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Зроблено ще один крок в напрямі забезпечення рівного доступу до виборчого процесу 
для всіх учасників та на всіх етапах.

 25 червня 2020 року Центральна виборча комісія затвердила зразки вивісок територіальних та діль-
ничних виборчих комісій з урахуванням інклюзивних вимог.  

Тепер вивіски ТВК і ДВК мають виготовлятися з урахуванням інклюзивності будівель і споруд щодо їх 
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. ЦВК затвердила обов’язкове 
використання контрастних кольорів шрифтів відносно фону вивісок, а також виготовлення їх шрифтами, 
доступними для розпізнавання та читання.

Створено робочу групу з питань запобігання поширенню COVID-19 під час організації  
та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 

Згідно з розпорядженням Голови ЦВК від 25 червня 2020 року № 33  робоча група під головуванням 
члена ЦВК Сергія Постівого має розробити рекомендації та заходи, спрямовані на запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та про-
ведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, зокрема, для Центральної виборчої комісії, територіальних 
та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів. 

ДЛЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ВИБОРІВ

ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ВИБОРЦІВ
Спрощено процедуру звернення ви-

борця щодо зміни виборчої адреси та вре-
гульовано механізми визначення виборчої 
адреси виборця, який не має зареєстрова-
ного місця проживання. 

– Особливо це актуально в аспекті місцевих виборів. Адже громадяни отримали можливість обирати 
місцеву владу в тих громадах, де вони фактично проживають. Таким чином, вже на найближчих місцевих 
виборах восени поточного року потенційно зможуть проголосувати, попередньо здійснивши нескладну 
процедуру щодо зміни або визначення виборчої адреси, майже 6 млн громадян, які раніше не мали такої 
можливості, – наголосив Голова ЦВК під час пресконференції “Мільйони виборців отримали можливість 
голосувати на місцевих виборах-2020”,  яка відбулася у пресцентрі Інформаційного агентства УНІАН.

#щоробитьцвкколинемаєвиборів

Що робить ЦВК коли немає виборів?

https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-zrazki-ta-opis-pechatok-vivisok-teritorialnih-i-dilnichnih-viborchih-komisiy-z-mistsevih-viboriv-i-shtampa-vibuv.html
https://www.cvk.gov.ua/novini/uhvaleni-tsvk-protseduri-zabezpechat-mozhlivist-dlya-gromadyan-obirati-mistsevu-vladu-v-tih-gromadah-de-voni-faktichno-prozhivayut.html


LOCAL GOVERNMENT 

Administrative and territorial 
reform must be completed before 
the local elections
The Cabinet of Ministers approved a draft reform 

of the administrative-territorial structure of Ukraine. The document 
provides for a reduction in the number of districts in the regions 
from 490 to 129. The division of Ukraine into districts was formed 
during the Soviet era in the first half of the last century, and does 
not meet modern standards. The reform should be completed 
before the local elections scheduled for October 25, 2020.

Migration in Ukraine. Where do 
most registered migrants live: 
infographics

ELECTIONS ABROAD 

Facebook will fight disinformation 
in the elections
The social network Facebook announced 

the launch on the eve of the US presidential election, the 
largest election campaign in American history.

Election calendar
Elections postponed due to the COVID-19 
outbreak have hit the globe. At least 66 
countries and territories around the world 

have decided to postpone national and subnational elections 
through COVID-19. The information is based on the materials 
of the International Institute for Democracy and Election 
Promotion (International IDEA). 

TA new President of the General 
Assembly of UN has been elected
The representative of Turkey Volkan Bozkir 
was elected chairman of the jubilee, 75th 

session of the General Assembly of UN . He became the 
representative of Turkey Volkan Bozkir, who will take office at 
the beginning of the session on September 16, 2020. 

Changing the electoral system in 
Georgia
The Georgian Parliament approved 
amendments to the Constitution on the 

electoral system in the first reading. Georgian parliamentarians 
supported in the first reading the draft amendments to the 
Constitution of the country on the electoral system, according 
to which in the 2020 elections 120 deputies will be elected on a 
proportional system and 30 - on a majority system.

Elections in Serbia
Serbian President Aleksandar Vucic's party 
won the parliamentary elections in Serbia. 
The election was originally scheduled for 

April 26, but was postponed until June 21 after a state of 
emergency was declared on March 15 due to the coronavirus 
pandemic.

Election of the President of Poland
According to the results of the first round 
of voting, the current head of Poland 
Andrzej Duda and the main opposition 

candidate from the Civic Platform, the mayor of Warsaw Rafal 
Tzaskowski, passed to the second round.

ACTUALY

New actions for voters. Voting is 
simpler and more accessible
The Chairman of the Central Election 

Commission Oleh Didenko and representatives of a number 
of public and international organizations took part in press 
conferences "Millions of voters received ballots in the 2020 
local elections", dedicating themselves to attempts to invite 
relevant election addresses.

EVENTS. ACTIVITIES. COMMENTS

Elections in times of epidemics. 
Political risks and ways to prevent 
thems
CEC Deputy Chairman Vitaliy Plukar took part 

in the international online symposium "Elections in times of 
epidemics", organized by the Association of European Election 
Organizers (AEEO). The event addressed topical issues of the 
impact of the global pandemic COVID-19 on the organization of 
preparation and conduct of elections in different countries.

Local elections in 2020: features 
of the new election legislation of 
Ukraine
Members of the Central Election 

Commission Pavlo Liubchenko and Serhii Postivyi took part 
in the discussion of novelties of the Electoral Code of Ukraine 
within the framework of the First National Online Forum for 

United Territorial Communities. The event focused on the 
peculiarities of holding local elections under the new election 
legislation and innovations in UTC elections

Political funding: control and 
reporting
A member of the Central Election 
Commission, Andrii Yevstigneiev, and Natalia 

Vadimova, Head of the CEC Secretariat's Control Department, 
took part in an online seminar on "Political Finance Control" 
organized by the IFES Regional European Office. 

The law on the referendum was 
passed in the first reading
On June 18, the Verkhovna Rada passed in 
the first reading the presidential bill №3612 

"On Democracy through an All-Ukrainian Referendum", which 
was supported by 252 people's deputies. The all-Ukrainian 
referendum will be held with the involvement of funds of the 
relevant subjects of the referendum process, as well as the 
state budget.

Future online voting against the 
backdrop of the COVID-19 pandemic 
and beyond
The International Foundation for Electoral 

Systems IFES in Ukraine organized and held a global online 
seminar "The Future of Online Voting", which was joined 
by almost 200 participants and discussed the benefits and 
threats of online voting.
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 Голова ЦВК Олег ДІДЕНКО:
– Фактично ми уже перейшли 

від необхідності голосування за 
формальною адресою – адресою 
реєстрації місця проживання – до 
можливості визначення виборчої 
адреси за фактичним місцем прожи-
вання, – наголосив Голова ЦВК.

Наступним кроком у лібералі-
зації відповідних процедур щодо 
зміни та визначення виборчої 
адреси може стати внесення змін 
до закону «Про державний реєстр 
виборців», передбачених законо-
проектом №3485, який 4 червня 
Верховна Рада ухвалила в першо-
му читанні. У разі його прийняття 
документальне підтвердження 

фактичного місця проживання ви-
борця взагалі не вимагатимуть

Разом із тим ЦВК передбачи-
ла і низку заходів для  запобігання 
зловживань. Так, заяви про зміну 
(визначення) виборчої адреси 
можна подавати у міжвиборчий 
період та лише у перші п’ять днів 
виборчого процесу. Окрім того, 
повторне звернення із такою за-
явою можливе не раніше, ніж 
через 180 днів. А виборчий процес 
місцевих виборів, як відомо, три-
ває 50 днів.

