Пропозиції до проекту Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських селищних міських голів» від 29.06.2010 р. № 6601
Положення чинної статті

Пропозиції
Положення статті у новій редакції
Стаття 3. Загальне виборче право
В частині шостій статті 3 проекту Закону
6. Не мають права голосу на місцевих
слова «та громадяни України, які за виборах громадяни України, визнані судом
вироком суду перебувають у місцях недієздатними.
позбавлення волі» вилучити.

6. Не мають права голосу на місцевих
виборах громадяни України, визнані судом
недієздатними, та громадяни України, які за
вироком суду перебувають у місцях
позбавлення волі.
Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу
3. Рішення органів державної влади, В частині третій статті 13 проекту Закону
3. Рішення органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових слова «або оприлюднюються в інший органів місцевого самоврядування, їх
та службових осіб, що стосуються місцевих спосіб» вилучити.
посадових
та
службових
осіб,
що
виборів та зачіпають законні права громадян, а
стосуються місцевих виборів та зачіпають
також рішення виборчих комісій доводяться до
законні права громадян, а також рішення
відома громадян через друковані засоби масової
виборчих комісій доводяться до відома
інформації або оприлюднюються в інший
громадян через друковані засоби масової
спосіб у триденний строк з дня їх прийняття,
інформації у триденний строк з дня їх
якщо інше не передбачено законом.
прийняття, якщо інше не передбачено
законом.
Стаття 18. Виборчі дільниці
2 … Спеціальні виборчі дільниці Абзац 3 частини другої та абзац 2 частини
2 … Спеціальні виборчі дільниці
утворюються у випадках, передбачених цим п’ятої статті 18 проекту Закону доповнити утворюються у випадках, передбачених цим
Законом, у місцях тимчасового перебування словами «у місцях позбавлення волі, Законом, у місцях тимчасового перебування
виборців
з
обмеженими
можливостями слідчих ізоляторах, установах виконання виборців з обмеженими можливостями
пересування.
покарань,
військових
частинах пересування, у місцях позбавлення волі,
5 … Спеціальні виборчі дільниці (формуваннях) тощо».
слідчих ізоляторах, установах виконання
утворюються для голосування виборців з
покарань,
військових
частинах
обмеженими можливостями пересування у
(формуваннях) тощо .
стаціонарних лікувальних закладах.
5 … Спеціальні виборчі дільниці
утворюються для голосування виборців з
7.
У
військових
частинах
(формуваннях)
виборчі
дільниці
не Частину сьому статті 18 проекту Закону обмеженими можливостями пересування у
стаціонарних лікувальних закладах, у
утворюються.
Військовослужбовці,
які вилучити.
мають право голосу на відповідних місцевих
місцях
позбавлення
волі,
слідчих
виборах згідно зі статтею 3 цього Закону,
ізоляторах,
установах
виконання

