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СИСТЕМА МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ
(СТАТТЯ 192 ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) 



ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ 

ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ 
(СТАТТЯ 197 ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)



Відкриті списки – це можливість змінити

порядок кандидатів в списку, запропонованим

політичною партією. Тобто це зміна рейтингу

за рахунок голосування за окремого кандидата в

списку партії.

Найголовніша ознака відкритих списків – це

конкуренція між кандидатами в межах одного

списку на одному окрузі.



Система, яка використовувалась на виборах 2015

року для обласних, районних та міських рад була

пропорційною, але не за відкритими списками.

В 2015 році не було можливості обрати в одному

окрузі серед декількох кандидатів від однієї партії.

Є округи в яких не представлені депутати



 Якщо партія хоче отримати представництво в

раді, то це має бути досить командна гра, не

конкуренція одного проти іншого.

 При доброму результаті, з округу буде виходити

по 2-3 депутати від однієї політсили.

 Ті, хто буде у списку, повинні розуміти: всі не

переможуть і працюватимуть на партію.

 Кожен голос виборця – до партійної копілки.



ФОРМА ВИБОРЧОГО БЮЛЕТЕНЯ 
(СТАТТЯ 240 ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)



ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВИБОРІВ

Визначення переліку партій, які подолали виборчий 

бар’єр . До ради зможуть пройти тільки ті партії, 

що отримають більше 5% голосів у цілому. 

Визначення кількості місць, яку отримає партія, 

яка подолала виборчий бар’єр,  у раді. 

Визначення, хто саме з партійних кандидатів 

стане депутатом. 













ГЕНДЕРНІ КВОТИ. ЩО НОВОГО?
(Ч. 9 СТАТТІ 219 ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЧАСТИНА 

7 СТАТТІ 220 ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

 На виборах до обласної міської (90 тисяч і більше виборців), до

Верховної Ради АРК організації партії необхідно забезпечити

присутність у кожній п'ятірці (місця з першого по п'яте, з

шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків

і жінок (не менше двох кандидатів кожної статті)

 На виборах у депутати сільської, селищної, міської (до 90 тисяч

виборців) організації партії необхідно забезпечити присутність не

менше 30% осіб кожної партії.









СТАДІЇ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
Виборчий процес включає такі етапи:

1) складання та уточнення списків виборців;

2) утворення виборчих округів;

3) утворення виборчих дільниць;

4) утворення виборчих комісій;

5) висування та реєстрація кандидидатів в депутати, міських, сільських, селищних голів, 
старост;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування;

8) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування;

9) встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення;

10) припинення діяльності виборчих комісій.

У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:

1) повторне голосування;

2) підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного голосування та 
результатів виборів.



ЗМІНИТИ ВИБОРЧУ АДРЕСУ ТА 

ОТРИМАТИ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

- договір оренди житла

- документ, що підтверджує здійснення підприємницької діяльності за фактичною 

адресою

- документ, що підтверджує право власності на житло

- довідка про взяття на облік ВПО

- документ, що засвідчує догляд за особою, яка зареєстрована за фактичною адресою

- підтвердження перебування у шлюбі або родинних відносинах з людиною, проживання

якої зареєстровано за фактично/ адресою. 

Суттєвим нововведенням має стати і можливість звернутись до Державного реєстру виборців із заявою за допомогою
електронних засобів із застосуванням електронного цифрового підпису - без фізичної явки до Держреєстру.

!Важливо, що змінити виборчу адресу можна буде не пізніше, ніж на 5-й день з початку виборчого процесу.
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