З 1 липня 2020 року набувають чинності 
Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни 
виборчої адреси (затверджений постановою ЦВК 
від 18  травня 2020 року № 88 відповідно до частини 
третьої статті 8 Закону України “Про Державний 
реєстр виборців” ) та Порядок визначення виборчої 
адреси виборця, який не має зареєстрованого 
місця проживання (затверджений постановою ЦВК 
від 11 червня 2020 року № 103). 

Голосування стає простішим  
і доступнішим

Нові можливості для виборців

24 червня у пресцентрі УНІАН відбулася пресконференція “Мільйони 
виборців отримали можливість голосувати на місцевих виборах – 2020”, 
в якій взяли участь Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко та 
представники низки громадських і міжнародних організацій – Громадського 
холдингу "ГРУПА ВПЛИВУ" (організатора заходу), Громадянської мережі  
ОПОРА,  БО “Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги”, 
Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні.

З прийняттям Парламентом відповідних законодавчих змін та завдяки 
ухваленим Центральною виборчою комісією рішенням вже на найближчих місцевих 
виборах восени нинішнього року зможуть проголосувати, попередньо здійснивши 
нескладну процедуру щодо зміни або визначення виборчої адреси, більше 1 млн 
300 тис. тимчасово переміщених осіб, 3 млн 300 тис. трудових мігрантів і більше 
мільйона осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання. 

https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-poryadok-rozglyadu-zvernennya-vibortsya-shhodo-zmini-viborchoi-adresi-vidpovidno-do-chastini-tretoi-statti-8-zakonu-ukraini-pro-derzhavniy-reiestr-vibortsiv.html
https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-poryadok-rozglyadu-zvernennya-vibortsya-shhodo-zmini-viborchoi-adresi-vidpovidno-do-chastini-tretoi-statti-8-zakonu-ukraini-pro-derzhavniy-reiestr-vibortsiv.html
https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-poryadok-viznachennya-viborchoi-adresi-vibortsya-yakiy-ne-maie-zareiestrovanogo-mistsya-prozhivannya.html
https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-poryadok-viznachennya-viborchoi-adresi-vibortsya-yakiy-ne-maie-zareiestrovanogo-mistsya-prozhivannya.html
https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-poryadok-viznachennya-viborchoi-adresi-vibortsya-yakiy-ne-maie-zareiestrovanogo-mistsya-prozhivannya.html
https://www.unian.ua/
https://www.cvk.gov.ua/novini/uhvaleni-tsvk-protseduri-zabezpechat-mozhlivist-dlya-gromadyan-obirati-mistsevu-vladu-v-tih-gromadah-de-voni-faktichno-prozhivayut.html
https://www.cvk.gov.ua/novini/uhvaleni-tsvk-protseduri-zabezpechat-mozhlivist-dlya-gromadyan-obirati-mistsevu-vladu-v-tih-gromadah-de-voni-faktichno-prozhivayut.html
https://www.vplyv.org.ua/
https://www.vplyv.org.ua/
https://www.oporaua.org/
https://www.oporaua.org/
https://ifesukraine.org/
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До дискусії щодо конституційного 
та юридичного підґрунтя проведення чи 
перенесення виборів у часи епідемій при-
єднався заступник Голови Центральної 
виборчої комісії Віталій Плукар.

Зокрема, він наголосив, що в контек-
сті запланованих у нашій державі на осінь 
цього року чергових місцевих виборів 
питання їх відтермінування чи перене-
сення не стоїть на порядку денному. Адже 
відповідно до Конституції України право 
громадян України вільно обирати і бути 
обраними до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування може 
бути обмежено лише в умовах воєнного 
або надзвичайного стану.

Разом із тим, враховуючи можливість 
виникнення восени другої хвилі захво-
рюваності на коронавірус, не виключено, 
що місцеві вибори будуть організовані та 
проведені в карантинних умовах. Тому 
важливо забезпечити створення безпеч-
них умов на виборчих дільницях, у примі-
щеннях виборчих комісій різного рівня.

У цьому контексті, на думку В. Плу-
кара, корисним для України є вивчення та 
можливе застосування досвіду проведен-
ня парламентських виборів у Республіці 
Корея в квітні нинішнього року. Пере-
дусім слід згадати про переобладнання, 
маркування та "екранування" виборчих 
дільниць, дезінфікування приміщень і 
канцелярського приладдя, забезпечення 
персоналу виборчих комісії змінними 

комплектами особистого захисту. А також 
– організацію голосування виборців, які 
в цей день перебуватимуть у медичних 
закладах, зокрема, й із захворюванням на 
COVID-19.

Питанням проведення виборів в 
умовах пандемії чи їх перенесення у широ-
кому міжнародному і правовому контексті 
були присвячені виступи інших учасни-
ків. До прикладу, керівник департаменту 
Державного виборчого бюро Польщі 
Кшиштоф Лоренц детально зупинився на 
правових та політичних аспектах пре-
зидентських виборів у Польщі, які мали 
відбутися 10 травня і були перенесені на 
28  червня.

А президент Національної асоціації 
державних секретарів США Пол Пат у 
своєму виступі зосередив увагу на ролі ор-
ганізаторів адміністрування виборів та їх 
реагуванні на виклики і загрози, пов’язані 
з пандемією. 

Заступник Голови ЦВК Віталій Плукар взяв участь у міжнародному онлайн-
симпозіумі “Вибори в часи епідемій”. Захід провела Асоціація організаторів 
виборів країн Європи (АОВЄ). Це вже друге онлайн-зібрання під головуванням 
генерального секретаря АОВЄ Золтана Солнокі, де розглядалися актуальні 
питання впливу світової пандемії COVID-19 на організацію підготовки 
та проведення виборів у різних країнах світу.  Учасниками заходу були 
представники центральних органів адміністрування виборів, профільних 
міжнародних та неурядових організацій, науковці.

Вибори в часи епідемій
Політичні ризики та шляхи їх запобігання
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Члени Центральної 
виборчої комісії 
Павло Любченко та 
Сергій Постівий взяли 
участь в обговоренні 
новел Виборчого 
кодексу України в 
рамках Першого 
національного 
онлайн-форуму  
для об'єднаних 
територіальних 
громад. 

На заході йшлося 
про особ ливості  
проведення 
місцевих виборів 
за новим виборчим 
законодавством та 
нововведення на 
виборах в ОТГ. 

Організатори форуму:  
газета "Голос України",   
юридичний  журнал 
"Право України", 
онлайн-платформа 
"Е-адвокат".

Члени Центральної 
виборчої комісії 
принагідно дякують 
організаторам заходу 
за запрошення та 
представникам ОТГ –  
за активну участь в 
онлайн обговоренні.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2020:  
особливості проведення за новим  

виборчим законодавством України

Нагадавши, що восени від-
будуться як чергові, так і перші 
місцеві вибори, член Центральної 
виборчої комісії Павло Любченко 
наголосив, що вперше Виборчий 
кодекс повною мірою регулювати-
ме суспільні відносини у частині 
перегонів. За його словами, чергові 
місцеві вибори призначає Верхов-
на Рада у зв’язку із завершенням 
строку повноважень сільських, 
селищних та міських рад і сіль-
ських, селищних, міських голів, 
обраних на попередніх чергових 
виборах. Виборчий кодекс перед-
бачає обов’язок ЦВК призначити 

перші вибори в разі формування 
нових ОТГ.

Водночас нещодавно було вне-
сено зміни до закону про місцеве 
самоврядування, де передбачено, 
що Кабмін може ухвалити рішення 
про затвердження територій тери-
торіальних громад, і ці рішення вже 
прийнято, тож нині уряд має пере-
дати ЦВК відповідну інформацію, 
і перші вибори проводитимуться 
вже в територіальних громадах, які 
визначено Кабінетом Міністрів. 
Тобто, якщо раніше перші вибори 
проводилися в ОТГ, то нині вони 
відбуватимуться в територіальних 

громадах. Відтак парламент ухва-
лить рішення про проведення чер-
гових місцевих виборів за 90 днів, 
а ЦВК – за 70 днів — про перші 
вибори в територіальних громадах.