голосують
на
звичайних
виборчих
покарань,
військових
частинах
(формуваннях) тощо.
дільницях,
розташованих
за
межами
військових частин (формувань).
Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій
1.
Територіальні
виборчі
комісії У частині першій статті 22 проекту Закону
1. Територіальні виборчі комісії
формуються у порядку та строки, визначені слова «представлених у Верховній Раді формуються у порядку та строки, визначені
цією статтею, за поданнями місцевих України поточного скликання політичних цією статтею, за поданнями місцевих
організацій представлених у Верховній Раді партій. замінити словом «партій».
організацій партій.
України поточного скликання політичних У частині першій статті 22 проекту Закону
партій. При цьому відповідні місцеві слова «При цьому відповідні місцеві
організації об’єднаних в одну депутатську організації об’єднаних в одну депутатську
фракцію у Верховній Раді України поточного фракцію у Верховній Раді України
скликання політичних партій або місцева поточного скликання політичних партій або
організація тієї політичної партії, що місцева організація тієї політичної партії,
сформувала свою депутатську фракцію у що сформувала свою депутатську фракцію
Верховній
Раді
України
поточного у Верховній Раді України поточного
скликання, можуть подати до складу скликання, можуть подати до складу
відповідної територіальної виборчої комісії відповідної територіальної виборчої комісії
не більше трьох кандидатур» вилучити.
не більше трьох кандидатур.
Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії
1. Центральна виборча комісія, крім Пункти 5) та 6) статті 24 проекту Закону
1. Центральна виборча комісія, крім
повноважень, передбачених Законом України вилучити. Відповідно пункт 7) вважати повноважень,
передбачених
Законом
"Про Центральну виборчу комісію":
пунктом 5).
України "Про Центральну виборчу комісію":
1) здійснює на всій території України
1) здійснює на всій території України
контроль за додержанням та однаковим
контроль за додержанням та однаковим
застосуванням законодавства про місцеві
застосуванням законодавства про місцеві
вибори на всій території України;
вибори на всій території України;
2) приймає обов'язкові для виконання
2) приймає обов'язкові для виконання
всіма
суб’єктами
виборчого
процесу,
всіма суб’єктами виборчого процесу,
установами, підприємствами, організаціями, а
установами, підприємствами, організаціями,
також органами державної влади та органами
а також органами державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадовими та
органами місцевого самоврядування, їх
службовими особами роз'яснення з питань
посадовими та службовими особами
застосування цього Закону;
роз'яснення з питань застосування цього
3) встановлює норми і перелік
Закону;
обладнання,
інвентарю
для
приміщень
3) встановлює норми і перелік

виборчих
комісій
та
приміщень
для
голосування, а також види послуг, робіт, що
можуть надаватися виборчим комісіям;
4) встановлює форми, зразки виборчих
документів і печаток;
5) може з власної ініціативи у разі
прийняття
територіальною
виборчою
комісією незаконного рішення або її
бездіяльності скасувати таке рішення та
(або) прийняти рішення по суті питання (у
день
голосування
такі
питання
розглядаються невідкладно);
6) у разі невиконання відповідною
територіальною виборчою комісією вимог
цього Закону щодо встановлення в порядку
та строки, визначені цим Законом,
результатів відповідних місцевих виборів
встановлює результати таких місцевих
виборів;
7)
здійснює
інші
повноваження,
передбачені цим та іншими законами України.

обладнання, інвентарю для приміщень
виборчих комісій та приміщень для
голосування, а також види послуг, робіт, що
можуть надаватися виборчим комісіям;
4) встановлює форми, зразки виборчих
документів і печаток;
5) здійснює інші повноваження,
передбачені цим та іншими законами
України.

Стаття 27. Організація роботи виборчої комісії
4.
Засідання
виборчої
комісії
є Абзац 2 частини четвертої статті 27 проекту
4. Засідання виборчої комісії є
повноважним за умови присутності на ньому Закону вилучити.
повноважним за умови присутності на
більше половини членів комісії від складу цієї
ньому більше половини членів комісії від
комісії.
складу цієї комісії.
У день голосування, при підрахунку
голосів, установленні підсумків голосування
та результатів місцевих виборів рішення
виборчої комісії приймається більшістю
голосів від присутніх на засіданні членів
комісії, незалежно від кількості присутніх на
засіданні виборчої комісії членів комісії.
Протоколи
виборчих
комісій
про В абзаці 3 частини четвертої статті 27 Протоколи виборчих комісій про підрахунок
підрахунок голосів, про встановлення підсумків проекту Закону слова «без прийняття голосів, про встановлення підсумків
голосування та про результати місцевих виборів рішень» замінити словами «на підставі голосування та про результати місцевих

складаються
без
прийняття
рішень
відповідними виборчими комісіями.
10. Виборча комісія може прийняти
мотивоване рішення про позбавлення права
участі в засіданні осіб, зазначених у частині
дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають
його проведенню.

рішень».

