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Березень традиційно вважається жіночим місяцем.  

Одні – насолоджуються святом, а інші – досі борються 
за гендерну рівність.  Якого прогресу досягнуто в цьому 
питанні, та чому нерівність  між чоловіками та жінками 
в громадсько-політичній,  економічній та інших сферах 

життя і діяльності суспільства зберігається й досі?
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EVENTS. ACTIVITIES. COMMENTS

Improvement  
of the Electoral Code
The Central Election Commission continued 

its work on preparing proposals for improving the Electoral 
Code of Ukraine, which came into force on January 1, 2020.

Reforming local elections 
legislationn
Verkhovna Rada Committee on 
Organization of State Power, Local Self-

Government, Regional Development and Urban Planning, 
International Foundation for Electoral Systems, Project 
Coordinator of the Organization for Security and Co-operation 
in Europe (OSCE) in Ukraine, Council of Europe Office in 
Ukraine, OPORA Civic Network, Association of Ukraine and 
the Association of United Territorial Communities organized a 
roundtable on reforming the law governing local elections.

Expanding communication 
channels and increasing the fight 
against misinformation
Secretary-General of the Commission Elena 

Gataullina has a working meeting with the Head of Public 
Policy for Europe, the Middle East and Africa, Anika Geisel, at 
the Central Election Commission. The event was also attended 
by CEC members Andrii Yevstigneiev, Vitalii Hren’, Victoria 
Hlushchenko, Acting Head of the Commission Secretariat 
Kateryna Sharah, Head of the Commission Secretariat's Use 
of Funds Secretariat Natalia Vadimova, Facebook Politics 
Manager of Ukraine.

Midterm elections of the People's 
Deputy of Ukraine
On March 15, 2020, midterm elections of the 
People's Deputy of Ukraine took place in the 

single-member constituency № 179 in Kharkiv region.

Liberalization of the procedure for 
changing the election address
The Central Election Commission addressed the 
public with a proposal to join the preparation of 

the Procedure for Consideration of a Voter's Request for Changing 
the Electoral Address to a Location Other than the Registered 
Residence, and to submit their proposals and remarks

An interactive seminar for 
representatives of women's 
organizations of Ukraine
In the Central Election Commission a working 

meeting of a member of the Commission Victoria Hlushchenko 
was held with representatives of women's NGOs. Representatives 
of the International Foundation for Electoral Systems (IFES) in 
Ukraine, members of the Secretariat of the Commission and the 
Center for the Management of the Training of Election Process 
Participants at the CEC also took part in the event.

CURRENT INTERVIEW

Gender equality and elections
CEC member Victoria Hlushchenko told 
reporters at the International Foundation 

for Electoral Systems Foundation (IFES) about the situation of 
women's access to public processes in Ukraine and how the 
new Electoral Code would help ensure balanced representation 
of articles in politics

 VISNYK  of the CEC of Ukraine
                 MARCH = 2020

GENDER LOOK

What progress has been made on the gender 
issue, and why are inequalities between men 
and women in the socio-political, economic 

and other spheres of life and society still observed?

The evolution of the gender 
composition of the Verkhovna Rada 
of Ukraine over the last 30 years
According to the Constitution of Ukraine, equal 
rights of women and men are ensured, in 

particular, by providing equal opportunities in social and political 
activities. At the same time, according to the report of the World 
Economic Forum, Ukraine ranks 59th (out of 153) in the ranking of 
gender equality, and in the ranking of political opportunities for 
women - 83rd.

Gender policy in local elections
The Electoral Code of Ukraine, approved by 
the Verkhovna Rada on December 19, 2019, 
states a clear rule: there must now be at least 
two candidates of each gender in each of the 

five party lists. That is, the gender minimum for women and 
men is 40%. The party system is bound to act in elections to all 
councils where the number of voters exceeds 90 thousand. All 
regional and 30 city councils are included in this list.

HISTORICAL PERSPECTIVE

Women's suffrage. Which countries 
were the first to give women the 
right to vote?

The origins of the modern women's suffrage movement date 
back to the eighteenth century, when the patriarchal system of 

most societies gave men and women different social functions 
and, accordingly, different rights and responsibilities - the right 
to choose or to be elected was determined by the property 
value and being dependent on in the sense of a man or father, 
women were often deprived of such rights.

ELECTIONS ABROAD 

Parliamentary elections have not 
resolved the political crisis in Israel
On March 2, Prime Minister Benjamin 

Netanyahu's Likud Party won the majority of votes in the Israeli 
parliamentary elections. The party will receive 36 of the 120 
seats in the Knesset (Israel Parliament).

Poland: Presidential elections  
in a pandemic period
The first round of presidential elections 
in Poland is scheduled for May 10, 2020. 

On the night of March 27 to 28, the Seimas of Poland adopted 
amendments to the Electoral Code. They allow remote voting for all 
voters who are in isolation on election day and who are 60 years old.

Parliamentary elections in 
Tajikistan
In the lower house election in Tajikistan 
on March 1, President Emomali Rahmon's 

Democratic Party received 50.4% of the vote. The opposition 
Social Democratic Party received less than 1%. Turnout 
exceeded 75% with the required minimum of 50% and 
amounted to about 3.7 million voters. 

Guyana Regional and General 
Elections
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Удосконалення Виборчого кодексу
Основними новелами та змінами, які пропо-

нує розглянути Центральна виборча комісія, є:

P Спрощення участі у виборах усіх суб’єктів вибор-
чого процесу шляхом усунення надмірної регу-
льованості виборчих процедур, яка себе загалом 
не виправдовує, але ускладнює роботу виборчих 
комісій.

P Запровадження можливості використання у ви-
борчому процесі електронних сервісів.

P Запровадження можливості використання інно-
ваційних технологій у виборчому процесі. На-
приклад, для підрахунку голосів виборців, для 
встановлення особи виборця на виборчій дільниці 
шляхом електронної ідентифікації.

P Деталізація повноважень регіональних та терито-
ріальних представництв Комісії.

P Проведення позачергових, проміжних, перших, 
додаткових місцевих виборів двічі на рік.

P Унормування наслідків для виборчого процесу в 
разі введення воєнного або надзвичайного стану в 
Україні чи в окремих її місцевостях.

P Узгодження кількості виборчих регіонів та мак-
симальної кількості кандидатів, які можуть бути 
висунуті в кожному з них.

P Урахування голосів виборців закордонного вибор-
чого округу під час розподілу депутатських манда-
тів за загальнодержавними списками партій.

P Запровадження механізмів боротьби із “двійниками”.
P Усунення неузгодженостей та прогалин у положен-

нях Виборчого кодексу України.

Детальніше з пропозиція-
ми Центральної виборчої комісії 
щодо вдосконалення Виборчого 
кодексу України можна ознайоми-
тися за посиланням:

https://www.cvk.gov.
ua/actualna-informaciya/
tsentralna-viborcha-komisiya-
prodovzhuie-robotu-nad-
vdoskonalennyam-viborchogo-
kodeksu-ukraini.html

Після набрання чинності Вибор
чим кодексом України 1 січня 2020 року 
Центральна виборча комісія продов
жила роботу з підготовки пропозицій 
для вдосконалення виборчого законо
давства.