Є певний нюанс, який стосу-
ється старост. На початку децент-
ралізації старости розглядалися 
як інститут, що дасть можливість 
наблизити владу до населення у 
зв’язку з укрупненням громад. 
Нині законодавство передбачає об-
рання старост лише у відповідних 
селах, селищах. Уряд напрацював 
законопроєкт про обрання старост 
також на рівні міст. Бо в тих грома-
дах, які формуються, трапляються 
випадки, коли адміністративним 
центром є місто, але до складу 
громади входить ще одне місто, 
яке повинно мати право обирати 
старосту. Тож це питання потребує 
вирішення, — сказав П. Любченко, 
зауваживши, що є певна неврегу-
льованість у питанні обрання ста-
рост, оскільки рішення про призна-
чення виборів старост приймається 
відповідною радою ОТГ, вона ж 
визначає старостинсь кі округи. 
Але нині не вся територія охоплена 
ОТГ, і може так статися, що обра-
ти старост на всій території буде 
неможливо. Тому нині народні 
депутати напрацьовують механізм 
виходу з цієї ситуації.

За якою системою  
обиратимуть?

Окремо П. Любченко зупи-
нився на виборчій системі, зокрема 
на новелах, які запровад жує Ви-
борчий кодекс.

У Кодексі, наголосив він, за-
кріплено декілька рівнів виборчої 
системи. Перший — це пропорцій-
на система з відкритими списка-
ми. За нею мають формуватися 
обласні та міські ради з кількістю 
виборців понад 90 тисяч. Водночас 
парламент уже схвалив у першому 
читанні зміни до Кодексу, де пе-
редбачено суттєве зниження цієї 
планки — до 15 тисяч осіб, але ця 
цифра може бути змінена.

У населених пунктах — се-
лах, селищах, містах з кількістю 
населення до 90 тисяч вибори 
проводитимуться за мажоритар-
ною системою відносної більшос-
ті в багатомандатних виборчих 
округах.

Усім нам добре знайома 
одномандатна система, коли вся 
територія села, селища, міста поді-
лялася на одномандатні округи, і в 
кожному визначався один перемо-
жець. Але нині утворюватимуться 
багатомандатні виборчі округи 
з кількістю мандатів у кожному 
окрузі від двох до чотирьох. Різни-

ця між цими системами полягає 
в тому, що якщо мажоритарна 
система відносної більшості в 
одномандатних округах визначала 
одного переможця і решта голосів, 
відданих за інших кандидатів, вва-
жалися втраченими, то багатоман-
датна система дає змогу зменшити 
кількість втрачених голосів ви-
борців. У цьому сенсі нова система 
краща, — розповів член ЦВК.

Наступна виборча система 
стосується виборів сільських, 
селищних і міських голів. У на-
селених пунктах із чисельністю 
виборців понад 90 тисяч застосо-
вуватиметься мажоритарна вибор-
ча система абсолютної більшості. 
Тобто, обраним вважатиметься 
кандидат, який набере понад 50% 
голосів.

Якщо жоден кандидат не на-
бере такої кількості голосів, то в 
другому турі переможцем стане 
той, хто набере більше голосів.

У сільських, селищних, місь-
ких громадах з населенням до 90 
тисяч під час виборів сільських, 
селищних і міських голів застосо-
вуватиметься мажоритарна систе-
ма відносної більшості. Така сама 
система застосовуватиметься для 
обрання старост. 

Фото "Голос України"

http://www.golos.com.ua/article/332144
https://pravoua.com.ua/ua/
https://eadvocat.rd.ua/ua
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Кількість депутатів у місцевих 
радах і формування райрад

Виборчий кодекс передбачає, 
що найменша кількість, яка може 
обиратися в територіальних гро-
мадах з чисельністю виборців до 
тисячі, має становити 12 депутатів, 
до трьох тисяч — 14 депутатів, до 
п’яти тисяч  — 22 депутати, до 50 
тисяч – 34 депутати, до 500 ти-
сяч – 54 депутати, до мільйона  — 
64 депутати, понад мільйон  — 84 
депутати, понад два мільйона — 
120 депутатів. У змінах до Кодексу 
планується встановити мінімальну 
кількість – 22 депутати в громадах 
до 5 тисяч виборців.

Щодо формування райрад, то 
це питання, за словами П. Любчен-
ка, досить складне. Насамперед це 
пов’язано з укрупненням районів. 
Уряд уже передав до Верховної 
Ради проєкт постанови про утво-
рення нових районів, де замість 
490 їх має бути 129. Нині чекаємо 
на рішення парламенту. Одним із 
критеріїв створення нових районів 
є кількість населення, що в ньому 
проживає, — його має бути близько 
150 тисяч. Це досить великі райо-
ни, і представництво всіх територі-
альних громад, які будуть утворю-
ватись у районах, може викликати 
кореляцію між кількістю депутатів, 
які мають бути у відповідних ра-
йонних радах. Це питання повинно 
бути вирішено найближчим часом.

Фінансування

Загалом чергові та перші 
місцеві вибори фінансуються за 
кошти державного бюджету та 
власних виборчих фондів органі-
зацій партій, які висунули списки 
кандидатів, і відповідно кандидатів 
на посаду сільського, селищного, 
міського голови.

Фінансування виборів старост 
відбувається по-різному, залежно 
від того, які це вибори — чергові чи 

перші. Чергові фінансує держава, 
перші або позачергові проводяться 
за кошти місцевого бюджету.

Законом про Державний 
бюджет на 2020 рік на місцеві 
вибори було передбачено 2 млрд 
154 млн 988 тис. грн. Але у квітні 
було внесено зміни до держбюд-
жету, і залишився лише один 
мільярд гривень. Цих коштів, за 
словами П. Любченка, не виста-
чить для проведення місцевих 
виборів, і  ЦВК неодноразово 
зверталася з цього приводу до 
парламенту та уряду. Висловлю-
валися різні варіанти вирішення 
питання. Деякі політики пропо-
нували перекласти тягар фінансо-
вого забезпечення роботи членів 
виборчих комісій на органи 
місцевого самоврядування, інші – 
на політичні партії. Але залишити 
без оплати орієнтовно 600 тисяч 
громадян України, які будуть 
членами відповідних виборчих 
комісій, — це означає поставити 
під загрозу незалежність членів 
комісії. Адже вони у своїй робо-
ті мають керуватися законом і 
діяти в інтересах суспільства, а 
не суб’єктів виборчого процесу, 
які оплачуватимуть їхню роботу. 
Тому це має велике значення для 
незалежності та належної органі-
зації роботи виборчих комісій.

Висування кандидатів

Виборчий кодекс закріпив, 
що одна особа може бути висунута 
лише в одному виборчому окрузі 
і лише від однієї місцевої органі-
зації партії або шляхом самовису-
вання. Але в змінах до Кодексу є 
низка новел. Перша передбачає, 
що одна особа може бути висунута 
кандидатом не більш як у два рівні 
місцевих рад. Наприклад, балоту-
ватися одночасно до сільської та  
селищної ради, міської та районної 
ради або районної ради та обласної 

ради. Але висування такої особи, 
якщо йдеться про обласну раду, 
здійснює партія.

Друга новела передбачає, що 
можна одночасно балотуватися 
на посаду сільського, селищного, 
міського голови та депутата певної 
ради. Але не можна висуватися 
в одному випадку від політичної 
сили, а в другому — шляхом само-
висування.

Третя дозволяє балотуватися 
лише в одному одномандатному 
окрузі. Тобто, не можна висува-
тися на посаду міського голови в 
декількох громадах.