виборів складаються на підставі рішень
відповідними виборчими комісіями.
У частині десятій статті 27 проекту Закону
10. Виборча комісія не менш ніж
після слів «виборча комісія» доповнити двома третинами голосів від свого складу
словами «не менш ніж двома третинами може прийняти мотивоване рішення про
голосів від свого складу».
позбавлення права участі в засіданні осіб,
зазначених у частині дев'ятій цієї статті,
якщо
вони
перешкоджають
його
проведенню.
Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях
1. Громадяни України, які знаходяться Абзац 1 частини першої статті 34 проекту
1. Громадяни України, які знаходяться
у
стаціонарних
лікувальних
закладах Закону після слів «які знаходяться у у стаціонарних лікувальних закладах, у
включаються
до
списків
виборців
на стаціонарних
лікувальних
закладах» місцях
позбавлення
волі,
слідчих
відповідній спеціальній виборчій дільниці та доповнити словами «у місцях позбавлення ізоляторах,
установах
виконання
голосують на місцевих виборах за умови, якщо волі,
слідчих
ізоляторах,
установах покарань,
військових
частинах
вони мають право голосу на відповідних виконання покарань, військових частинах (формуваннях) тощо включаються до
місцевих виборах згідно зі статтею 3 цього (формуваннях) тощо».
списків виборців на відповідній спеціальній
Закону.
виборчій дільниці та голосують на місцевих
виборах за умови, якщо вони мають право
голосу на відповідних місцевих виборах
згідно зі статтею 3 цього Закону.
Стаття 35. Загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського
голови
3. Місцева організація партії може У частині третій статті 35 проекту Закону
3. Місцева організація партії може
висувати кандидатів на місцевих виборах за слова «відповідна місцева (республіканська висувати кандидатів на місцевих виборах за
умови,
що
відповідна
місцева в Автономній Республіці Крим, обласна, умови, що зазначені організації партій
(республіканська в Автономній Республіці районна, міська, районна у місті) зареєстровані у встановленому законом
партії
зареєстрована
в порядку, а відповідні партії зареєстровані
Крим, обласна, районна, міська, районна у організація
місті) організація партії зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів
установленому законом порядку не пізніш як за як за триста шістдесят п'ять днів до дня до дня виборів.
триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.
виборів» замінити словами «зазначені
організації
партій
зареєстровані
у
встановленому
законом
порядку,
а
4. Особа, яка висунута кандидатом у відповідні партії зареєстровані не пізніш як
4. Особа, яка висунута кандидатом у
депутати у багатомандатному виборчому за триста шістдесят п'ять днів до дня депутати у багатомандатному виборчому
окрузі, може одночасно бути висунута лише виборів».
окрузі, не може одночасно бути висунута

кандидатом у депутати до відповідної ради в
одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі або кандидатом на посаду сільського,
селищного, міського голови.