У відповідь на звернення Комі-
тету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місце-
вого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування Головою 
Центральної виборчої комісії подано 
відповідні напрацювання Комісії для 
розгляду на Комітеті та врахування під 
час підготовки комплексного проєкту 
закону про внесення змін до Вибор-
чого кодексу України. За результата-
ми узагальнення пропозицій членів 
Центральної виборчої комісії, фахівців 
Секретаріату Комісії та Служби розпо-
рядника Державного реєстру ви-
борців, а також пропозицій, наданих 
громадянами ЦВК опрацювала перші 
3  книги Виборчого кодексу. Робота 
над 4 книгою триває і її результати 
будуть додатково оприлюднені для 
широкого ознайомлення.

Центральна виборча комісія 
також наголошує, що під час опрацю-
вання положень Виборчого кодексу 
України вона не торкалась питань, 
які за своїм змістом є політичними та 
перебувають в площині компетенції 
парламенту.
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10 березня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування, Міжнародна фундація виборчих систем, Координатор 

проєктів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, Офіс Ради Європи в Україні, 
Громадянська мережа ОПОРА, Асоціація міст України та Асоціація об’єднаних територіальних громад 

організували круглий стіл, присвячений реформуванню законодавства, що регулює місцеві вибори.

У круглому столі взяли участь 
члени ЦВК, народні депутати 
України, представники політичних 
партій, національних та міжнарод
них неурядових організацій. Захід 
надав платформу для обговорення 
прогалин Виборчого кодексу, які 
слід удосконалити задля ефектив
ної організації місцевих виборів. 
Експерти обговорили проблемні 
питання Виборчого кодексу, які 
стосуються забезпечення належ
ного представництва громад на 

місцевих виборах; принципів ви
значення кількісного складу місце
вих рад; особливостей висування 
кандидатів та забезпечення участі 
незалежних кандидатів за пропор
ційної системи;  питання зниження 
рівня грошової застави тощо.

Виступаючи від імені парла
ментського Комітету, народний 
депутат України Олександр Кор
нієнко сказав, що Комітет має на
мір переглянути законодавство, 
що регулює місцеві вибори – кни

гу четверту Виборчого кодек
су  – до середини квітня, тобто за 
півроку до місцевих виборів, які 
мають відбутися 25 жовтня. Цю 
думку поділяють більшість фрак
цій політичних партій у Верхов
ній Раді. Пріоритетними мають 
бути технічні зміни, спрямовані 
на належну організацію виборчо
го процесу. Також була вислов
лена підтримка пакета технічних 
змін, представлених ЦВК напере
додні круглого столу.

Серед інших змін до законо
давства також і ті, що стосуються 
розміру виборчої застави для кан
дидатів на посаду міського голови 
у великих містах, а також для пар
тій, які хочуть взяти участь вибо
рах депутатів обласних і міських 
рад та зменшення кількості членів 
певних рад.

Окремі учасники дискусії ви
словили ідею щодо зниження про
хідного бар’єра для політичних 
партій для участі у розподілі місць 
за пропорційною виборчою систе
мою з 5% та щодо зниження внут
рішнього бар’єра для кандидатів 
всередині списків. Таким чином, 
виборці матимуть більший вплив 
на склад місцевих рад.

Коментуючи розмір вибор
чої застави, учасники дискусії 
також запропонували повертати 
її не тільки переможцям вибо
рів, а й політичним партіям та 
кандидатам, які наберуть певну 
кількість голосів; наприклад, 2% 
голосів для партій, які беруть 
участь у виборах за пропорцій
ною системою. Ця ідея, рекомен
дована Венеціанською комісією 
Ради Європи, може стимулювати 
участь у виборах нових та малих 
політичних партій, які наразі не 
представлені у Верховній Раді чи 
місцевих радах.

На думку експертів, проблем
ним залишається питання прове
дення перших виборів в об’єднаних  
громадах одночасно з черговими 
місцевими виборами. Вони закли
кали уряд скласти чіткий план для 
громад, які не прийняли рішення 
про об’єднання, і повідомити про 
це громадянам задовго до прове
дення перших виборів в ОТГ. 

Учасники також наголосили, 
що ЦВК повинна мати достатній 
час для підготовки виборів, зокре
ма для внесення змін до підзакон
них нормативноправових актів 
та визначення виборчих округів. 
Депутати озвучили плани ство
рення робочої групи для вирішен
ня конкретних проблем забезпе
чення безпечного середовища та 
планування виборів у районах по
близу лінії зіткнення у Донецькій 
та Луганській областях.

Обговорювалась можли
вість внесення змін до Консти
туції України з приводу нового 
адміністративнотериторіального 
устрою. Однак це навряд чи буде 
здійснено на місцевих виборах 
цього року, оскільки виборчий 
процес має розпочатися 27 липня, 
за 90 днів до дня виборів. 

Порушувалось також питан
ня складності бюлетенів через 
різні виборчі системи на різних 

рівнях, що може створювати до
даткову плутанину для виборців. 
На думку фахівців, Україна має 
дотримуватися своїх міжнародних 
зобов’язань та забезпечити участь 
незалежних кандидатів незалежно 
від виборчої системи. При обго
воренні гендерних питань ішлося 
про те, що Виборчий кодекс пря
мо не зазначає, що недотримання 
політичною партією гендерних 
квот є однією з підстав відмови у 
реєстрації списку партій. Це має 
бути прямо прописано у Вибор
чому кодексі для уникнення непо
розумінь. На виборах у населених 
пунктах, які мають менше 90 000 
виборців, квота становить 30 від
сотків і не містить норм щодо чер
гування представників різних ста
тей у списках. Отже, під час таких 
виборів партії можуть розміщува
ти жінок у непрохідних округах, 
що робить положення щодо квоти 
на цьому рівні неефективними.

Круглий стіл відбувся за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку, 
британської допомоги від уряду Великої 
Британії та Міністерства міжнародних 
справ Канади.

Реформування законодавства  
про місцеві вибори
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Під час спілкування сторони 
обговорили актуальні питання 
реалізації публічних політик та 
правил Facebook в Україні, зокре
ма щодо протидії дезінформації 
на виборах.

У контексті цього питання 
Олена Гатаулліна зазначила, що 
нинішній склад Комісії з пер
ших днів діяльності взяв курс 
на модернізацію своєї роботи, 
насамперед, щодо збільшення її 
прозорості та посилення довіри 

суспільства як до ЦВК, так і до 
виборів загалом. 

– У цьому напрямі одними із 
найважливіших заходів вбачаєть
ся розширення каналів комуніка
ції зі всіма суб’єктами виборчого 
процесу та посилення боротьби 
з дезінформацією. Відтак Ко
місія зацікавлена у співпраці з  
Facebook, інструментом, який має 
суттєво допомогти під час реалі
зації зазначеного, – наголосила 
секретар ЦВК.

Аніка Гайзель та Катерина 
Крук поінформували про досвід 
роботи щодо забезпечення у со
ціальній мережі доброчесності 
виборчого процесу, зокрема й в 
Україні.  При цьому детально роз
крили механізм боротьби з дезін
формацією, викриття фейкових 
акаунтів тощо. Адже тільки торік 
фахівцям Facebook у співпраці з 
нашими правоохоронними орга
нами вдалося виявити і припини
ти діяльність трьох мереж, робота 

яких була спрямована як проти 
національної безпеки загалом, так 
і на перешкоджання проведенню 
чесних та демократичних виборів 
в Україні.