Гендерний баланс

Виборчий кодекс передба-
чає, що в кожній п’ятірці єдиного 
списку кандидатів повинно бути 
не менш як дві особи кожної статі. 
Окрім цього, вимоги щодо дотри-
мання гендерного балансу перед-
бачено і для списків кандидатів, 
які висуваються за мажоритарною 
системою відносної більшості в 
багатомандатних виборчих окру-
гах. Ця вимога стосується усього 
списку кандидатів до ради. Тобто, 
якщо склад ради — 22 депутати, то 
не менш як 30% загального списку 
кандидатів у депутати мають бути 
особи однієї статі. 

Інформаційне  
забезпечення виборів

Член ЦВК Сергій Постівий  
акцентував увагу на інформа-
ційному забезпеченні виборів. 
Зокрема, у змінах до Виборчого 
кодексу пропонується, що інфор-
мація має оприлюднюватися не 
лише на сайті ЦВК, а й на сайтах 
територіальних виборчих комісій 
та органів місцевого самовряду-
вання. Крім того, законодавством 
передбачено виготовлення інфор-
маційних плакатів та інформацій-
них буклетів організацій партій. 

Перші виготовляються для кож-
ного багатомандатного виборчого 
округу, де застосовуватиметься 
пропорційна система. У плака-
ті надається інформація щодо 
кожного кандидата в депутати і 
зазначається порядковий номер 
його у регіональному виборчому 
списку. Водночас, відповідно до 
змін до Виборчого кодексу, ці 
плакати мають виготовлятися в 
доступних форматах, що забез-
печить можливість ознайомлення 
з ними виборців із порушенням 
здоров’я, із застосуванням розум-
ного пристосування з урахуван-
ням вимог, встановлених ЦВК. 
Нині ЦВК напрацьовує відпо-
відні вимоги. І найпевніше, таке 
«застосування розумного присто-
сування» ляже на плечі місцевого 
самоврядування.

Інформаційний буклет має 
містити передвиборну програму 
організацій партій, подану нею 
під час реєстрації кандидатів, а 
також єдиний виборчий список 
та всі регіональні виборчі списки 
організацій партій із розміщенням 
фотографій усіх кандидатів.

Агітація

Форми і засоби передвиборної 
агітації практично залишилися 
незмінними, проте нині агітація 
здійснюватиметься за кошти ви-
борчих фондів кандидатів пар-
тій — суб’єктів виборчого процесу, 
якщо інше не передбачено Кодек-
сом. Водночас суб’єкти виборчого 
процесу мають сприяти доступу 
виборців до агітаційних матеріа-
лів, зокрема шляхом виготовлення 
друкованих та аудіовізуальних 
матеріалів у доступних форматах, 
погодженням офіційних веб-сайтів 
із стандартами доступності, а також 
в інший спосіб, не заборонений 
законом. Тобто, в частині агітації 
Виборчий кодекс передбачає певну 
деталізацію виготовлення і розпо-
всюдження передвиборної агітації 
саме в доступних форматах.

Водночас законодавство 
встановлює, що матеріали перед-
виборної агітації з використанням 
аудіовізуальних засобів повинні 
титруватися або перекладатися 
українською мовою з метою забез-
печення їх доступності для осіб 
із порушенням зору та слуху з 
урахуванням вимог, встановлених 

Нацрадою з питань телебачення і 
радіомовлення.

Нині змінами до Виборчого 
кодексу велика увага звертається 
на посилення відповідальності за 
порушення виборчого законодав-
ства, зокрема в частині інформа-
ційного забезпечення та агітації. 
Пропонується суттєво посилити 
санкції ст. 212-10 Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення. За порушення ведення агі-
тації на громадян накладатиметься 
штраф від 100 до 200 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів грома-
дян. На службових осіб — від 200 
до 300 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян.

Критерії доступності для 
маломобільних громадян

Відповідно до Виборчого 
кодексу, приміщення виборчих 
дільничних комісій та приміщення 
для голосування повинні відповіда-
ти не лише вимогам Кодексу, а й 
встановленим вимогам щодо сані-
тарних та технічних норм, держав-
но-будівельних норм, зокрема щодо 
безперешкодного доступу до них 
для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення. У 
прикінцевих та перехідних поло-
женнях на органи місцевого само-
врядування та виконавчої влади 
покладено обов’язок до кінця 2025 
року привести приміщення комісій 
у відповідність до вимог доступнос-
ті. Розробити та затвердити крите-
рії такої доступності має Кабмін. 
Водночас передбачено: якщо примі-
щення дільничної виборчої комісії 
та приміщення для голосування 
неможливо повністю пристосувати 
для потреб осіб з інвалідністю, від-
повідні місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого само-
врядування організовують безпере-
шкодний доступ зазначених осіб до 
таких приміщень.

Фото "Голос України"
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Законопроєктом передбача-
ються такі види всеукраїнського 
референдуму за предметом: 1) за-
твердження закону про внесення 
змін до розділів І, ІІІ, XIII Кон-
ституції України; 2) вирішення 
питання загальнодержавного 
значення; 3) зміна території 
України; 4) втрата чинності зако-
ном України або окремими його 
положеннями.

Водночас, згідно з текстом 
законопроєкту, не можуть бути 
предметом всеукраїнського рефе-
рендуму питання:

1) що суперечать положен-
ням Конституції України, загаль-
новизнаним принципам і нормам 
міжнародного права, закріпленим 
насамперед Загальною деклара-
цію прав людини, Конвенцією 
про захист прав людини і осно-
воположних свобод, протоколами 
до неї;

2) спрямовані на ліквідацію 
незалежності України, порушен-
ня державного суверенітету і те-
риторіальної цілісності України, 
створення загрози національній 
безпеці України, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі;

3) щодо законопроєктів з пи-
тань податків, бюджету, амністії;

4) віднесені Конституцією 
України і законами України до 

відання органів правопорядку, 
прокуратури чи суду.

На всеукраїнський рефе-
рендум може виноситися одне 
питання.

Проєктом закону розши-
рено коло суб’єктів процесу 
референдуму, які реєструються 
у Центральній виборчій комісії 
як прихильники чи опоненти 
питання всеукраїнського рефе-
рендуму. Ними можуть бути як 
політичні партії, так і громадські 
організації, відповідно зареє-
стровані у Центральній виборчій 
комісії. Ключовою новацією 
законопроєкту, що вирізняє його 
серед інших законопроєктів, які 
реєструвалися у Верховній Раді 
України (законопроєкти №2182 
від "Батьківщини" та №3177 від 
ОПЗЖ), є визначення можли-
вості запровадження електро-
нних процедур під час організації 
та проведення всеукраїнського 
референдуму, в тому числі елект-
ронних голосувань.

Зазначається, що це питання 
розроблялося на основі вивчен-
ня зарубіжного законодавства та 
досвіду його застосування щодо 
електронних голосувань, насам-
перед європейських держав.

Для забезпечення організа-
ції і проведення всеукраїнського 
референдуму законопроєктом 

передбачено створення автома-
тизованої інформаційно-аналі-
тичної системи із забезпечення 
електрон ного голосування. 
Норми щодо введення процедур 
електронних голосувань мають 
набути чинності з початком 
роботи автоматизованої інфор-
маційно-аналітичної системи 
щодо забезпечення електронного 
голосування після прийняття 
відповідного рішення Централь-
ною виборчою комісією та його 
оприлюднення в газеті "Голос 
України" і на офіційному вебсайті 
Центральної виборчої комісії.

Як зазначається у поясню-
вальній записці, ухвалення цього 
законопроєкту потребуватиме 
видатків з державного бюджету 
на створення та забезпечення 
функціонування автоматизованої 
інформаційно-аналітичної сис-
теми забезпечення електронного 
голосування.

