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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» 
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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.  
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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
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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.  

 

 


