній більшості виборчих дільниць 

пройшов у відповідності до норм чинного законодавства. Більшість 

порушень, зафіксованих спостерігачами КВУ, носили технічний та 

процедурний характер. До таких порушень належать: несвоєчасне 

відкриття виборчих дільниць, недостатня кількість скриньок для 

голосування, відкриття урн для голосування без вкидання контрольних 

листів, спроби голосування виборців без документу, який би посвідчував 

їх особу. Традиційно високий відсоток порушень був пов’язаний із 

фактами незаконної агітації як в «день тиші», так і в день голосування. 

Також в день голосування мали місце поодинокі випадки перешкоджання 

роботі спостерігачів. До прикладу, на Івано-Франківщині перешкоджали 

діяльності спостерігача КВУ члени однієї із дільничних виборчих комісій. 

Причиною стали дії спостерігача КВУ, який вказав на недопустимість 

голосування виборців без пред’явлення документу, що посвідчує особу. На 

Київщині (Фурсівська ОТГ) у спостерігачів масово виникли труднощі із 

отриманням протоколів про підрахунок голосів. На друк відповідних 

бланків не було виділено достатньо коштів, а тому спостерігачі були 

змушені самостійно вирішувати цю проблему за допомогою ксерокопій. 

При цьому ненадання копії виборчого протоколу спостерігачам 

вважається адміністративним порушенням.  

 

3. У низці об’єднаних громад мала місце криміналізація виборчого 

процесу в день голосування. Зокрема, на Дніпропетровщині (Зайцівська 

ОТГ) невідомі здійснили напад на дільницю в селі Майське, на 

Хмельниччині (Слобідсько-Кульчієвецька ОТГ) зафіксовано погрози екс-

голові ТВК, на Херсонщині (Білозерська ОТГ) мало місце побиття 

активістів при спробі перешкодити підвезенню виборців. Також у 

Білозерській ОТГ було зафіксовано присутність осіб у камуфляжі біля 



виборчих дільниць. При цьому була поширена недостовірна інформація 

щодо спроб вказаних осіб здійснити незаконні дії. За інформацією КВУ 

членами відповідних груп були представники авторитетних в області 

асоціацій учасників АТО, які займалися охороною виборчих дільниць. При 

цьому така діяльність велася ними й на попередніх місцевих виборах. 

Загалом Міністерство внутрішніх справ мало б більш оперативно 

реагувати не лише на формальні порушення чинного законодавства, але й 

попереджати можливі правопорушення. Зокрема, протидіяти роботі будь-

яких груп, чиї зовнішні ознаки могли свідчити про підготовку 

організованих порушень на виборах. КВУ вважає, що низка 

зафіксованих протиправних дій свідчать про низьку ефективність 

роботи МВС в частині попередження виборчих злочинів.   

 

4. Загалом КВУ відзначає як одну з ключових проблем на виборах 29 

жовтня низький рівень професійної підготовки членів виборчих 

комісій. Наслідком цього стало прийняття низки рішень ДВК із 

порушенням норм чинного законодавства, що поставило під загрозу 

реалізацію виборчих прав громадян. До прикладу, на виборах у 

Красилівській ОТГ члени комісії лише близько 12 години дня помітили, 

що в бюлетені був відсутній один із зареєстрованих кандидатів. Комісією 

було прийнято рішення передрукувати бюлетені, не зупиняючи 

голосування на дільниці. При цьому понад 70 бюлетенів, що були в 

скриньках на момент виявлення помилки, були визнані недійсними і, 

відповідно, голоси частини громадян були невраховані. 

 

5. Одним із найпоширеніших порушень стала наявність помилок в 

тексті бюлетенів. До прикладу, на Херсонщині (Станіславська ОТГ) і 

Хмельниччині (Красилівська ОТГ) бюлетені були надруковані без 

прізвища одного з кандидатів, на Дніпропетровщині (Славгородська ОТГ) 

– переплутано партії-суб’єктів висування кандидата, на Луганщині 

(Біловодська ОТГ) та Сумщині (Степанівська ОТГ) – прізвища кандидатів 

були надруковані із помилками. 

Частина комісій виправили помилки напередодні голосування, інші 

– помітили їх безпосередньо в день виборів. До прикладу, члени 

Біловодської ТВК на Луганщині помітили помилку в прізвищі одного із 

кандидатів на посаду голови і передрукували бюлетені напередодні 29 

жовтня. Також передруковували бюлетені безпосередньо перед 

голосуванням в Іркліївській ОТГ на Черкащині. У Славгородській ОТГ на 

Дніпропетровщині у бюлетені на виборах депутатів по одномандатному 

окрузі було помилково вказано, що двоє кандидатів є висуванцями однієї 

місцевої організації партії. Як виявилося, сталася помилка і кандидат, який 

насправді висувався від «Об’єднання «Самопоміч» у бюлетені був 

позначений як висуванець БПП «Солідарність».  



Загалом через помилки в бюлетенях до списків не були включені 

представники різних політичних сил: «УКРОПу», «Нашого Краю», 

«Самопомочі», «Батьківщини».  