У частині четвертій статті 35 проекту кандидатом у депутати до відповідної ради
Закону слова «може одночасно бути в
одномандатному
мажоритарному
висунута лише кандидатом» замінити виборчому окрузі або кандидатом на посаду
словами «не може одночасно бути висунута сільського, селищного, міського голови.
кандидатом».
Стаття 40. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі
9. Територіальна виборча комісія не У абзаці 2 частини дев’ятої статті 40
9. Територіальна виборча комісія не
пізніш як на третій день з дня прийняття проекту Закону слова «не пізніше пізніш як на третій день з дня прийняття
документів, зазначених у частині першій статті наступного дня після його прийняття» документів, зазначених у частині першій
37 цього Закону, але не пізніш як за 23 дні до замінити словами «в день прийняття».
статті 37 цього Закону, але не пізніш як за 23
дня виборів, приймає рішення про реєстрацію
дні до дня виборів, приймає рішення про
виборчого списку кандидатів у депутати або
реєстрацію виборчого списку кандидатів у
про
відмову
в
реєстрації
кандидата
депутати або про відмову в реєстрації
(кандидатів), включених до виборчого списку
кандидата (кандидатів), включених до
кандидатів у депутати.
виборчого списку кандидатів у депутати.
Копія цього рішення не пізніше
Копія цього рішення в день
прийняття
надсилається
(видається)
наступного дня після його прийняття
надсилається (видається) представнику місцевої
представнику місцевої організації партії, від
організації партії, від якої висунуті кандидати в
якої висунуті кандидати в депутати.
депутати.
Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі
4. Територіальна виборча комісія не У абзаці 2 частини четвертої статті 41
4. Територіальна виборча комісія не
пізніш як на третій день з дня прийняття заяви проекту Закону слова «не пізніше пізніш як на третій день з дня прийняття
про реєстрацію кандидата в депутати в наступного дня після його прийняття» заяви про реєстрацію кандидата в депутати в
одномандатному,
одномандатному замінити словами «в день прийняття».
одномандатному,
одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі та доданих
мажоритарному виборчому окрузі та
до неї необхідних документів, але не пізніш як
доданих до неї необхідних документів, але
за 23 дні до дня виборів приймає рішення про
не пізніш як за 23 дні до дня виборів
реєстрацію кандидата або про відмову в його
приймає рішення про реєстрацію кандидата
реєстрації. Після спливу цього строку
або про відмову в його реєстрації. Після
прийняття таких рішень не допускається.
спливу цього строку прийняття таких
Копія цього рішення не пізніше
рішень не допускається.
Копія цього рішення в день прийняття
наступного дня після його прийняття
надсилається
(видається)
відповідному
надсилається
(видається)
відповідному
кандидату в депутати або його довіреній особі.
кандидату в депутати або його довіреній
особі.

Стаття 42. Порядок реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
4. Територіальна виборча комісія не У абзаці 2 частини четвертої статті 42
4. Територіальна виборча комісія не
пізніш як на третій день з дня прийняття заяви проекту Закону слова «не пізніше пізніш як на третій день з дня прийняття
про реєстрацію кандидата на посаду сільського, наступного дня після його прийняття» заяви про реєстрацію кандидата на посаду
селищного, міського голови та доданих до неї замінити словами «в день прийняття».
сільського, селищного, міського голови та
необхідних документів, але не пізніш як за 23
доданих до неї необхідних документів, але
дні до дня виборів приймає рішення про
не пізніш як
за 23 дні до дня виборів
реєстрацію кандидата або про відмову в його
приймає рішення про реєстрацію кандидата
реєстрації.
або про відмову в його реєстрації.
Копія цього рішення не пізніше
Копія цього рішення в день
прийняття
надсилається
(видається)
наступного дня після його прийняття
надсилається
(видається)
відповідному
відповідному
кандидату
на
посаду
кандидату на посаду сільського, селищного,
сільського, селищного, міського голови або
міського голови або його довіреній особі.
його довіреній особі.
Стаття 43. Грошова застава
1. Грошова застава вноситься місцевою Статтю 43 проекту Закону та слова
організацією партії, яка висунула виборчий «грошова застава» по тексту вилучити.
список
кандидатів
у
депутати
в
багатомандатному
виборчому
окрузі,
кандидатом в депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови, а також особою,
яка висувається кандидатом у депутати в
одномандатному
виборчому
окрузі
чи
кандидатом на посаду сільського, селищного
голови
шляхом
самовисування,
у
безготівковому порядку на спеціальний рахунок
відповідної територіальної виборчої комісії у
розмірі:
для кандидатів на посаду сільського
голови – 1 мінімальної заробітної плати;
для кандидатів на посаду селищного
голови – 1 мінімальної заробітної плати;
для кандидатів на посаду міського

