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 Підготовка. Виборча арифметика  і 
Закон. Вивчення ситуації 

Стратегія. Як перемогти? 
Позиціонування, меседж   

Документи виборчої кампанії: 
концепція, план, кошторис 

Тактика. Як донести до виборців 
ваші меседжі?    

Як розробити гарні 
агітматеріали?  

День виборів: мобілізація 
прихильників та захист результатів  

ЗМІСТ 
ПЛАНЕРА  

Ми підготували для Вас покроково і 

стисло, що треба зробити для перемоги на 

окрузі. Команда «Бюро стратегічного 

розвитку»:  

Михайло Городок, Татьяна Сметана,  

Вадим Потеряйко,  Юрий Щербаненко,  

Алина Самсонова, Сергій Чаплигін, Ольга 

Городенко 

загальна редакція - Михайло 
Городок  
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Регіональний 
багатомандатний список 

 

Регіональний 
багатомандатний список 

 

Регіональний 
багатомандатний список 

 

Регіональний 
багатомандатний список 

 

    Порядковість розміщення 
кандидатів  в регіональному  
списку теж має значення, адже 
якщо якийсь із партійних 
кандидатів, за якого активно 
голосували виборці, не отримає  
25% від виборчої квоти, то 
обраним буде кандидат, якого 
партія поставила на вищу 
позицію в територіальному 
списку.    
      Після розподілу цілої частини 
мандатів по цьому округу 
залишки голосів  за цю партію 
перейдуть тим, хто в верхній 
частині Єдиного списку. 
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Цей список з 
фіксованим порядком 
, краще бути у верхній 
частині списку.    

Єдиний список буде розбито на регіональні багатомандатні списки (від 5до 12 осіб) відповідно 
до кількості округів. Ваше місце в списку буде визначатись А) за рішенням партії (при поданні 
списків до ТВК),   Б) кількістю голосів за Вас  за результатами голосування. Якщо Вам не вдалося 
потрапити до верхньої частини Єдиного списку,  треба вести власну кампанію на окрузі і 
набирати якомога більше голосів (не менше, ніж 25 відсотків від виборчої квоти), щоб бути в 
верхній частині списку.  

Дві системи виборів. А) Мажоритарна систем(кількість виборців до 10 

тис.) Б) Пропорційна система (кількість виборців більше 10 тис.).  Для 
пропорційних виборів система наступна:  
 
   

Крок 1 Виборча арифметика 
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7 7. Яка буде квота?  
Скільки голосів становитиме 

квота для одного 
депутатського мандата.  

8.  Скільки мені 
треба приблизно 
набрати голосів?  

Скільки становитиме 25% від 
виборчої квоти. Стільки мені 

треба набрати мінімально для 
того, щоб «піднятись» у  

списку.  

1. Скільки всього 
виборців?   

Визначте скільки всього 
виборців у вашому населеному 

пункті, районі, громаді? 
(Довідка, що допоможе, на 

наступній сторінці).  
  

 2.  Скільки  
депутатів?  
Визначте, скільки буде      депутатів ради. 

(Таблиця, що допоможе, на  наступній 
сторінці.)  

 

3. Приблизна явка 
 

Визначте приблизну  явку 
виборців, що очікується 
(подивіться  явку на попередніх 
кількох виборах). 

4.  Скільки округів?  
Порахуйте, скільки буде у 
вас округів (докладніше – 
наступна сторінка) . 

5.   Прохідний 
бар'єр 5%  
Порахуйте, будь ласка, 
скільки   становитиме 5% 
від кількості виборців, що 
прийдуть і проголосують.  

6. Скільки людей проголосує за 
партії, що проходять?  

Порахуйте, будь ласка, скільки   буде голосів за партії, 
що подолають прохідний бар'єр (базова цифра для 

квоти). 
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Скільки мені треба набрати  
 
голосів? 
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Крок 1.  Скільки виборців  в місті  
(районі, області, громаді). Ці дані Ви можете отримати на  
сайті Державного реєстру виборців 
Наприклад, це місто, що налічує 
 204 тис виборців.     