 

6. Як і на чергових місцевих виборах 2015 року типовим порушенням 

стало підвезення громадян до виборчих дільниць. Зокрема, такі випадки 

були зафіксовані у Луганській та Херсонській областях. На Херсонщині 

підвезення виборців супроводжувалося конфліктною ситуацією із 

використанням фізичної сили. Загалом підвезення виборців є однією із 

технологій для стимулювання громадян та штучного збільшення явки на 

виборах. Ця технологія також має ознаки підкупу виборців, оскільки 

передбачає надання громадянам транспортних послуг на безоплатній 

основі. 

 

7. Однією із негативних тенденцій на виборах стала технологія 

легального підкупу виборців. Мова йде про надання виборцям послуг чи 

товарів на безкоштовній основі або за зниженими цінами, вартість яких не 

перевищує допустимої законом норми - 160 грн. Так, ознаки непрямого 

підкупу виборців було зафіксовано у Високопільській ОТГ на Херсонщині 

(с. Мала Шестірня), де виборцями роздавали комплекти футболок та кепок, 

у Оліївській ОТГ (Житомирська обл.) – безкоштовна роздача солодкої 

вати, у Біловодській ОТГ (Луганська обл.) – надання виборцям 

«благодійного» цукру, у Дубов’янській ОТГ (Сумська обл.) – роздача 

продуктових наборів. Вказані товари супроводжувалися відповідною 

символікою політичних партій.  

При цьому зі зростанням мінімальної заробітної плати також зросла 

формальна межа легального підкупу, яка станом на 2017 рік складає 160 

грн. Зростання верхньої межі підкупу вдвічі, із 80 грн. до 160 грн., дозволяє 

кандидатам надавати виборцям більш дорогоцінні товари та послуги, що 

не сприяє чесності виборчого процесу. Кандидати повинні мати 

можливість надавати виборцям частину товарів (до прикладу, роздавати 

канцелярські вироби із символікою партії), однак максимальна вартість 

таких товарів має бути значною нижчою, аніж 160 грн., що потребує 

внесення відповідних змін до ЗУ «Про місцеві вибори». 

 

8. У окремих ОТГ було зафіксовано використання недоброчесних 

технологій, що включає присутність у списках так званих виборчих 

клонів та технічних кандидатів. Зокрема, такі випадки зафіксовані на 

Луганщині, Вінниччині та Київщині.  

У Луганській області на виборах Біловодського селищного голови 

було зареєстровано 30 кандидатів, 14 із яких проживали поза межами 

Біловодського району та були пенсіонерами чи безробітними. На 

Вінниччині у Краснопільській ОТГ на посаду сільського голови 

зареєструвалися 6 осіб, двоє – із однаковими прізвищами та іменами. Один 



із них чинний міський голова, інший – безпартійний самовисуванець. На 

Київщині (Фурсівська ОТГ) наявність в списках осіб із однаковими 

прізвищами призвела до плутанини серед виборців у день голосування. 

Значна частина громадян зверталася до членів ДВК із вимогою видати їм 

нові бюлетені для голосування через те, що вони помилково 

проголосували за іншого кандидата.  

 

9. Вибори проходили в умовах конкурентної боротьби та посиленої уваги 

парламентських політичних партій. Про участь у виборах заявили 50 

політичних партій, із них 37 – висунули кандидатів в депутати міських рад 

ОТГ. Загалом місцеві організації політичних партій висунули 6 117 

кандидатів у депутати на виборах в 25-ти міських об’єднаних громадах, що 

складає близько 9 кандидатів на один виборчий округ. Це ж стосується 

сільських та селищних громад, у яких, як правило, було зареєстровано по 

кілька кандидатів в одномандатних округах.  

 

10. Вибори 29 жовтня відбувалися в умовах неякісного законодавства, що 

ускладнило належну організацію виборчого процесу. У першу чергу це 

стосується виборів в об’єднаних громадах з різних районів. Це питання 

досі залишається невирішеним, попри те, що Верховна Рада внесла 

відповідні зміни до законодавства. Зокрема, на рівні закону не 

врегульовано, які саме місцеві організації партій мають право висування 

кандидатів до ОТГ. Законодавча невизначеність створила протиріччя в 

роботі виборчих комісій, які по-різному розглядали такі випадки. Також 

проблемою стали застарілі норми закону «Про місцеві вибори», що 

вимагають від кандидатів подавати декларацій в паперовій, а не 

електронній формі. КВУ закликає Верховну Раду врегулювати ці та 

інші законодавчі прогалини до проведення наступних перших виборів 

у об’єднаних громадах.  

Окремої уваги потребує питання висування кандидатів з боку 

місцевих організацій політичних партій. Наразі рішення про висування 

кандидатів на місцевих виборах обов’язково приймає вищий керівний 

орган партії (як правило, з’їзд) і з огляду на велику кількість виборів така 

процедура помітно ускладнює процес висування. КВУ виступає за 

перегляд механізму висування кандидатів та спрощення відповідних 

процедур.  
 

 