Крім того, забезпечення 
проведення всеукраїнського 
референдуму має здійснюватися, 
окрім залучених коштів відповід-
них суб’єктів процесу референду-
му, також за рахунок виділених 
на це коштів держбюд жету.

Структурно законопроєкт 
"Про народовладдя через все-
український референдум" склада-
ється зі 131 статті та 13 розділів.

Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №3612 
"Про народовладдя через всеукраїнський референдум",  який підтримали 252 
народні депутати.

Закон про референдум 
ухвалений у першому читанні

"Контроль за фінансуванням 
політичних партій є не просто 
актуальною вимогою сьогодення та 
ефективним запобіжником полі-
тичної кризи, але й одним з осно-
вних засобів забезпечення життє-
здатності демократії", – таку думку 
підтримали всі учасники семінару.  

Одним з напрямів контролю 
за політичним фінансуванням є 
контроль внесків на користь по-
літичних партій, що включає забез-
печення їх прозорості (розкриття 
інформації про осіб, які здійснили 
внески), встановлення певних 
обмежень і штрафних санкцій за 
недотримання порядку надання та 
отримання внесків.  Важливе зна-
чення під час розгляду питання по-
літичного фінансування має також 
питання державного фінансування 

політичних партій як гарантія 
рівних можливостей для всіх по-
літичних партій та запобіжник їх 
залежності від приватних донорів. 

Під час обговорення поруше-
них на семінарі питань, учасники 
обмінювалися досвідом своїх країн 
у сфері контролю за політичним 
фінансуванням. Роль Центральної 
виборчої комісії України в сфері 
політичного фінансування висвіт-
лила у своїй презентації Н. Вадімо-
ва, яка, зокрема, охарактеризувала 
інформацію про здійснений ЦВК 
контроль виборчих фондів під 
час виборчих кампаній загально-
державних виборів 2019 року. 
Крім того, вона звернула увагу на 
органи контролю за виборчими 
фондами відповідно до Виборчого 
кодексу України.

Член Центральної 
виборчої комісії 

Андрій Євстігнєєв 
і заві дувач відділу 

контролю з а 
використанням коштів 

Секретаріату ЦВК 
Наталія Вадімова 

взяли участь  
в онлайн-семінарі   

на тему: "Контроль 
політичного 

фінансування", 
організованому 

Регіональним 
Європейським   

офісом IFES  
24 червня  2020 року

Політичне фінансування: 
контроль і звітність

Вибори  
Президента України

Вибори  
народних депутатів України

Місцеві  
вибори

 Виборчий фонд 
політичної партії

Власний виборчий фонд 
кандидата в народні депутати 

України

Центральна виборча 
комісія

Центральна виборча 
комісія

Регіональне або територіальне 
представництво Центральної 

виборчої комісії

Територіальна виборча 
комісія (вибірковий 

контроль)

Національне агентство 
з питань запобігання 

корупції

Національне агентство 
з питань запобігання 

корупції

Національне агентство  
з питань запобігання  

корупції

Банк, в якому відкрито 
рахунок виборчого 

фонду

Банк, в якому відкрито 
рахунок виборчого 

фонду

Банк, в якому відкрито рахунок 
виборчого фонду

Банк, в якому відкрито 
рахунок виборчого фонду 

(вибірковий контроль)

Органи контролю за формуванням і використанням коштів виборчих фондів  
відповідно до Виборчого кодексу України
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Вебінар включав дві панельні дис-
кусії, під час яких шестеро міжнародних 
експертів висловили свої думки щодо 
інтернет-голосування:   Тома Шанюссо, 
експерт IFES з кібербезпеки (Кібергігієна 
та кібербезпека); Карстен Шурман, про-
фесор ІТ-університету Копенгагена, Данія 
(Можливість перевірки та контролю); 
Вірджинія Аткінсон, старша глобальна 
радниця IFES з питань інклюзії (Інклю-
зивність та довіра громадськості);  Алекс 
Хальдерман, професор та директор Цен-
тру комп'ютерної безпеки та суспільства, 
Мічиганський університет, США (Ризики 
та майбутні інновації в інтернет-голосу-
ванні); Роберт Криммер, професор кафедри 
інновацій та управління Рагнара Нурксе, 
Талліннський технологічний університет, 
Естонія (Витрати на інтернет-голосування 
та виборчі технології); Ронан МакДермотт, 
експерт IFES з питань виборчих техноло-
гій (Відповідальність та прозорість з боку 
адміністраторів виборів).

Зокрема, учасники дискусії підкрес-
лили, що виборці повинні добре розуміти 
процес голосування онлайн і для цього 
необхідний ефективний нагляд, а органи 
адміністрування виборів мають бути спро-
можними перевірити результати. Експерти 
також висловили занепокоєння щодо без-
пеки виборів та довіри до них.

Під час пандемії та руху в напрямі діджиталізації деякі країни розглядають 
альтернативні методи голосування, включно з використанням  мережі Інтернет. 
Через це постають серйозні питання для розгляду і пpийняття рішень. Чи 
довірятимуть виборці голосуванню через Інтернет? Чи убезпечене інтернет-
голосування від кібератак? Який вплив мають нові технології на цілісність 
виборів? Чи можна проводити вільні та чесні вибори, використовуючи нові 
технології?

Відтак 16 червня Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) в Україні 
організувала і провела глобальний онлайн-семінар «Майбутнє інтернет-
голосування»*, до якого долучилися майже 200 учасників і обговорили переваги 
і загрози онлайн голосування. 

"Підтримка довіри під час виборчого процесу 
має вирішальне значення для демократії. Інтернет-
голосування – залежно від того, як воно реалізується –  
може поставити під загрозу цю довіру" (з матеріалів вебінару).Майбутнє інтернет-голосування  

на тлі пандемії COVID-19 і після неї
"Ми всі знаємо, що інформаційні 

технології  – це по суті те, що дуже важко 
зрозуміти. Отже, це збільшує складність 
[розуміння виборчого процесу], і вимагає 
довіри ..."

Роберт КРИММЕР, професор кафедри інновацій та 
управління Рагнара Нурксе, Талліннський технологічний 

університет, Естонія

"Зрозуміло, що в міру збільшення масштабів 
інтернет-голосування воно приносить 
економічну вигоду, але недешево зробити 
це належним чином. Вигода від інтернет-
голосування починається через кілька 
виборчих циклів".

Ронан МАКДЕРМОТТ, експерт IFES з питань виборчих 
технологій

"Нелегко визначити процес інтернет-
голосування, який можна контролювати та 
перевірити, щоб усі люди, які беруть участь у 
виборах, довіряли йому, щоб завоювати довіру 
громадськості".

Карстен ШУРМАН, професор ІТ-університету Копенгагена, 
Данія

"Думка про те, що ми хочемо застосувати 
технології у нових амбіційних формах, такі як 
подання голосів онлайн у значних масштабах, 
здається зовсім ретроградною. Це абсолютно 
суперечить рекомендаціям більшості фахівців 
із безпеки для захисту критичних систем 
від складних атак".

Алекс ХАЛЬДЕРМАН, професор та директор 
Центру комп'ютерної безпеки та суспільства, 

Мічиганський університет, США

*  Захід був організований за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, британської допомоги та Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID).

https://www.youtube.com/watch?v=LqBBSqk5OdM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LqBBSqk5OdM&feature=youtu.be
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= МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Пропонуються такі зміни в 
розподілі областей України на 
райони (відповідно до рефор-
ми адміністративно-територі-
ального устрою).