голови (міста без районного поділу) – 2
мінімальних заробітних плат;
для кандидатів на посаду міського
голови (міста з районним поділом, крім міста
Києва) – 10 мінімальних заробітних плат;
для кандидатів на посаду міського
голови (міста Києва) –
20
мінімальних заробітних плат;
для кандидатів у депутати сільської
ради – 0,1 мінімальної заробітної плати;
для кандидатів у депутати селищної
ради – 0,1 мінімальної заробітної плати;
для кандидатів у депутати районної,
районної у місті, міської (міста без районного
поділу) в одномандатному мажоритарному
виборчому
окрузі – 1 мінімальної заробітної
плати;
для списку кандидатів у депутати
районної у місті, міської (міста без районного
поділу), районної ради в багатомандатному
виборчому
окрузі – 10 мінімальних
заробітних плат;
для кандидатів у депутати міської
(міста з районним поділом, крім міст Києва та
Севастополя)
ради
в
одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі – 2
мінімальних заробітних плат;
для списку кандидатів у депутати
міської (міста з районним поділом, крім міст
Києва
та
Севастополя)
ради
в
багатомандатному виборчому
окрузі – 10
мінімальних заробітних плат;
для кандидатів у депутати Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської, Севастопольської міської ради в
одномандатному мажоритарному виборчому

окрузі – 5 мінімальних заробітних плат;
для списку кандидатів у депутати
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської, Севастопольської міської
ради в багатомандатному виборчому окрузі – 10
мінімальних заробітних плат.
2. Грошова застава повертається
відповідному суб’єкту внесення у випадку,
якщо за результатами місцевих виборів
кандидат визнаний обраним в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, визнаний обраним сільським, селищним,
міським головою або місцева організація партії,
що висунула список кандидатів у депутати,
отримала право на участь у розподілі
депутатських мандатів. В інших випадках
грошова
застава
не
повертається
і
перераховується територіальною виборчою
комісією відповідно до бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевого бюджету.
3. Територіальна виборча комісія
протягом чотирьох днів з дня сформування її
нового складу, але не пізніш як за 33 дні до дня
виборів,
оприлюднює
відомості
про
спеціальний рахунок, на який вноситься
грошова застава, в місцевих друкованих засобах
масової інформації, а також невідкладно після
відкриття спеціального рахунка передає
відомості про нього Центральній виборчій
комісії для розміщення на офіційному веб-сайті
Центральної виборчої комісії.
4.
Порядок
внесення,
повернення
та
перерахування
грошової
застави
встановлюється
Центральною
виборчою
комісією разом із Міністерством фінансів
України не пізніш як за 45 днів до дня виборів.

Стаття 46. Скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови
1. Територіальна виборча комісія У частині першій статті 46 проекту Закону
1. Територіальна виборча комісія
скасовує рішення про реєстрацію кандидата в пункт 7) вилучити. Відповідно пункт 8) скасовує рішення про реєстрацію кандидата
депутати в одномандатному, одномандатному вважати пунктом 7).
в
депутати
в
одномандатному,
мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на
одномандатному мажоритарному виборчому
посаду сільського, селищного, міського голови У частині другій статті 46 проекту Закону окрузі, кандидата на посаду сільського,
в разі:
пункт 7) вилучити.
селищного, міського голови в разі:
1) звернення відповідного кандидата в
1) звернення відповідного кандидата
будь-який час після його реєстрації, але не
в будь-який час після його реєстрації, але не
пізніш як за п'ять днів до дня виборів, із
пізніш як за п'ять днів до дня виборів, із
письмовою
заявою
про
відмову
від
письмовою заявою про відмову від
балотування. Ця заява відкликанню не підлягає;
балотування. Ця заява відкликанню не
2) звернення місцевої організації партії,
підлягає;
яка висунула відповідного кандидата в
2) звернення місцевої організації
депутати, кандидата на посаду сільського,
партії, яка висунула відповідного кандидата
селищного, міського голови, про скасування
в депутати, кандидата на посаду сільського,
рішення про його реєстрацію відповідно до
селищного, міського голови, про скасування
рішення, прийнятого на підставі статуту цієї
рішення про його реєстрацію відповідно до
політичної партії;
рішення, прийнятого на підставі статуту цієї
3) припинення громадянства України
політичної партії;
кандидата;
3)
припинення
громадянства
4)
визнання
судом
кандидата
України кандидата;
недієздатним чи набрання щодо нього законної
4) визнання судом кандидата
сили обвинувальним вироком суду за вчинення
недієздатним чи набрання щодо нього
умисного злочину;
законної сили обвинувальним вироком суду
5) порушення кандидатом вимог частин
за вчинення умисного злочину;
четвертої – шостої статті 35 цього Закону;
5) порушення кандидатом вимог
6) виявлення територіальною виборчою
частин четвертої – шостої статті 35 цього
комісією обставин, за яких особу не може бути
Закону;
обрано депутатом або сільським, селищним,
6)
виявлення
територіальною
міським головою відповідно до статті 9 цього
виборчою комісією обставин, за яких особу
Закону;
не може бути обрано депутатом або
сільським, селищним, міським головою
7) якщо кандидат після оголошення
відповідно до статті 9 цього Закону;
йому територіальною виборчою комісією
7) ліквідації місцевої організації
попередження в порядку, передбаченому
партії,
яка
висунула кандидата.
частиною п'ятою цієї статті, повторно