 
Крок 2. Кількість депутатів 
 місцевої ради становить  
при чисельності виборців: 
1)                   до 10 тис виборців - 22 депутати; 
2) від 5 тис до 20 тис виборців - 26 депутатів; 
3) від 20 тис до 50 тис виборців - 34 депутати; 
4) від 50 тис до 100 тис виборців - 36 депутатів; 
5) від 100 тис до 250 тис виборців - 42 депутати; 
6) від 250 тис до 500 тис виборців - 54 депутати; 
7) від 500 тис до 1 млн виборців - 64 депутати; 
8) від 1 млн до 2 млн виборців - 84 депутати; 
9) понад 2 млн виборців - 120 депутатів. 
Наприклад, для міста з 204 тис виборців  
- це буде 42 мандати 

 
Крок 3. Приблизна явка  
Її можна подивитись на сайті ЦВК 
 Наприклад, явка становила 50%  

4.  Скільки округів?  
Порахуйте, скільки буде у вас округів. Для міст більше 10 тис  
виборців ділимо кількість депутатів (крок 2) на 10. Від цієї ціфри 
 ТВК може визначати в межах плюс -мінус 2. Якщо ще не визначено, беремо 
спрощено: кількість депутатів, поділену на 10.  Для сільських, селищних, 
міських  з кількістю виборців до 10 тис осіб), районних у містах рад ділимо на 
3. Наприклад, для міста 204 тис  виборців 42/ 10 =4 (± 2)  

5.   Прохідний бар'єр 5%  
Порахуйте ,будь ласка, скільки   становитиме 5 % від кількості виборців, що 
прийдуть і проголосують. Наприклад, для міста 204 тис. 5%  = 5100 голосів 
    

6. Скільки людей проголосує за партії, що проходять?  
Скільки   буде голосів за партії, що подолають прохідний бар'єр (базова цифра для 
квоти). Приблизно ми можемо орієнтуватись на результати попередніх місцевих 
виборів. У 2015 році кількість виборців, яка проголосувала за партії, що подолали 5% , 
становила 75% (для міських рад).  В нашому прикладі це буде 76500 голосів  
 

7. Яка буде квота?  
Треба поділити кількість голосів виборців, які проголосували за партії, що подолали 5% бар'єр 
(крок 6) на кількість мандатів у раді (Крок 2) за минусом кількості гарантованих мандатів (кількості 
партій, які подолали виборчий поріг і отримають по одному гарантованому мандату). Йдеться про 
кандидата під першим номером в єдиному списку партії.  Це умовна «вартість» одного 
депутатського мандату, виражена в кількості голосів. Наприклад, в нашому випадку  бар'єр 
подолали 4 партії  , Тоді це  буде 76500 (крок 6 ) поділити на 42 – 4 = 38  = 2013 голосів     

8.  Скільки мені треба набрати голосів?  
25% від виборчої квоти. Стільки особисто мені треба набрати для того, щоб «піднятись» у регіональному 
списку. Реально це має бути якомога більше. Від цього буде залежати місце в списку і шанси отримати 
мандат. Наприклад, у нашому випадку це буде 25% від 1821 = 503 голоса. (Цифра орієнтовна, в реальності 
вона може бути дещо іншою, якщо цифри з кроків 3 та 6 будуть суттєво відрізнятись від тих, що були в 2015 
році.)   
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Вам треба знати, 
які партії мають 
найбільший 
рейтинг на вашій 
території. Йти від 
нерейтингової 
партії – вірний 
програш. Рейтинг 
має бути більшим 
за 5% (бажано 
значно більшим)  

Виборці 

Докладно опишіть  усі свої ресурси: партійні, 
фінансові, людські, адміністративні, технічні, 
огранізаційні, ЗМІ, часові.   