У Криму: замість 14 ра-
йонів буде утворено 10: Бах-
чисарайський, Білогірський, 
Джанкойський, Євпаторійський, 
Керченський, Курманський, Пере-
копський, Сімферопольський, 
Феодосійський, Ялтинський. Як 
зазначив представник Президента 
України в Криму Антон Кориневич, 
півострів включили в реформу де-
централізації, щоб він не випадав 
із загальнодержавного контексту. 
Порівняно з іншими областями там 
буде найбільша кількість районів. 
Це зроблено спеціально, оскільки 

після деокупації нам знадобиться 
висока щільність органів держав-
ної влади України на цій території. 
Нам потрібно, щоб ці органи нада-
вали різні адміністративні послуги 
українським громадянам у Криму.

У Вінницькій області  плану-
ється створити 5 районів (замість 
27): Вінницький, Гайсинський, Мо-
гилів-Подільський, Тульчинський, 
Хмельницький.

Волинська область – 4 
райони (замість 16): Володимир-
Волинський, Камінь-Каширський, 
Ковельський, Луцький.

Дніпропетровська об-
ласть – 6 районів (замість 22): 
Дніпровський, Каменський, Криво-
різький, Нікопольський, Новомос-
ковський, Павлоградський.

Донецька область – 8 
районів (замість 18): Донецький, 
Кальміуський, Горлівський (на оку-
пованій території), Краматорський, 
Маріупольський, Покровський, 
Бахмутський, Волноваський.

Житомирська область – 4 
райони (замість 23): Бердичів-
ський, Житомирський, Коростен-
ський, Новоград-Волинський.

Закарпатська область – 5 
районів (замість 13): Берегівський, 
Мукачівський, Тячівський, Ужгород-
ський, Хустський.

Запорізька область – 5 
районів (замість 20): Бердянський, 
Василівський, Запорізький, Мелі-
топольський, Пологівський.

Івано-Франківська область – 
5 районів (замість 14): Івано-Фран-

Відповідно до реформування розподіл областей на райони суттєво зміниться, 
а відтак зазнає змін і територіальна організація виборів.

Кабінет Міністрів України 12 червня затвердив проєкт реформи 
адміністративно-територіального устрою України (проєкт Постанови ВРУ №3650 
від 15.06.2020 "Про утворення та ліквідацію районів"). Проєкт передбачає 
скорочення кількості районів з 490 до 129. Адже поділ України на райони 
був сформований ще за часів СРСР у першій половині минулого століття, і 
не відповідає сучасним стандартам. Відтак є райони, де проживає 5 тисяч 
осіб, а є такі, де мешкає понад 180 тисяч, що спричиняє великі перекоси в 
субвенціях і дотаціях. Ця реформа повинна бути завершена до місцевих виборів, 
призначених на 25 жовтня. 

Адміністративно-
територіальна реформа 
має бути завершена до місцевих виборів

ківський, Калуський, Коломий-
ський, Косівський, Надвірнянський.

Київська область – 6 райо-
нів (замість 25): Білоцерківський, 
Бориспільський, Бучанський, 
Обухівський, Переяславський, 
Фастівський.

Кіровоградська область – 4 
райони (замість 21): Голованів-
ський, Кропивницький, Новоукра-
їнський, Олександрійський.

Луганська область – 8 
районів (замість 18): Алчев-
ський, Довжанський, Луганський, 
Ровеньківський (на окупованій 
території), Сватівський, Сєве-
родонецький, Старобільський, 
Щастинський.

Львівська область – 7 ра-
йонів (замість 20): Дрогобицький, 
Золочівський, Львівський, Самбір-
ський, Стрийський, Червоноград-
ський, Яворівський.

Миколаївська область – 4 
райони (замість 19): Баштанський, 
Вознесенський, Миколаївський, 
Первомайський.

Одеська область – 6 районів 
(замість 26): Білгород-Дністров-
ський, Болградський, Ізмаїльський, 
Одеський, Подільський, Розділь-
нянський.

Полтавська область – 4 
райони (замість 25): Кременчуць-
кий, Лубенський, Миргородський, 
Полтавський.

Рівненська область – 4 райо-
ни (замість 16): Вараський, Дубен-
ський, Рівненський, Сарненський.

Сумська область – 5 районів 
(замість 18): Конотопський, Охтир-
ський, Роменський, Сумський, 
Шосткинський.

Тернопільська область – 3 
райони (замість 17): Кременецький, 
Тернопільський, Чортківський.

Харківська область – 7 
районів (замість 27): Ізюмський, 
Красноградський, Куп'янський, 
Лозівський, Люботинський, Хар-
ківський, Чугуївський.

Херсонська область – 3 
райони (замість 18): Генічеський, 
Каховський, Херсонський.

Хмельницька область – 5 
районів (замість 20): Дунаєвець-
кий, Кам'янець-Подільський, 
Старокостянтинівський, Хмель-
ницький, Шепетівський.

Черкаська область – 4 райони 
(замість 20): Звенигородський, Золо-
тоніський, Уманський, Черкаський.

Чернівецька область – 3 ра-
йони (замість 11): Сторожинець-
кий, Хотинський, Чернівецький.

Чернігівська область – 4 
райони (замість 22): Ніжинський, 
Новгород-Сіверський, Прилуць-
кий, Чернігівський.

Інфографіка "Слово і діло". За даними проєкту Постанови ВРУ №3650 від 15.06.2020 "Про утворення та ліквідацію районів"

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  =

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69132
https://www.slovoidilo.ua/2020/06/17/infografika/polityka/administratyvno-terytorialna-reforma-yaki-rajony-podilyat-oblasti-ukrayiny
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Найбільше внутрішньо 
переміщених осіб проживає в 
Донецькій і Луганській областях  – 
510,8 тисячі і 280,5 тисячі 
відповідно. У столиці живе 159,6 
тисяч переселенців, у Харківській 
області – 134,2 тисячі. На заході 
України переселенців небагато: 
у Рівненській, Волинській та 
Закарпатській областях трохи 
більше 3 тисяч, у Тернопільській 
області – 2,1 тисячі.

Через карантин в Україні 
з середини травня до початку 
червня кількість зареєстрованих 
ВПО змінювалася незначно. У 
Київській області за цей період 
стало на 133 переселенці більше, 
знімалися переселенці з реєстрації 
у Львівській, Івано-Франківській, 
Чернігівській, Хмельницькій і 
Рівненській областях.

У квітні держава виплатила 
внутрішньо переміщеним особам 
251,7 млн грн матеріальної допомоги 
для покриття витрат на проживання, 
в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг. За аналогічний 
період 2019 року ця сума становила 
230,3 млн грн. (За матеріалами 
“Слово і діло”).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 
заборонив під час карантину 
припиняти виплати внутрішнім 
переселенцям, які вони отримують 
від держави на оренду житла й 
оплату послуг ЖКГ.

МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ  
ДЕ ЖИВЕ НАЙБІЛЬШЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ  
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Інфографіка "Слово і діло". За даними Міністерства соціальної політики станом на 22.06.2020

Фейсбук створює інформа-
ційний центр з виборів, головна 
мета якого – залучити виборців 
взяти участь у виборах і допо-
могти реєстрації на виборах 
4  млн виборців.

Ще однією метою інфор-
маційного центру є запобігання 
поширенню фейкових новин та 
інших порушень перед виборами.

«Ми створили одні з най-
більш просунутих систем у світі 
для боротьби з втручанням у 
вибори. Інформаційний центр 
з виборів стане ще однією ліні-
єю оборони», – йдеться в за-
яві Facebook. Серед способів 
боротьби соцмережа називає 
масове надання виборцям досто-
вірної інформації про вибори.

За словами Марка Цукер-
берга, кампанія із залучення ви-

борців може стати найбільшою в 
історії Америки.

Вибори 2020 року не будуть 
схожими на будь-які інші, – 
стверджує Цукерберг. – Кам-
панія вже була «гарячою» до 
пандемії, до вбивства Джорд-
жа Флойда і багатьох інших 
людей, які змусили нас знову 
протистоя ти болючій реальності 
системного расизму в Америці. 
Люди хочуть впливати на по-
літиків, і в умовах демократії в 
кінцевому підсумку ми робимо 
це шляхом голосування», – на-
писав глава Facebook Марк Цу-
керберг на сторінках USA Today.