порушив вимоги цього Закону;
8) ліквідації місцевої організації партії,
яка висунула кандидата.
2. Територіальна виборча комісія
скасовує рішення в частині реєстрації в
багатомандатному виборчому окрузі окремого
кандидата в депутати, включеного до виборчого
списку від місцевої організації партії, з
виключенням його з виборчого списку в разі:
1) звернення кандидата в депутати в
будь-який час після його реєстрації з
письмовою заявою про відмову балотуватися у
багатомандатному виборчому окрузі. Ця заява
відкликанню не підлягає;
2) звернення місцевої організації партії
про скасування рішення про реєстрацію
кандидата в депутати відповідно до рішення,
прийнятого на підставі статуту цієї політичної
партії;
3) припинення громадянства України
кандидата в депутати;
4) визнання судом кандидата в
депутати недієздатним чи набрання щодо нього
законної сили обвинувальним вироком суду за
вчинення умисного злочину;
5) порушення вимог частин четвертої –
шостої статті 35 цього Закону;
6) виявлення територіальною виборчою
комісією обставин, що позбавляють особу
права бути обраною депутатом або сільським,
селищним, міським головою відповідно до
статті 9 цього Закону;
7) якщо кандидат у депутати після
оголошення йому територіальною виборчою
комісією
попередження,
передбаченого
частиною п'ятою цієї статті, повторно

2. Територіальна виборча комісія
скасовує рішення в частині реєстрації в
багатомандатному
виборчому
окрузі
окремого кандидата в депутати, включеного
до виборчого списку від місцевої організації
партії, з виключенням його з виборчого
списку в разі:
1) звернення кандидата в депутати в
будь-який час після його реєстрації з
письмовою
заявою
про
відмову
балотуватися
у
багатомандатному
виборчому окрузі. Ця заява відкликанню не
підлягає;
2) звернення місцевої організації
партії про скасування рішення про
реєстрацію кандидата в депутати відповідно
до рішення, прийнятого на підставі статуту
цієї політичної партії;
3)
припинення
громадянства
України кандидата в депутати;
4) визнання судом кандидата в
депутати недієздатним чи набрання щодо
нього
законної
сили
обвинувальним
вироком суду за вчинення умисного
злочину;
5)
порушення
вимог
частин
четвертої – шостої статті 35 цього Закону;
6)
виявлення
територіальною
виборчою
комісією
обставин,
що
позбавляють особу права бути обраною
депутатом або сільським, селищним,
міським головою відповідно до статті 9
цього Закон.

порушив вимоги цього Закону.

Розділ XІV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня Пункт 1 доповнити словами такого змісту:
«Наступні
вибори
депутатів
опублікування.
Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів відбуваються за відкритими
списками кандидатів у депутати».

1. Цей Закон набирає чинності з дня
опублікування.
Наступні
вибори
депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів відбуваються за
відкритими списками кандидатів у
депутати.

