ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
(ПРОЕКТ ДІАЛОГ)

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2015 РОКУ
25 жовтня 2015 року відбудуться:

чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
перші вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 159 об’єднаних громадах
Перші вибори старост будуть призначені радами об’єднаних громад після обрання цих рад

ВИБОРИ ГОЛІВ ГРОМАД
Висунення кандидатів на сільських,
селищних, міських голів

Вибори

висуваються місцевими організаціями партій і
затверджуються їхніми центральними органами

Система відносної більшості - 1 ТУР
cелищні та сільські голови, старости
міські голови міст, в яких менше 90 тис. виборців

висуваються шляхом самовисування

Система абсолютної більшості - 2 ТУР
міські голови міст, в яких більше 90 тис. виборців

ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
Міські, обласні, районні ради - пропорційна система з закріпленням кандидатів за округами
Селищні, сільські ради – мажоритарна система з одномандатними округами
Прохідний бар’єр

5%

кількість виборців

Кількісний склад ради визначається відповідно до чисельності населення території

понад 2 мільйони
від 1 мільйона до 2 мільйонів
від 500 тисяч до 1 мільйона
від 250 тисяч до 500 тисяч
від 100 тисяч до 250 тисяч
від 50 тисяч до 100 тисяч
від 20 тисяч до 50 тисяч
від 5 тисяч до 20 тисяч
від 3 тисяч до 5 тисяч
від 1 до 3 тисяч
до 1 тисячі
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кількість депутатів

Кількість місцевих депутатів в країні зменшується на
Кількість округів на території відповідає кількості депутатів відповідної ради

30%

ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
(ПРОЕКТ ДІАЛОГ)

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2015 РОКУ
ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Висування кандидатів у депутати

Реєстрація кандидатів
Декларація про доходи

Виборчі списки
формують лише
партії

Блоки партій не
передбачені

Подають всі
кандидати на посади
голів і кандидати в
депутати місцевих
рад
Грошова застава
Кандидати на
посади голів
вносять самостійно

Кількість осіб однієї статі у кожному
партійному списку не менше 30%

Для кандидатів у
депутати селищних, сільських рад
не передбачено
Передвиборчі програми
кандидатів не передбачені

Кандидати до сільських і селищних рад
висуваються місцевими організаціями
партій або через самовисування

Голосування

Агітацію за себе і за партію
веде кожен кандидат, включений до партійного списку, в
окрузі, за яким він закріплений

Виборча агітація з бюджетних
коштів не фінансується

За кандидатів у
депутати місцевих
рад з партійних
списків вносить
партія

У партійному списку місце закріплюється
лише за кандидатом, який очолює цей
список. Прізвища решти кандидатів розташовуються за алфавітом

Списки затверджуються центральним
органом відповідної партії

Виборча агітація

Виборчі бюлетені
Бюлетень з виборів за списками є списком
партій, що беруть участь у даних виборах.
За назвою кожної партії в тому ж рядку
вказане прізвище кандидата, який очолює
список, та кандидата, що закріплений за
даним округом

Важливі дати

З 21 вересня

Висування кандидатів у депутати, на посаду сільського,
селищного, міського голови

До 30 вересня включно

Подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів

До 1 жовтня включно

Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів або про відмову
в реєстрації

До 9 жовтня включно

Утворення дільничних виборчих комісій

До 22 жовтня включно

Передача уточненого списку виборців на паперовому носії до
ДВКі

Не раніше 22 жовтня

Передача ДВК виборчих бюлетенів для голосування

До 24 години 23 жовтня

Завершення передвиборної агітації

25 жовтня з 8 до 20 години Голосування

Отримавши бюлетень з переліком партійних
списків, виборець робить лише одну позначку
– проти назви партії, за список якої голосує.
Цей його голос є одночасно голосом за
кандидата, який закріплений партією за
даним округом.

25-26 жовтня

Підрахунок голосів

До 30 жовтня включно

Прийняття одного з рішень: про визнання обраних осіб, про
проведення повторного голосування, про визнання виборів
такими, що не відбулися (на підставі протоколу про результати
виборів депутатів у одномандатних округах, сільського,
селищного, міського голови)

До 4 листопада включно

Установлення результатів виборів у багатомандатному
виборчому окрузі та складання протоколу про результати
виборів

ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
(ПРОЕКТ ДІАЛОГ)

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2015 РОКУ
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИБОРІВ МІСЦЕВИХ РАД,
ДЕ ПРОВОДИЛИСЯ ВИБОРИ ЗА СПИСКАМИ
ОКРУЖНІ
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНА
ВИБОРЧА КОМІСІЯ

визначають та повідомляють до територіальної комісії кількість голосів, поданих
за кожну партію в окрузі, та відсоток голосів, набраних кожним кандидатом, що
був закріплений за даним округом

1. визначає відсоток голосів, набраних кожною партією на території відповідних
міста, району, області
2. визначає партії, що набрали понад 5% голосів та беруть участь у розподілі
депутатських мандатів
3. визначає кількість депутатських мандатів, які отримує кожна партія, залежно
від набраних нею голосів
4. розташовує прізвища кандидатів у списках партій, що подолали виборчий
бар’єр, згідно з відсотками голосів, набраних кандидатами в округах
5. визначає список кандидатів від кожної партії, що отримують депутатські мандати

ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ
Рішення територіальної виборчої
комісії може бути оскаржено до
адміністративного суду за місцем
розміщення комісії в 5-денний
термін від прийняття рішення.

Позовна заява розглядається
судом у 2-денний строк

Суди працюють в т.ч. у вихідні дні та в день голосування, щоб забезпечити прийом і розгляд позовних заяв
та скарг у строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТІВ І ГОЛІВ
не раніше року
після виборів

збір підписів (не менше
ніж було подано голосів
«за» на виборах)

перевірка
ТВК

позитивне
голосування
місцевої ради

відкликання
і нові вибори