Окремо учасники зустрічі 
зупинилися на питаннях роз
міщення політичної реклами у 
Facebook, передусім, щодо інстру
ментів та механізму визначення її 
прозорості. В цьому контексті, на 
жаль, законодавчо не врегульова
не використання коштів виборчих 

фондів політичних партій та кан
дидатів для розміщення агітацій
них матеріалів в Інтернеті. Тож, 
як зауважила Олена Гатаулліна, 
для можливого розв’язання озна
ченої проблеми у майбутньому 
є сенс налагодити тісний діалог 
між ЦВК, Національною радою 
України з питань телебачення і 
радіомовлення та Facebook.

Наприкінці заходу сторони 
домовилися поглиблювати парт
нерську співпрацю. Окрім іншо

го, – організувати низку тренінгів 
для членів ЦВК та працівників 
Секретаріату Комісії з метою 
оволодіння додатковими інстру
ментами та можливостями мережі 
Facebook, а також опанування 
навичками проведення комуніка
ційних кампаній, зокрема й щодо 
просвіти виборців.

4 березня у Центральній вибор
чій комісії відбулася робоча зустріч 
секретаря Комісії Олени ГАТАУЛЛІ-
НОЇ з керівником Facebook з питань 
публічної політики в регіоні Європи, 
Близького Сходу і Африки Анікою 
ГАЙЗЕЛЬ. У заході також взяли 
участь члени ЦВК Андрій ЄВСТІГНЄЄВ, 
Віталій ГРЕНЬ, Вікторія ГЛУЩЕНКО, 
виконувач обов’язків керівника Сек
ретаріату Комісії Катерина ШАРАГ, 
завідувач відділу контролю за вико
ристанням коштів Секретаріату Ко
місії Наталія ВАДІМОВА, менеджер з 
питань публічної політики Facebook 
по Україні Катерина КРУК.

Розширення каналів комунікації  
та посилення боротьби з дезінформацією
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15 березня 2020 року відбулися проміжні вибори 
народного депутата України в одномандатному 
виборчому окрузі №179, що на Харківщині.

Ці вибори відбулися в 
зв’язку з тим, що в листопаді 
2019 року Президент України 
Володимир Зеленський при-
значив  народного депутата від 
«Слуги народу» Олексія Кучера, 
який переміг на окрузі в ході до-
строкових парламентських ви-
борів, головою Харківської об-
ласної державної адміністрації.

 Майже 147 тисяч вибор-
ців мали змогу проголосувати 
на 189 виборчих дільницях. Для 
участі в цих виборах Центральна 
виборча комісія зареєструвала 
40 кандидатів у народні депутати 
України. До виборчого бюлете-
ня було включено 37 кандидатів 
(3 – відмовилися від балотуван-
ня). З них: 27 – висунутих полі-
тичними партіями, 10 – шляхом 
самовисування. Проміжні ви-
бори відбувалися згідно із За-
коном України «Про вибори на-
родних депутатів». Очікується, 
що новий Виборчий кодекс буде 
вперше застосований на черго-
вих виборах народних депутатів 
України у жовтні 2023 року.

За інформацією, яка надій-
шла до ЦВК від окружної вибор-
чої комісії (ОВК), явка виборців 
на момент закриття виборчих 
дільниць становила 27,47%. Для 
порівняння, під час позачерго-
вих виборів народних депута-
тів України 21 липня 2019 року 
явка виборців в ОВО № 179 
становила 51,01%, а загалом по 
Україні – 49,2%.

У зв’язку з обранням Юлії 
Світличної народним депута-
том України у Верховній Раді 
стало 88 жінок, що становить 
20,75% від кількісного складу 
парламенту.

16 березня Громадянська 
мережа ОПОРА оприлюднила 
заяву про попередні результати 
спостереження на проміжних 
виборах у 179 окрузі на Хар-
ківщині. Зазначається, що про-
цес голосування та підрахунку 
голосів на проміжних виборах 
народного депутата України від-
повідав базовим стандартам де-
мократичних виборів та вимогам 
національного законодавства. 

Проміжні вибори  
народного депутата України

Місце проживання кандидатів у народні депутати

Інформація про кандидатів в народні депутати України

Рід занять кандидатів у народні депутати

Явка виборців на проміжних виборах народного депутата України у 179 окрузі 15 березня 2020 року  
у порівнянні з попередніми парламентськими кампаніями 2012, 2014 та 2019 років у цьому окрузі

Явка виборців на проміжних виборах народного депутата України у 179 окрузі 15 березня 2020 року

Інфографіка: 

"ОПОРА"

«Обсерваторія демократії» 

Юлія СВІТЛИЧНА, екс-
голова Харківської обласної 
держ  адміністрації, перемогла 
на проміжних виборах у 179- му 
окрузі в Харківській області. 
Вона набрала 77,54% голосів.

https://www.oporaua.org/
http://od.org.ua/uk/
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Організована у формі ін
терактивного семінару, зустріч 
стала черговим заходом у межах 
спів праці ЦВК та IFES в Україні 
щодо спільної реалізації проєкту 
технічної допомоги “Забезпечен
ня ефективної участі громадян 
у впровадженні реформ для 
гендерної рівності”.

— Нам дуже важливо по
чути думки та пропозиції людей, 
які безпосередньо на практиці 
опікуються питаннями гендерної 
рівності як у виборчому процесі, 
так і у сфері участі жінок у полі
тиці. Так само нагальною є необ
хідність визначення змістовних 

шляхів спільної діяльності ЦВК 
і громадянського суспільства у 
цих напрямах та її ефективної 
координації, – зазначила Вікто
рія Глущенко.

Вона також додала, що 
чергові місцеві вибори восени 
2020 року мають наочно про
демонструвати, як буде реалізо
вано на практиці забезпечення 
визначених новим виборчим за
конодавством гендерних квот. А 
з тим – і Комісія, і зацікавлена 
спільнота зможуть чітко зрозу
міти, на що необхідно звернути 
увагу задля усунення недоліків 
у цьому процесі, наприклад, під 

час майбутніх парламентських 
виборів.

Відтак, учасники зустрічі 
напрацювали конкретні пропо
зиції щодо співпраці Централь
ної виборчої комісії з грома
дянським суспільством у сфері 
забезпечення гендерної рівності 
під час підготовки та проведення 
виборів. При цьому їх обгово
рення відбувалося за трьома на
прямами: робота з політичними 
партіями, навчання та просвіта. 
Під час визначення відповідних 
заходів була окреслена і роль 
Комісії, жіночих організацій та 
рухів у реалізації запланованого.

11 березня у Центральній виборчій 
комісії відбулася робоча зустріч члена Комісії 
Вікторії ГЛУЩЕНКО з представницями жіно
чих громадських організацій. У заході також 
взяли участь представники Міжнародної 
фундації виборчих систем (IFES) в Україні, 
працівники Секретаріату Комісії та Центру 
управління навчанням учасників виборчих 
процесів при ЦВК.

Інтерактивний семінар 
для представників 
жіночих організацій 
України

12 березня Центральна виборча комісія на офіційному вебсайті оприлюднила 
підготовлений Службою розпорядника Державного реєстру виборців проєкт Порядку 
розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси на іншу, ніж адреса зареє
строваного місця проживання. Водночас ЦВК звернулася до громадськості з пропози
цією долучитися до підготовки Комісією зазначеного Порядку та надати свої пропо
зиції і зауваження до нього.