Ресурси 

Вам потрібно знати межі свого округу (офіційно про це 
буде оголошено 6 вересня, неофіційно в ТВК можна 
взнати раніше), усі вулиці та будинки, в яких 
мешкають виборці. Що розташоване на території 
округу: підприємства та організації, школи, садочки,  
торгові центри, базари, місця відпочинку, місця 
скупчення людей та як проходять потоки людей. Де 

розташовані виборчі дільниці. Порада: поки Ви ще 

не знаєте межі округу, визначіть для себе невеличку 
«базову територію», яка увійде в майбутній округ і де 
Ви почнете працювати.  

 

Округ 

Ми не просто 

аналізуємо ситуацію, ми 

шукаємо «фішку»- 

щось таке, що 

дозволить Вам 

«осідлати хвилю» 

Крок 2. Вивчення ситуації  

Хто вони? В чому вони  перевершують Вас? У чому Ви сильніші?   Опоненти 

Партії Вам треба знати, скільки в нас виборців, хто 
вони, чим займаються, що їх хвилює, які в них 
пролеми, які болі, які симпатії і які очікування. 

10 



Крок 3. Стратегія. Відповідь на запитання:  

«Як перемогти?»  

«Фішка»  (переваги, 
особливі ресурси)  

+  

«Ідеї, як використати 
переваги»  

=  

«Стратегія»  

                    Варіанти стратегії  

А)   отримаю перемогу за рахунок високого 
рейтингу партії (буду в верхній частині єдиного 
списку).  

Б)   отримаю перемогу за рахунок рейтингу партії та 
особистого рейтингу (буду вести власну кампанію 
на регіональному окрузі): 

•  за рахунок того, що «вкладу» в округ більше грошей; 

•  за рахунок кращої і більш системної комунікації з 
виборцями; 

• за рахунок домінуванні в ЗМІ; 

• за рахунок того, що йду в фарватері потужного 
кандидата в мери; 

• за рахунок того, що буду «роздмухувати»  важливу для 
виборців та більш виграшну для мене тему; 

• за рахунок того, що буду грати роль «опозиції» чинній 
владі  тощо;  

• за рахунок того, що «доведу» свого виборця до 
дільниці; 

• можливо, комбінація факторів.  
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Виборці 
У виборців є проблеми, болі, 

є очікування і надії 

Меседж  
Пов`язує кандидата та 

виборців, робить з кандидата 

«ключик» для вирішення 

проблем виборців, дає 

виборцям причину, для чого 

голосувати за кандидата 

Кандидат 
Щось є в кандидаті таке, 

що відповідає потребам 

виборців, дає надію на 

вирішення їхніх проблем  

  Крок 4. Меседж – серце кампанії  16 



  

 Общность 

Изменения Стабильность 

Независимость 

 Герой  
(защищающий 

 родитель) 

Вовлекает в борьбу 

Подходит кампания  

«Адвокаси»   

 Бунтарь 

 Маг 

 Простодушный 

 Шут 

       Свой (такой, как я)  вовлекает в разговор.   

 Искатель 
 

Мудрец 

 Творец 

 

Заботливый  
(кормящий  

родитель) вовлекает 

в хорошие дела 

Подходит  

«Кампания добрых 

дел» 

 Правитель 

 Любовник 
Подробнее про архетипы здесь: 
 http://surl.li/dxcb 
  

Роли 
архетипы 
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КОНЦЕПЦІЯ ПЛАН 
ШТАБНА 
СТРУКТУРА 

КОШТОРИС 

                      Крок 5. Документи кампанії  

  Щоб реалізувати 
придуману стратегію, 
нам потрібні:   

• Концепція (стисло 
викладена стратегія, 1 
сторінка).  

• План – стратегія, розписана 
в діях і в часі.  

• Штабна структура (команда, 
що зможе реалізувати 
стратегію, з обов'язками).  

• Кошторис – стратегія, 
порахована в грошах і в 
часі.   Бюро  

Стратегічного  

Розвитку 

     «Я хочу, щоб роботу  

було зроблено швидко, 

дешево і якісно!» 

- Але можна вибрати 

тільки  ДВІ 

характеристики 

одночасно ... 

     Краще – ворог 

хорошого. Ефективний 

план, що може бути 

виконаний зараз, кращий 

за досконалий план, що 

буде виконаний у 

наступному кварталі. 