Також Facebook заявила 
про більш жорсткий контроль 
за прозорістю політичної рекла-
ми, пов'язаної з виборами. Ще в 
2018 році Facebook ввела спеці-

альні позначки для політичної 
реклами із зазначенням, ким ця 
реклама оплачена, тепер же такі 
позначки будуть зберігатися в 
тому випадку, якщо цією рекла-
мою поділився хтось із користу-
вачів соцмережі.

Крім того, користувачі, які 
не хочуть бачити ніяку перед-
виборну і в цілому політичну 
рекламу, зможуть відключити її 
показ у своїй стрічці. Нагадаємо, 
Twitter заблокував десятки ти-
сяч акаунтів, пов'язаних з Росі-
єю, Китаєм і Туреччиною.

Інформація про те, хто може 
проголосувати на виборах, як 
зареєструватися, які способи 
голосування є і які правила ді-
ють у конкретних штатах, буде 
поширюватися через Facebook, 
Instagram і Messenger.

Фейсбук боротиметься  
з дезінформацією  
на виборах

Соцмережа Facebook 
заявила про запуск напередодні 

президентських виборів у США 
кампанії інформування  

з питань виборів.

= ВИБОРИ ЗА КОРДОНОМ
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https://www.slovoidilo.ua/2020/06/23/infografika/suspilstvo/dynamika-mihracziyi-ukrayini-zhyve-najbilshe-zareyestrovanyx-pereselencziv


              Загальнонаціональні та місцеві вибори

Перенесені вибори
Вибори, що відбулися
Вибори за графіком
Дані відсутні Інфографіка International IDEA з використанням інструмента ERNTool (Управління електоральними ризиками)

= ВИБОРИ ЗА КОРДОНОМ

КАЛЕНДАР ВИБОРІВ 
 ВИБОРИ, ПЕРЕНЕСЕНІ ЧЕРЕЗ COVID-19, 2020 рік

Назва країни (регіону) Назва (вид) виборів Дата, на яку  
призначені вибори

Дата, на яку 
перенесені вибори

АФРИКА
Чад Парламентські вибори 13 грудня

Ефіопія Парламентські вибори 29 серпня

Габон, Леконі-Лекорі (Акієні) Парламентські вибори 4 та 18 квітня

Кенія Проміжні вибори квітень,  
червень–липень

Ліберія Проміжні сенаторські вибори та 
національний референдум 13 жовтня 8 грудня

Туніс, Хасса Ель-Ферід та Єбеніан Муніципальні вибори 28–29 березня 5 липня

ПІВНІЧНА ТА ПІВДЕННА АМЕРИКА
Ангілья, британська заморська 
територія Загальні вибори 29 червня 11 вересня

Аргентина, Кордова Ріо-Куарто Муніципальні вибори 29 березня

Болівія Загальні вибори 3 травня 6 вересня

Болівія Субнаціональні вибори березень

Канада, Вікторія та Россланд Проміжні вибори 4 квітня

Канада, Камлупс Референдум 4 квітня

Канада, Літтон Проміжні вибори 25 квітня

Канада, штат Нью-Брансвік Муніципальні вибори 11 травня травень 2021 року 
чи раніше

Чилі   Конституційний референдум 26 квітня

Колумбія   Місцеві вибори 26 квітня

Домініканська Республіка Президентські та парламентські 
вибори 17 травня 5 липня

Французька Гвіана, закордонний 
департамент та регіон Франції

Другий тур місцевих виборів у семи 
округах 28 червня

Мексика, Коауїлі та Ідальго Місцеві вибори 7 червня

Парагвай Первинні вибори 12 липня 2021 рік

Парагвай Місцеві (муніципальні) вибори 8 листопада 2021 рік

Перу, Chipao, округ Айякучо Місцеві (муніципальні) вибори 29 березня

Фолклендські острови, заморська 
територія Великобританії

Референдум про єдиний виборчий 
округ 26 березня

Уругвай Місцеві (окружні та муніципальні) 
вибори 10 травня 27 вересня

Пуерто-Рико,  
територія Сполучених Штатів Первинні вибори 29 березня

США Місцеві вибори березень–травень травень–серпень

Більшість країн та територій у всьому світі вирішили перенести 
загальнонаціональні чи місцеві вибори через спалах пандемії COVID-19. 
Утім уряди багатьох країн, незважаючи на карантинні заходи, провели 
або планують провести вибори та референдуми  у заплановані строки.

Інформацію підготовлено за матеріалами Міжнародного інституту демократії та 
сприяння виборам (International IDEA).

https://www.macaubusiness.com/chad-postpones-long-delayed-legislative-vote-over-virus/
https://www.reuters.com/article/ethiopia-election/update-1-ethiopia-postpones-august-elections-due-to-coronavirus-idUSL8N2BO7MG
http://www.msn.com/fr-xl/afrique-centre-et-est/gabon-actualite/gabon-l%C3%A9lection-l%C3%A9gislative-partielle-%C3%A0-aki%C3%A9ni-report%C3%A9e-pour-covid-19/ar-BB121EZl
https://www.iebc.or.ke/uploads/resources/Cd6P2lzYpE.pdf
https://frontpageafricaonline.com/news/liberia-legislature-adopts-resolution-postponing-midterm-senatorial-elections-referendum-to-december-2020/
https://www.facebook.com/isietn/
https://www.thedailyherald.sx/islands/governor-makes-provisions-for-delay-of-elections-in-anguilla
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-suspenden-elecciones-municipales-ciudad-cordobesa-rio-cuarto_0_RBa_QWfq.html
https://www.thenews.com.pk/print/633118-electoral-court-postpones-bolivia-general-election
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/10/el-senado-sanciona-ley-para-que-comicios-sean-el-de-septiembre-257990.html
http://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0044-000520
http://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0044-000520
http://news.gov.bc.ca/releases/2020MAH0044-000520
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.03.0134.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/chile-postpone-constitutional-referendum-coronavirus-crisis
https://www.elheraldo.co/barranquilla/aplazan-elecciones-de-jac-y-cambian-horarios-de-atencion-por-coronavirus-709603
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/13/alerta-correccion-subjet-junta-central-electoral-de-republica-domimicana-aplaza-elecciones-presidenciales-del-17-de-mayo/
https://amp.rfi.fr/en/france/20200616-french-guiana-postpones-second-round-of-local-elections-due-to-covid-19-crisis-overseas-territories-mayotte-health-vote-hospital
https://centralelectoral.ine.mx/2020/04/01/pospone-ine-elecciones-locales-coahuila-e-hidalgo/
https://tsje.gov.py/noticias/leer/8522-tsje-establece-nueva-fecha-para-las-elecciones-municipales.html
https://bitfinance.news/en/paraguay-postpones-municipal-elections-to-2021/
https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Nota/8247
https://en.mercopress.com/2020/03/21/falklands-moves-to-next-covid-19-response-march-26-referendum-postponed-for-six-months
https://www.republica.com.uy/por-unanimidad-se-aprobo-posponer-por-unica-vez-las-elecciones-departamentales-id759614/
https://www.politico.com/news/2020/03/21/puerto-rico-postpones-presidential-primary-140734
https://ballotpedia.org/Changes_to_election_dates,_procedures,_and_administration_in_response_to_the_coronavirus_(COVID-19)_pandemic,_2020
https://www.idea.int/


Назва країни (регіону) Назва (вид) виборів Дата, на яку  
призначені вибори

Дата, на яку 
перенесені вибори

ОКЕАНІЯ

Австралія, Новий Південний Уельс Місцеві вибори вересень вересень  
2021 року

Австралія, Тасманія, Роузверір і Хуон Парламентські вибори 2 травня субота червня, 
липня або серпня