Ухвалення цього документа 
сприятиме реалізації громадяна
ми свого права голосу на вибо
рах. Особливої актуальності він 
набуває в контексті майбутніх 
місцевих виборів та можливої 
участі в них внутрішньо пере
міщених осіб. Адже Виборчим 
кодексом України встановлено, 
що належність громадянина до 
територіальної громади та міс
це проживання на відповідній 
території визначаються його ви
борчою адресою (крім випадків, 
передбачених законом).

Відтак, до ЦВК надійшло 
близько 40 різноманітних пропо
зицій від органів державної вла
ди та місцевого самоврядування, 
громадських організацій, окре
мих громадян. Зазначені пропо
зиції, окрім іншого, спрямовані 
на спрощення та лібералізацію 
процедури зміни виборчої адреси 
на іншу, ніж адреса зареєстрова
ного місця проживання.

Комісія висловлює щиру 
подяку всім представникам гро
мадських організацій, експерт
ного середовища та окремим 
громадянам, хто винайшов час 
та долучився до відповідних на

працювань. Окремо слід відзна
чити ГО “Громадський холдинг 
“ГРУПА ВПЛИВУ”, Центр прав 
людини ZMINA, ВГО “Грома
дянська мережа “ОПОРА”, які 
постійно приділяють увагу пи
танням вдосконалення виборчо
го законодавства та тривалий час 
опікуються виборчими правами 
внутрішньо переміщених осіб й 
інших мобільних груп населення, 

за надання свого бачення органі
зації зазначеної процедури для 
виборців.

ЦВК узагальнить та обгово
рить всі надіслані пропозиції та 
визначиться щодо їх урахування 
під час остаточного ухвалення 
цього Порядку розгляду звернен
ня виборця щодо зміни виборчої 
адреси на іншу, ніж адреса зареє
строваного місця проживання. 

Лібералізація процедури 
зміни виборчої адреси
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Нині у Виборчому кодексі, якщо говорити про 
вибори народних депутатів, квота встановлена на 
рівні 40%. Тобто, при висуванні кандидатів у народні 
депутати України під час формування загальнодер
жавного та регіональних виборчих списків кандида
тів у депутати політичні партії повинні забезпечити 
присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по 
п’яте, з шостого по десяте і так далі) кожного вибор
чого списку як чоловіків, так і жінок (не менше двох 
кандидатів кожної статі).

При цьому порушення політичною партією цієї 
вимоги є однією з підстав для відмови Центральною 
виборчою комісією в реєстрації всіх кандидатів у на
родні депутати України, висунутих цією партією.

Процедура висування кандидатів у народні 
депутати регламентована, але ми не можемо впливати 
на волевиявлення громадян. Як вони голосуватимуть 
та обиратимуть кандидатів з відкритих регіональних 
виборчих списків, ніхто передбачити не може. Тому 
лише після проведення парламентських виборів ми 
зможемо на практиці оцінити результати впровад
ження ґендерних квот. Водночас необхідно усвідом
лювати, що попри створення законодавчого підґрунтя 
всетаки багато залежить і від змін ментальності.

Але, як на мене, встановлення 40%вої ґендерної 
квоти на етапі висування уже є вагомим кроком для 
підвищення участі жінок у політиці.

Оскільки на місцевих виборах застосовується 
паралельно декілька різних виборчих систем, при 
формуванні виборчих списків депутатів до облас
них та міських (міст з кількістю виборців 90 тисяч 
і більше) рад закладено так само 40%ву ґендерну 
квоту. Тобто співвідношення кандидатів у депута
ти у списку буде таким же, як на парламентських 
виборах  – два кандидати з п’яти мають бути проти
лежної статі. При цьому ця вимога стосується як 
єдиного виборчого списку кандидатів від політичної 
партії, так і регіональних списків цієї партії.

Що ж стосується виборчої системи до інших 
рад, то при формуванні виборчого списку кандида
тів у депутати міських  (міст з кількістю виборців 
менше 90 тисяч), а також районних, районних у 
містах, сільських, селищних рад, політична партія 
має зберегти 30%ву ґендерну квоту.

Тобто на місцевих виборах застосовується 
диференційований підхід до формування виборчих 
списків. Знову ж таки, ми говоримо про етап вису
вання, а не обрання.

Як на мене, ще одним позитивним моментом у 
Виборчому кодексі для полегшення участі жінок у 
процесі балотування є встановлення вимоги уникати 

дискримінації та сексизму при висвітленні інфор
мації про вибори. Це має вплинути на коректність 
ведення передвиборної агітації.

Ймовірно, розробники Виборчого кодексу 
закріпили заборону сексизму через підвищення ґен
дерної квоти, а також з метою підвищення правової 
культури учасників виборчого процесу.

– Окрім законодавчих змін, які ще, на вашу 
думку, заходи необхідно проводити для забезпе-
чення ґендерної рівності у виборчому процесі? 

– В першу чергу, просвіта виборців.
До речі, щодо готовності голосувати за канди

датівжінок. Нещодавно я натрапила на цікаві со
ціологічні дослідження щодо того, чи є різниця для 
виборців, за кого голосувати: за чоловіка чи за жінку, 
враховуючи, що потенційні кандидати перебувають в 
абсолютно рівних умовах. Статистика була дуже при
ємною: для пересічного виборця не є принциповим 
стать, а є принциповим особисті якості кандидата.

У ЦВК нещодавно за сприяння IFES було 
проведено зустріч з лідерами громадських жіночих 
організацій. Представниці жіночих рухів сформу
лювали свої потреби і озвучили проблеми, з якими 
вони стикаються. Було окреслено дорожню карту 
заходів, які ми будемо реалізовувати.

Так, повинна бути налагоджена співпраця між 
політичними партіями і громадськістю.

Крім того, попри встановлення засад для пред
ставництва жінок у Виборчому кодексі та з огляду на 
його новизну, багато хто ще досі не проінформова
ний про наявність ґендерних квот і про те, що жінки 
і чоловіки мають бути рівно представлені в органах 
місцевого самоврядування та парламенті. Вибори 
впливають на багато чинників, тому люди повинні 
бути соціально активними. У мене викликає нерозу
міння пасивність окремих груп населення до участі у 
виборах. Відтак потрібно інформувати громадськість 
про новели Виборчого кодексу, про ґендерні квоти, 
про порядок формування виборчих списків і доноси
ти людям думку про те, що важливо брати участь у 
виборах, бо це підвищує рівень довіри до влади.

– Яку би пораду ви дали іншим жінкам, які 
працюють у сфері розвитку демократії та вря-
дуванні?

– Не боятися, бути більш активними, постійно 
працювати над собою і самовдосконалюватися. Не 
боятися реалізовувати себе, не боятися стереотипів, 
не боятися переступати через них та виходити за 
межі зони комфорту і брати участь у виборах.

Гендерна рівність 
та вибори

– На вашу думку – чи рівні наразі умови для 
участі в політичних процесах для жінок і чолові-
ків в Україні?

– У Конституції, норми якої мають найвищу 
юридичну силу, закріплений принцип рівності, у 
тому числі й під час реалізації виборчого права. 
І хоча з юридичної точки зору чоловіки і жінки 
рівні у своїх правах і можливостях, українське 
суспільство, на моє переконання, залишається 
підвладним певним стереотипам щодо соціальних 
ролей, які створюють штучні перепони для реалі
зації жінок у політиці.