Д.Краузе. “Шлях лідера” 

Порада: найміть на період виборчої кампанії політтехнолога або принаймні,  
політконсультанта (дистанційно).  Для підготовки документів на реєстрацію Вам 
знадобиться юрист 
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• Дуже важливо, щоб контактування з виборцями 

супроводжувалось зростанням вашої контактної бази 

прихильників  (в електронному або паперовому 

вигляді). Ви провели опитування людей стосовно 

важливої події (проблеми) — контакти потрапили до 

бази. Людина звернулась до громадської приймальні 

або отримала допомогу, заповнила анкету прихильника 

в наметі або на заході, підтримала нашу ініціативу або 

взяла участь у заході — всі контакти зводимо до бази 

потенційних прихильників. Надалі ми будемо 

регулярно контактувати з цією людиною, адже 

прихильність формується поступово.  

• Останній контакт — мобілізація на вибори.   

• Важлива також взаємопов`язаність проєктів. Вони 

мають взаємно підсилювати одне одного.  

 

 

 

Крок 6. Виборчі проєкти — 
конкретні форми контактування 
з виборцями     

База для мобілізації на голосування  
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Як ми можемо донести інформацію до виборців? 
                                                  (відповідь:  Контактуючи з ними) 

Ресурси 

Гарячі контакти 

Персоніфікований тривалий вплив 

Контакти менш вартісні 

Потребують більше людей та зусиль 

Холодні контакти 

Контакти потребують більше коштів;  

Менш персоніфіковані;  
 Можуть впливати відразу на велику  

кількість людей 
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Как делать из избирателей 
 стойких приверженцев 
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Агитационная кампания 
(идеологическая) 

            основные виды агитационных кампаний     

Кампания 
вовлечения 
избирателей в 
совместные 
проекты 

Кампания покупки голосов 
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Агітматеріали 
Your subtitle text here 

ЗМІ 
Важливо попасти в найбільш рейтингові, але не 

занадто дорогі 

Наочна реклама 
Розміщення в місцях найбільших потоків 

людей 

Друковані агітматеріали 

Найкращі агітматеріали – багаторазові, корисні: 

газета з програмою, календар, календарик, 

довідник, порадник, тощо. Такі, що виборці не 

викидують, а залишають собі 

Соцмережі 

Важливість соцмереж у виборах невпинно зростає, але все одно вони залишаються допоміжним засобом агітації. 

До сих пір в Україні не було випадків перемог виключно завдяки соцмережам. Майже успішним прикладом можна 

вважати результат «Партії Шарія», але і вона використовувала польові кампанії. Однозначно варто вести 

кампанію в соцмережах, але не варто покладатись на неї, як на основну. Найголовніша роль соцмереж скоріше на 

пряма агітація, а інше. Вони чудово підходять для вкидання чуток  

Головна задача усіх агітматеріалів – донести до 

виборців головну ідею, яку Ви  придумали, дати 

виборцям причину, чому за Вас треба 

проголосувати (не за інших). Ця ідея 

реалізована в меседжах, які своєю чергою 

доносять до людей Ваші переваги перед 

опонентами.  

Про ці переваги Ви 

розповідаєте як в живому 

спілкуванні, так і за 

допомогою агітматеріалів. 

Тому агітматеріалів: багато, 

вони якісні (технологічно), 

вони привертають увагу, 

«б'ють в одну точку», вони є 

скоріше не є прямою 

агітацією, а корисні для 

людей 
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     Мобілізація виборців – це 
ключовий момент  виборчої кампанії. 
Фіналізація агітаційної роботи. 
Мобілізація – це штучне підвищення 
явки серед наших прихильників. 
Кожного виборця, що занесений до 
бази прихильників, запрошуємо 
прийти та проголосувати. Це можна 
робити в будь-який спосіб, але 
кожного  слід повідомити особисто. 
(телефоном, СМС, повідомлення в 
месенджері, живий контакт).  