Також на заваді до участі жінок у політич
ному житті стоїть і їхня особиста пасивність. Як 
показує досвід проведення попередніх виборчих 
кампаній, зокрема парламентських виборів, де за
стосовується змішана виборча система, жінки не
часто стають самовисуванцями в одномандатних 
виборчих округах. Там, де можливість бути обра
ними обумовлена саме бажанням жінок балотува
тися, вони не проявляють себе активно.

Водночас суспільнополітичні процеси, які від
буваються в Україні протягом останніх років, а також 
системні зміни до виборчого законодавства призвели 
до суттєвої активізації участі жінок у політичному 
житті. І на сьогодні в кількісному вимірі парламент 
України налічує 424 народних депутати України, 

обраних у загальнодержавному багатомандатному та 
одномандатних виборчих округах, із яких 87 жінок.

І це найвищий показник присутності жінок у 
парламенті за всі роки незалежності України.

Якщо говорити про місцеві вибори, то у складі 
міських, селищних, сільських радах багато депута
ток, утім, в обласних радах представництво жінок і 
досі залишається на рівні 15%.

– Новий Виборчий кодекс запроваджує 
інструменти для забезпечення збалансованого 
представництва статей. Причому на всіх видах 
виборів. Що це за інструменти та як вони впли-
нуть на виборчий процес?

– Завдання держави – створити сприятливі 
умови для покращення можливостей доступу жінок 
до політики. Так, передумови для паритетного пред
ставництва жінок у парламенті та в органах місцевого 
самоврядування були закладені раніше. Зокрема, в 
Законі «Про політичні партії в Україні» було встанов
лено вимогу до статутів політичних партій містити 
квоту не менше 30% щодо мінімального рівня пред
ставництва жінок і чоловіків у виборчому списку 
кандидатів у народні депутати України, кандидатів у 
депутати місцевих рад. Така ж квота передбачалася і в 
Законі «Про місцеві вибори». Але, на жаль, політичні 
партії таких вимог не завжди дотримувалися, з огляду 
на відсутність ефективних санкцій.

Член ЦВК Вікторія ГЛУЩЕНКО, яка згідно з розподілом обов'язків 
опікується у Комісії питаннями гендерного інтегрування та дотримання 

принципу гендерної рівності в ході організації підготовки та проведення 
виборів і референдумів в Україні, розповіла в інтерв’ю журналістам 

Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) про ситуацію з доступом 
жінок до суспільних процесів в Україні, та як новий Виборчий кодекс 

допоможе забезпечити збалансоване представництво статей у політиці.

https://ifesukraine.org
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Український парламент ще 
далекий від гендерної збалансо
ваності, але тенденція обнадій
лива. Якщо в першому скликанні 
було тільки 2,5% жінок (12 із 
475 депутатів), то в нинішньо
му скликанні – 20,6% (87 із 423 
нардепів).

У другому скликанні Ради 
жінки становили 4,1% усього 
складу (18і з 436 депутатів), в тре
тьому – 8% (38 із 477), в четверто
му – 5,5% (28 із 509), в п'ятому – 
8,7% (42 із 483), в шостому – 7,8% 
(42 із 541), в сьомому – 9,6% (46 із 
478), у восьмому – 12% (56 із 468).

Однак уперше жінки в ке
рівництві парламенту з'явилися 
тільки у восьмому скликанні. 
Спочатку Оксана Сироїд зай
няла пост заступника спікера, 
потім Ірина Геращенко стала 
першим віцеспікером. У ниніш
ньому скликанні Ради єдина 
жінка в президії – заступник 
спікера Олена Кондратюк.

Варто зазначити, що в ново
му Виборчому кодексі прописані 
гендерні квоти на рівні 40%: в 
кожній п'ятірці виборчого спис
ку повинні бути як чоловіки, так 
і жінки. Тому гендерна ситуація 

в наступних скликаннях Ради 
має покращитися.

Тим паче, що парламент
ська гендерна квота для на
ступних виборів чітко  визна
чена на рівні 40% і відтепер є 
обов’язковою для виконання. 
На виборах 2019 року вона ся
гала 30% і не була обов’язковою. 
Проте, якщо партія, яка про
йшла до парламенту, її до
трималася, то вона додатково 
отримала 10% до суми річного 
держфінансування.

За матеріалами  "Слово і діло".

Березень традиційно вважається жіночим місяцем. Одні – приймають подарунки від чоловіків 
і насолоджуються святом, а інші – досі борються за гендерну рівність. Адже цього року світ від-
значатиме 25-ту річницю ІV Всесвітньої конференції зі становища жінок, відомої як Пекінська 
конференція, на якій 189 країн-учасниць ухвалили документи, що стали дороговказом на шляху 
досягнення гендерної рівності у найважливіших сферах життя – Пекінську декларацію та Плат-
форму дій (1995 рік).

Крім того, виповнюється 10 років з часу утворення організації "ООНЖінки", яка входить до 
структури Організації Об'єднаних Націй і опікується питаннями гендерної рівності та розши-
рення прав і можливостей жінок –  провідний орган, що координує роботу системи ООН у гендер-
ному питанні. 

І ще одна помітна дата 2020 року – 5-річчя з часу затвердження  у 2015 році на саміті ООН з питань 
сталого розвитку Глобальних Цілей Сталого Розвитку, одна серед яких – гендерна рівність. 

ЕВОЛЮЦІЯ ГЕНДЕРНОГО СКЛАДУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
за останні 30 років

Згідно з Конституцією України рівність прав жінок і чоловіків забезпечується, зокрема, наданням 
рівних можливостей у громадсько-політичній діяльності. При цьому, за даними звіту Всесвітнього еконо-
мічного форуму, Україна посідає 59 місце (зі 153) в рейтингу гендерної рівності, а в рейтингу політичних 
можливостей для жінок – 83 місце. 

ГЕНДЕРНИЙ СКЛАД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ у 1990–2020 роках

ГЕНДЕРНИЙ ПОГЛЯД

Якого прогресу досягнуто в гендер-
ному питанні, та чому нерівність 
між чоловіками та жінками в гро-
мадсько-політичній, економічній 
та інших сферах життя і діяльності 
суспільства зберігається й досі?

Загальна 
кількість 
депутатів 
протягом 
каденції

 475 436 477 509 483 541 478 468 423
І скликання ІІ скликання ІІІ скликання IV скликання V скликання VI скликання VII скликання VIII скликання IX скликання
      1990–1994 1994–1998 1998–2002 2002–2006 2006–2007 2007–2012 2012–2014 2014–2019 2019–теперішній час

https://www.slovoidilo.ua/2020/03/06/infografika/polityka/yak-zminyuvavsya-hendernyj-sklad-rady-ostanni-30-rokiv
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Уперше на місцевих вибо
рах гендерну квоту запровадили 
2015 року. Але тоді санкцій за 
її недодержання не було, як і не 
було додаткових бонусів за до
тримання цієї квоти. Тепер же 
ЦВК вперше в історії України не 
зареєструє список партії, якщо 
виявить порушення квотного 
принципу. 

Якщо на виборах 2015 року 
можна було висувати кандидатів  
від партії одразу в ради кількох 
рівнів, то тепер діє нове правило: 
один кандидат – одне балотуван
ня. Це означає, що якщо раніше 
одні й ті ж кандидатки могли 
доповнювати гендерну квоту, 
то тепер партії мають посилено 
шукати кандидатокжінок, щоб 

подати список в різні ради.

Як вплинуло введення квот  
у 2015 році на склад рад

У жодному обласному 
центрі на місцевих виборах 2015 
року сумарний середній відсо
ток жінок у списках прохідних 
партій не перевищував 40%. Це 

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ
У Виборчому кодексі України, ухваленому Верховною Радою 19 січня 2019 року, прописане чітке 

правило: у кожній п’ятірці партійного виборчого списку відтепер має бути щонайменше двоє кандидатів 
кожної статі. Тобто гендерний мінімум для жінок і чоловіків становить 40%. Партійна система обов’язково 
діятиме  на виборах до всіх рад, де кількість виборців перевищує 90 тисяч. До цього переліку потрапля-
ють усі обласні та 30 міських рад.

означає, що політсилам, пред
ставленим у місцевому само
врядуванні, необхідно терміново 
шукати потенційних кандидаток. 

Середній відсоток жінок у 
списках прохідних партій в жод
ній раді не перевищив поділки 
у 40%. Але в 2015 році низка 
партій мала 40% і більше канди
даток: “Свобода” та Рідне місто у 
Кропивницькому, “Самопоміч” 
у  Запоріжжі та Дніпрі, БПП у 
Вінниці, “Батьківщина” в Рівно
му та ІваноФранківську, Укроп 
та Народний контроль у Луцьку, 
“Батьківщина” та КМКс партія 
угорців в Ужгороді, “Опозицій
ний блок” у Чернігові. Загалом 
9% від прохідних партій мали 
у своїх списках 40% і більше кан
дидаток.

Найважче буде знайти 
жінок для тих партій, які плано
мірно не розвивали жіноче кри
ло в громаді, мали раніше дуже 

низький відсоток кандидаток у 
списку. 

Кого обирають виборці
Гендерну квоту ввели для 

того, щоб у радах збільшити 
кількість жінок. Але вибори 2015 
року доводять, що партії хоч і 
делегували жінок, але виборці їх 
не обирали.

Так, до прикладу, "Свобода" 
у Києві мала в списку понад 28% 
кандидаток і майже виконала 
квоту, яку передбачав закон, а 
в Київраду не потрапила жодна 
представниця "Свободи".

 Майже аналогічна ситуація 
трапилася у Київраді з "Єдністю". 
Виборці цієї партії по суті не об
рали жінок до столичної ради. 

У інших партій також є 
ради, де вони залучили знач
ний відсоток жіноккандида
тів, але депутатками не стала 
жодна з них. Така ситуація у 

“Батьківщини” в Хмельницькій, 
Полтавській, Кропивницькій, 
ІваноФранківській, Черкась
кій радах. У "Самопомочі" – в  
Тернопільській, Чернігівській, 
Дніпровській, Ужгородській, 
Кропивницькій, Полтавській 
та Вінницькій радах. У "Ради
кальної партії" – у Рівненській, 
Кропивницькій, Луцькій радах. 
У інших партій також трапляли
ся такі випадки, але не так часто.

Але є партії, які провели в 
раду більший відсоток жінок, 
якщо порівнювати з тим середнім 
відсотком, який був у списку від 
початку. Такі випадки зафіксо
вані у 16 міських радах обласних 
центрів України у 2015 році. Час
тіше за все це стосувалося партій 
"Самопоміч", "Батьківщина" та 
БПП. Рідше – "Радикальної пар
тії Олега Ляшка" та "Свободи".

Інформація та інфографіка   
Громадський рух "Чесно"

https://www.chesno.org/post/3849/?fbclid=IwAR1WSdkcd3Q5bomO15FNwDJ_01yPaTmImW9jFmoLpa7JA4q7Am0dCDjUptQ
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КІЛЬКІСТЬ ДЕПУТАТІВ-ЖІНОК У ПАРЛАМЕНТАХ СВІТУ

 Понад 50% жінок у парламенті
Більше половини жінок

депутатів у парламенті лише в 
двох країнах – Болівії і Руанді. У 
Руанді всього 80 парламентаріїв, 
із них 49 – жінки (61,3%), у Бо
лівії зі 130 депутатів – 69 жінок 
(53,1%).

До речі, в Болівії на виборах 
глави держави торік теж перемог
ла жінка – Жанін Аньєс. Вона 
стала першою в історії країни 
жінкоюпрезидентом. Крім того, 
у 2010 році вперше в уряді Болівії 
посади були порівну поділені між 
чоловіками та жінками.

Понад 40% жінок у парламенті
Більше ніж 40% жінок за

сідають у парламентах відразу 
декількох європейських країн: 
Швеції (164 жінки з 349, 47%), 
Бельгії (61 жінка з 150, 40,7%), 

Португалії (92 жінки з 230, 
40%), Норвегії (70 жінок зі 169, 
41,4%), Іспанії (154 жінки із 350, 
44%), Швейцарії (83 жінки з 200, 
41,5%), Македонії (48 жінок зі 
120, 40%).

У парламенті Мексики по
над 48% жінокдепутатів (241 
з 500). У законодавстві країни 
прописані гендерні квоти для 
формування списків на парла
ментські вибори. В інших краї
нах Центральної та Латинської 
Америки ситуація теж непогана: 
Нікарагуа – 47,3% жінокпарла
ментаріїв (43 із 91), Аргентина – 
40,9% (105 із 257), КостаРіка – 
45,6% (26 із 57 ).

У парламенті Південно
Африканської Республіки 46,3% 
жінок (184 мандати з 397), у 
Сенегалі – 43% (71 з 165), На
мібії – 42,7% (41 з 96), Мозамбі
ку – 41,2% (103 з 250). У Новій 

Зеландії зі 120 парламентаріїв – 
49 жінок (40,8%).

Понад 30% жінок у парламенті
У переважній більшості 

країн Європи в парламентах пра
цюють близько третини жінок
депутатів: Німеччина (31,2%), 
Велика Британія (33,8%), Італія 
(35,7%), Франція (39,5%), Ав
стрія (39, 3%), Ісландія (38,1%), 
Люксембург (30%), СанМарино 
(31,7%), Сербія (37,7%), Косово 
(32,5%), Нідерланди (31,3%).

Понад 38% жінок у парла
ментах ТиморЛешті, Ефіопії, 
Еквадору і Тайваню. Рівно 30% 
жінокпарламентаріїв у Перу і 
Анголі, трохи більше в Австралії, 
Камеруні, Зімбабве і Судані.

У парламенті Бурунді зі 121 
депутата – 44 жінки (36,4%). У 
виборчому законодавстві країни 
встановлена квота в 30% на пред

Хоча гендерна рівність 
є одним із основоположних 
принципів ЄС, і рівна оплата за 
рівну працю була введена понад 
60 років тому, жінкам в ЄС все 
ще платять майже на 15% мен
ше в середньому за годину, ніж 
чоловікам .

Незважаючи на те, що  жін
ки частіше, ніж чоловіки, здо
бувають вищу освіту в країнах 
ЄС, на ринку праці вони менше 
представлені. Майже 30% жінок 
в ЄС працюють за сумісництвом, 
і вони набагато частіше перери
вають роботу, щоб піклуватися 
про дітей та родичів.

Існують великі розбіжнос
ті між країнамичленами ЄС: 
найбільший розрив у заробітній 
платі за гендерними ознаками у 
2018 році був зафіксований в Ес
тонії (23%), тоді як країною ЄС 
з найнижчою різницею в гендер
ній оплаті була Румунія (3%).