Робота членів комісій від нас, 
спостерігачів, робота мобільних 
груп (протидія підкупу та 
фальсифікаціям), паралельний 
підрахунок голосів, робота 
юристів у комісіях та судах.  

Крок 7. День виборів  

   А) мобілізація Б) захист результатів 

  

Порада: новий Виборчий 

Кодекс виписано так, що в ньому 
багато суперечностей і 
розбіжностей. Можна 
прогнозувати багато оскаржень в 
судах. Тому заздалегідь подбайте 
про те, щоб у  Вашій команді були 
фахові і досвічені юристи, що 
розуміються саме на виборах.   
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Серпень   Увага! Впишіть в календар місцеві свята та важливі дати                   

(дні міст, сіл, базарні дні, збори громадян, ярмарки, тощо)  
2020 

  

Понеділок Вівторок Середа     Четвер П'ятниця Субота Неділя 

     1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

  До 5.08 організації партій 

вносять подання до 

складу ТВК (обласних, 

районнних, міських) 

    

10 11 12 13 14 15 16 

До 10 серпня - ЦВК 

формує склад ТВК 

(обласних, 

районнних, міських) 

      

17 18 19 20 21 22 23 

       

24 25 26 27 28 29 30 

День незaлежності 

України 

      

 
З усіх видів реклами для  політика неприйнятним є лише один – некролог”  Уїнстон Черчилль     

Задачи на місяць:  ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                



 

  

  

План на тиждень   
  

  
  

 Ключове завдання:   

             Список завдань на тиждень    Понеділок     Вівторок   Середа   Четвер 

    07:00     07:00     07:00     07:00   

    08:00     08:00     08:00     08:00   

    09:00     09:00     09:00     09:00   

    10:00     10:00     10:00     10:00   

    11:00     11:00     11:00     11:00   

    12:00     12:00     12:00     12:00   

    13:00     13:00     13:00     13:00   

    14:00     14:00     14:00     14:00   

    15:00     15:00     15:00     15:00   

    16:00     16:00     16:00     16:00   

    17:00     17:00     17:00     17:00   

 

  18:00     18:00    18:00     18:00   

                          

    П'ятниця   Субота   Неділя   Замітки 

    07:00     07:00     07:00         

    08:00     08:00     08:00         

    09:00     09:00     09:00         

    10:00     10:00     10:00         

    11:00     11:00     11:00         

    12:00     12:00     12:00         

    13:00     13:00     13:00         

    14:00     14:00     14:00         

    15:00     15:00     15:00         

    16:00     16:00     16:00         

    17:00     17:00     17:00         

 
  18:00     18:00     18:00         



Відкрита Фейсбук – группа:   Місцеві вибори 2020 Местные выборы 2020 
Море корисного контенту про місцеві вибори  
https://www.facebook.com/groups/190340628842029/ 
 

https://www.facebook.com/groups/190340628842029/
https://www.facebook.com/groups/190340628842029/


        Це безкоштовний варіант Планера. В ньому не всі сторінки.   (приблизно одна третина).  
Його можна вільно розповсюджувати  як в електронному, так і в паперовому вигляді. Повний 
варіант планера можна купити. Він коштує 450 грн.  в паперовому вигляді,  й в ціну входить 
Планер і допуск в закриту фейсбук – групу  «Планер кандидата»  з додатковими відеоуроками, 
інструкціями для штабу і іншими корисними матеріалами, що постійно буде поповнюватись.  
(Доплачувати за нові матеріали не потрібно.)   
   

   Купити повний планер: https://forms.gle/y23CJwUvSQtbRFDa9 
 
 
Або за  QR – кодом:  
 
 

Також Ви можете замовити аудит вашої виборчої 
кампанії , Стратегічну сесію по розробці стратегії 
вашої виборчої кампанії або тренінг для вашого 
штабу.  
Звертайтесь за телефоном 0979193735 – Михайло 
Городок. Найкраще – писати в Телеграм або Вайбер  

https://forms.gle/y23CJwUvSQtbRFDa9
https://forms.gle/y23CJwUvSQtbRFDa9
https://forms.gle/y23CJwUvSQtbRFDa9