Важливою причиною роз
риву в гендерній оплаті є над
мірна кількість представників 

жінок у відносно низькооплачу
ваних секторах та недостатність 
у високооплачуваних секторах. 
Наприклад, у середньому в ЄС 
у 2018 році було більше чоло
віків учених та інженерів, ніж 
жінок  – 59% та 41% відповід
но. Жінки займають лише 33% 
керівних посад в ЄС.

Розрив у гендерній оплаті 
означає, що жінки піддаються 
більшому ризику бідності в по
хилому віці. У 2018 році жінки в 
ЄС віком старше 65 років отри

мували пенсії, що були в серед
ньому на 30% нижчими за пенсії 
чоловіків . Різниться і ситуація 
між країнамичленами – від 43% 
пенсійного розриву в Люксем
бурзі до 1% в Естонії. Висновки 
очевидні…

Депутати Європарламенту 
закликають Європейську Комі
сію розробити нову стратегію 
гендерної рівності, включаючи 
заходи щодо подолання розри
ву в оплаті праці за гендерною 
ознакою.

ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ НА РИНКУ ПРАЦІ В ЄС

ставництво жінок на виборних 
посадах. У Танзанії 36,9% жінок 
у парламенті, в Уганді – 34,9%, 
у Гайані – 34,8%, у Сальвадорі – 
33,3%, у Непалі – 32,7%, в Узбе
кистані – 32%. Зазначимо, що в 
Конституції Узбекистану пропи
сана 30%ва гендерна квота.

Понад 20% жінок у парламенті
У Верховній Раді України 

зараз 20,8% жінок (88 із 423 на
родних депутатів). За гендерною 
збалансованістю парламенту 
Україну обійшли такі європей
ські країни, як Румунія (31,9% 

жінокдепутатів), Литва (24,1%), 
Ірландія (20,9%), Албанія 
(29,5%), Боснія і Герцеговина 
(21,4%), Чехія (22,5%), Молдова 
(24,8%), Чорногорія (29,6%), 
Польща (28,7%).

У парламенті Канади 29% 
жінок, 98 депутатів із 338. Вибо
ри там пройшли восени мину
лого року і нинішня кількість жі
нокдепутатів стала рекордною 
для країни. У парламенті мину
лого скликання їх було 26%.

В Афганістані 27% жінок
депутатів, у Домініканській Рес
публіці – 27,9%, Алжирі – 25,8%, 

Китаї – 24,9%, Іраку – 26,4%, 
Ізраїлі – 23,3%.

Мінімальна кількість  
жінок-депутатів

Жодної жінки немає в 
парламенті Вануату, усі 52 
депутати там чоловіки. Тільки 
2,5% жінок у парламенті Гаїті 
(3 з 118), 5,3% жінокдепутатів 
на ШріЛанці (12 із 225), 6,1% у 
парламенті Соломонових остро
вів (3 з 49) і 9,5% у парламенті 
Малі (14 із 147).

За матеріалами "Слово і діло"

https://www.slovoidilo.ua/2020/02/12/infografika/polityka/skilky-deputativ-zhinok-parlamentax-svitu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic
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Витоки сучасного руху за виборче право жінок беруть свій 
початок з XVIII століття, коли патріархальний устрій більшос-
ті суспільств наділяв чоловіків та жінок різними соціальними 
функціями і, відповідно, різними правами та обов'язками — 
право обирати чи бути обраним визначалось майновим цензом, 
і, будучи залежними у майновому сенсі від чоловіка чи батька, 
жінки були часто позбавлені таких прав.

Жіноче виборче право
Які країни першими надали жінкам 
право голосу на виборах?

Перший відомий випадок, 
коли жіноче виборче право було 
закріплене законодавчо, від-
носиться до т. зв. Ери свободи у 
Швеції, коли після смерті коро-
ля Карла XII в 1718 році жінки, 
які платили податки, отримали 
право обирати членів парла-
менту. Переворот, здійснений 
королем Густавом III в 1772 
році, відновив монархію і нова 
Конституція урізала права жінок 
зокрема і парламенту загалом.

В 1755 році Конституція 
Корсиканської Республіки нада-
ла виборче право всім громадя-
нам, старшим 25 років, незалеж-
но від статі, яке жінки втратили 
після анекії Корсики Францією 
в 1769 році. У США першим, хто 
наділив жінок правом обирати, 
був штат Нью-Джерсі — в 1776 
році таке право отримали жінки, 
які мали власність. Однак у 1807 
році під приводом боротьби з 
фальсифікаціями на виборах жі-
нок позбавили виборчого права, 
як і небілих чоловіків.

У другій половині XIX 
століття у тій чи іншій формі 
право обирати отримали жін-
ки в різних країнах світу — в 
британській колонії Піткерн, 
французькій Франсвіль, Ав-

стралії, острові Мен. Нова 
Зеландія, британська колонія зі 
статусом самоуправної терито-
рії, стала першою краї ною світу, 
де в 1893 році жінки отримали 
рівні з чоловіками загальні ви-
борчі права. В 1902 році право 
жінок не лише обирати, а й бути 
обраними, було закріплене у 
Конституції Австралії (воно не 
поширювалось на аборигенів).

У Європі першою країною, 
де жінки отримали рівні з чо-
ловіками виборчі права, стала 
Фінляндія, яка на правах кня-
зівства входила до складу Росій-
ської імперії, — адміністративна 
реформа 1906 року закріпила за 
жінками право обиратись, і 16 
березня 1907 року на виборах до 
парламенту вони отримали 19 із 
200 депутатських місць. Фінлян-
дія стала першою країною світу, 
де загальне виборче право жінок 
було реалізоване на практи-
ці — 25 травня 1907 року вони 
вперше взяли участь у засіданні 
парламенту. Проте участь жінок 
у виборах до місцевих органів 
влади була закріплена лише 
після здобуття Фінляндією неза-
лежності в 1917 році. 

Жінки України, що входила 
тоді до складу Російської імперії, 

отримали виборче право навесні 
1917 року, за півроку до більшо-
вицької революції. Тоді понад 
40 тисяч російських жінок-фемі-
ністок  вийшли на маніфестацію 
у Петрограді.

У 1913 році рівні виборчі 
права жінок були законодавчо за-
кріплені в Норвегії, в 1915-му — в 
Данії, у 1917 році — в Росії (Тим-
часовим урядом), у 1918 році — в 
Канаді, Німеччині та Польщі, в 
1919-у — в Україні та Нідерлан-
дах, в 1920-у — по всій території 
США, в 1926-у — у Великобри-
танії, в 1930-у — в Туреччині, в 
1944-у — у Франції (Тимчасовим 
урядом після падіння Режиму 
Віші), в 1945-у — в Японії.

У наш час жінки мають рів-
ні з чоловіками виборчі права в 
більшості країн світу. Одними 
з останніх їх ввели Португалія 
(1974), Греція (1975), Швейца-
рія (1991), Бахрейн (2002), Ку-
вейт (2005), Об'єднані Арабські 
Емірати (2006), Бутан (2008) 
і Саудівська Аравія (2011). В 
Брунеї, Ливані, Саудівській 
Аравії та ОАЕ на виборчі права 
жінок накладаються ті чи інші 
обмеження — від освітнього 
цензу до права обирати без пра-
ва бути обраними.

Жіноче виборче право стало наслідком світо-
вого руху за права жінок. У Великій Британії та США 
поборниці такого права називалися суфражистками. 
Вони вдавалися до різноманітних акцій: влаштовували 
демонстрації та голодні страйки, розповсюджували 
листівки, приковували себе до воріт, сідали на рейки.

Інформація з відкритих джерел
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ПОЛЬЩА
обиратиме президента  обиратиме президента  
в умовах пандеміїв умовах пандемії

Перший тур президентських виборів у Польщі призначено на 10 травня 2020 року. У ніч з 27 на 
28 березня у Сеймі Польщі прийнято зміни до Виборчого кодексу. Вони дозволяють дистанційне 
голосування для всіх виборців, які у день виборів перебувають в ізоляції і яким виповнилося 60 років.

Проголосовані виборчі 
правки внесли в пакеті разом з 
іншими антикризовими зако
нодавчими змінами, які дають 
можливість польському парла
менту працювати дистанційно 
і приймати закони для запо
бігання, протидії та боротьби 
з епідемією коронавірусу у 
Польщі. Вони були прийняті у 
турборежимі. У початковому 
пакеті змін до Виборчого кодек
су не було, проте вони з’явилися 
пізно ввечері на позачерговому 
засіданні Сейму, яке тривало 
цілу ніч. Через це депутати не 
мали можливості ознайомитись 
з ними, оскільки дізнались про 
них перед самим голосуванням.

За виборчі зміни проголо
сувало 222 депутати зпоміж 439 
присутніх на пленарному за
сіданні. «За» проголосували ви
ключно представники правлячої 
партії «Право і Справедливість». 
«Проти» виборчих змін проголо
сувало 214 депутатів – представ
ників інших партій.

Цікаво, що завдяки змінам 
до регламенту, які були прий
няті парламентом напередодні, 
більшість депутатів брали участь 
у роботі Сейму дистанційно за 
допомогою електронних засо
бів зв’язку з дому, з партійних 
офісів або інших приміщень 
парламенту. Саме завдяки цьому 
опозиція вбачає можливість 
влади тепер приймати будьякі 
закони і зміни, які їй потрібні, 
оскільки голосування онлайн 
позбавляє можливості належно
го контролю за добросовісністю 
голосування, а також належного 
обговорення законотворчого 
процесу. Тим часом юристикон
ституціоналісти у Польщі ведуть 
гарячі дебати про те, наскільки 
така форма роботи парламенту 
може бути конституційною.

Поправка №177, яку про
голосував Cейм, вносить зміни 
до статей 53а і 53b Виборчого 
кодексу, що дає можливість 
виборцям в умовах карантину 
реалізувати активне виборче 

право завдяки дистанційному го
лосуванню. Зміни передбачають 
можливість:

• дистанційного голосу
вання поштою для виборців, які 
в день голосування перебувати
муть на примусовому карантині, 
ізоляції або самоізоляції вдома;

• дистанційного голосуван
ня поштою для виборців, яким у 
день голосування виповнилося 
60 років.

Проте вони не поширюють
ся на виборців, які будуть голо
сувати у закордонних виборчих 
округах і на морських суднах. 
Натомість старші виборці, яким 
на момент голосування випов
ниться 60 років, крім особистого 
дистанційного голосування, 
можуть скористатися правом 
проголосувати через уповно
важену особу (таке право досі 
мали неповноправні виборці).

Детально:  
https://www.oporaua.org/blog/vybory/19767

2 березня на пар
ламентських виборах в 
Ізраїлі більшість голосів 
отримала партія «Лі
куд» прем'єр міністра 
Біньяміна Нетаньяху. 
Партія отримає 36 із 
120 крісел в Кнесеті 
(парламент Ізраїлю).

Друге місце зайняла партія 
«КахольЛаван» головного кон
курента Нетаньяху Бені Ганца – 
33 мандати.

Соратники прем'єра Ізраїлю 
партії ШАС, «Об'єднаний іуда
їзм Тори», а також блок правих 
партій «Яміна» отримали 9, 7 і 6 
депутатських крісел відповідно. 
Також місця у парламенті отри
мали арабський «Об'єднаний 
список» – 15 мандатів, партія 

«Наш дім – Ізраїль» (НДІ) – 7, і 
«АводаГешер» – 7.

У березні на виборах про
голосували 71,46 % виборців, 
що на один відсоток більше, ніж 
у вересні минулого року. Тоді 
на ізраїльські виборчі дільниці 
прийшло 69,8% виборців. Таким 
чином, Нетаньяху не зміг отрима
ти більшість голосів у парламенті 
для формування уряду.

Парламентські вибори 
не вирішили політичної 
кризи в Ізраїлі

= ВИБОРИ ЗА КОРДОНОМ
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У виборах вперше не брала участь одна 
з головних партій від опозиції – Партія 
ісламського відродження Таджикистану. У 
вересні 2015 року вона була заборонена як 
терористична організація.

Емомалі Рахмон займає пост президен
та Таджикистану з 1992 року і може ба
лотуватися  необмежену кількість разів, 
згідно з прийнятими в 2016 році поправка
ми. Вибори до нижньої палати парламенту 
Таджикистану – Меджліс – проводяться 
раз на п'ять років.

Організації та об'єднання, 
які взяли участь у виборах, що 
відбулися 1 березня, закликали 
громадян країни проголосувати, 
оскільки це  вкрай важливо для 
визначення майбутнього Гаяни 
на найближчі 5 років.

Гаяна межує з такими краї
нами, як Венесуела і Бразилія. У 
країні діє система багатопартій
ної представницької демократії. 

В ході прямих виборів обира
ється Національна Асамблея. 
Партія або коаліція, яка отримує 
найбільшу кількість голосів, 
призначає свого президента. 

У 2020 році Прогресивна 
народна партія отримала 48,23% 
голосів. Таким чином, партія 
Альянс за національну єдність 
APNU отримує більшість манда
тів – 33 з 65 та право сформува

ти уряд. Однак опозиційна Про
гресивна народна партія (PPP) 
депутата Шаррандасу Персо 
не погодилася з результатами 
та заявила про фальсифікацію 
підрахунку голосів у четвертому 
окрузі та забажала перерахунку 
голосів. Проведення перерахун
ку голосів та підбиття кінцевих 
результатів виборів залишилися 
в підвішеному стані.

На виборах в нижню палату парламен
ту, які відбулися в Таджикистані 1 березня, 
Народнодемократична партія президента 
Емомалі Рахмона отримала 50,4% голосів. 
Опозиційна Соціалдемократична партія 
отримала менше 1%.   Явка перевищила 75% 
при необхідному мінімумі в 50% і становила 
близько 3,7 мільйонів виборців.

Вибори до парламенту 
Таджикистану Регіональні та 

загальні вибори 
в Гаяні

Аграрна партія

Демократична партія

Комуністична партія

Народно-демократична партія

Партія економічних реформ

Соціалістична партія

Соціально-демократична партія

Самовисуванці

громадян, що мають  
право вибирати,  
не прийшли голосувати

усього зареєстровано 
депутатів

в одномандатних 
округах

за партійними 
списками

усього 
депутатів

за партійними списками 
в єдиному загально-
республіканському окрузі

в одномандатних 
виборчих округах

самовисуванців
жінки

жінки

Соціально-демократична партія 
не пройшла бар’єр у 5%

міжнародних спостерігачів 
зареєструвала ЦВК

Як розподілилися місця

Кандидати на виборах

Нижня палата:

років – на цей термін 
обираються депутати

громадян проголосували 
проти всіх партійТИС.