Папуа-Нова Гвінея, Автономна 
Бугенвіль   Загальні вибори уряду червень

Кірібаті   Парламентські вибори 7 квітня 14 квітня

Соломонові острови, центральні 
округи Хоніара та Північно-Східного 
Гуадалканалу   

Проміжні вибори червень

Гуам, місто Йон, територія 
Сполучених Штатів Вибори мера 28 березня 18 квітня

ВИБОРИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ПІД ЧАС COVID-19

Назва країни (регіону) Назва (вид) виборів Дата, на яку призначені вибори

Іран   Парламентські вибори 21 лютого

Тайвань   Проміжні вибори 22 лютого

Того Президентські вибори 22 лютого

Словаччина Загальні вибори 29 лютого

Австралія, Квінсленд   Місцеві вибори 29 березня

Бангладеш   Місцеві вибори 21 березня

Камерун, 11 округів    Повторні парламентські вибори 22 березня

Домініканська Республіка   Муніципальні вибори 15 березня

Франція Місцеві вибори 15 березня

Німеччина, Баварія     Місцеві вибори перший тур 16 березня   
другий тур 29 березня

Гвінея   Конституційний референдум 22 березня

Гайана   Загальні вибори 2 березня

Ірландія, Сінада   Загальні вибори 30–31 березня

Ізраїль   Парламентські вибори 2 березня

Малі   Загальні вибори 29 березня

Молдова, Ганьяшта     Місцеві вибори 15 березня

Швейцарія, Люцерн Місцеві вибори 29 березня

Таджикистан Парламентські вибори 1 березня

США, Арізона, Флорида та 
Іллінойс Первинні вибори 17 березня

Вануату  Загальні вибори 19 березня

Японія   Місцеві позавибори квітень

Кіріб   аті   Парламентські вибори 14 квітня

Назва країни (регіону) Назва (вид) виборів Дата, на яку  
призначені вибори

Дата, на яку 
перенесені вибори

АЗІЯ
Індія Парламентські вибори 26 березня 19 червня

Індія, штат Карнатака та  
штат Махараштра Місцеві вибори з липня по грудень

Індонезія Регіональні (місцеві) вибори 23 вересня 9 грудня

Іран Другий тур парламентських виборів   17 квітня 11 вересня

Мальдіви Місцеві вибори 4 квітня

Киргизстан Місцеві вибори 12 квітня

Оман  Місцеві вибори 2020 рік

Шрі-Ланка Парламентські вибори 25 квітня 5 серпня

Сирія   Парламентські вибори 13 квітня 19 липня

ЄВРОПА

Вірменія Референдум про зміни до 
Конституційного Суду 5 квітня

Австрія, Форарльберг та Штирія Місцеві вибори 15 березня та  
22 березня 28 червня

Боснія та Герцеговина Місцеві вибори 4 жовтня 15 листопада

Чеська Республіка, Тепліце Довибори до сенату 27–28 березня та 
3–4 квітня

5–6 червня  
та 13 червня

Франція Другий тур місцевих виборів 22 березня 28 червня

Німеччина, Гессен та Саксонія Місцеві вибори квітень–жовтень

Італія Національний референдум 29 березня вересень

Косово, Подуєве Позачергові вибори мера 15 березня

Латвія, Рига Місцеві позачергові вибори до міської 
ради 25 квітня 29 серпня

Молдова, с. Нурарена район Теленесті 
та с. Тирнова район Дондусені Місцеві вибори 17 травня 6 вересня

Чорногорія, Тівата Місцеві вибори 5 квітня

Північна Македонія Парламентські вибори 12 квітня 15 липня

Польща Президентські вибори 10 травня 28 червня

Румунія Місцеві вибори червень 27 вересня

Росія Конституційний загальнодержавний 
референдум 22 квітня 1 липня

Сербія Загальні вибори 26 квітня 21 червня

Словаччина Місцеві вибори 4 квітня 3 жовтня

Іспанія, Евкад та Галісія Регіональні вибори 5 квітня

Швейцарія, кантони Невшатель, 
Тічіно та Люцерн Місцеві (муніципальні) вибори квітень–червень

Сполучене королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії, Англія Місцеві вибори перший тиждень 

травня травень 2021 року

Сполучене королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії, 
Шотландія, Кінкорт / Нігг / Коув та 
Крейгентінні / Даддінгстон

Місцеві вибори 14 та 21 травня 5 та 12 листопада

Гібралтар, заморська територія 
Великобританії Референдум 19 березня
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ВИБОРИ ЗА ГРАФІКОМ
(Липень–листопад 2020 р.)

Назва країни (регіону) Назва (вид) виборів Дата, на яку призначені вибори

Австралія, Новий Південний 
Уельс, Еден-Монаро Федеральні вибори 4 липня

Австралія, Вікторія Загальні вибори місцевого самоврядування 24 жовтня

Білорусь  Президентські вибори 9 серпня

Беліз Загальні вибори 1 листопада

Буркіна Фасо Президентські та парламентські вибори 22 листопада

Канада, Саскачеван   Провінційні вибори 26 жовтня

Хорватія Парламентські вибори 5 липня

Кот-д'Івуар Президентські вибори 31 жовтня

Єгипет Загальні вибори 29 листопада

Північний Рейн та Вестфалія, 
Німеччина Загальні вибори 29 листопада

Гон Конг Парламентські вибори 6 вересня

Японія, Токіо Місцеві вибори 5 липня

Йорданія Парламентські вибори 30 вересня

Киргизстан Парламентські вибори 4 жовтня

Литва Парламентські вибори 11 жовтня

Росія Регіональні вибори 13 вересня

Сингапур Парламентські вибори 10 липня

Сейшельські острови Президентські вибори 22–24 жовтня

Танзанія Загальні вибори жовтень

Молдова Президентські вибори 1 листопада

Чорногорія Парламентські вибори 30 серпня

М’янма Загальні вибори листопад

Нова Зеландія   Загальні вибори та референдум 19 вересня

Нігер Місцеві вибори 1 листопада

Нігерія Вибори губернаторів штатів Едо та Ондо 19 вересня та 10 жовтня

Україна Місцеві вибори 25 жовтня

США Президентські вибори 3 листопада

Назва країни (регіону) Назва (вид) виборів Дата, на яку призначені вибори

Малі   Парламентські вибори (другий тур) 19 квітня

Південна Корея Парламентські вибори 15 квітня

Швейцарія, Женева   Муніципальні вибори, другий тур 4 квітня

США, Вісконсин Праймеріз 7 квітня

США, штат Меріленд Спеціальні вибори в Конгрес 28 квітня

США, Огайо Праймеріз 28 квітня

Бенін   Місцеві вибори 17 травня

Бурунді   Президентські вибори 20 травня

Індія   Парламентські вибори 21 травня

Нігерія, штат Крос-Рівер   Місцеві вибори 30 травня

Ніуе Загальні вибори 30 травня

Сурінам   Загальні вибори 25 травня

США, 8 штатів та Вашингтон   Праймеріз 2 червня

Чеська Республіка, Тепліце Проміжні вибори 5–6 червня та 13 червня

Сент-Кітс та Невіс Парламентські вибори 6 червня

США, штат Джорджія, 
Невада, Північна Дакота, 
Південна Кароліна та Західна 
Вірджинія

Праймеріз 9 червня

Індія Парламентські вибори 19 червня

Сербія Парламентські, провінційні та  
місцеві вибори 21 червня

Малаві Президентські повторні вибори 23 червня

США, 6 штатів Праймеріз 23 червня

Монголія Парламентські вибори 24 червня

Ісландія Президентські вибори 27 червня

Австрія, Штирія Місцеві вибори 28 червня

Франція Другий тур місцевих виборів 28 червня

Польща Президентські вибори 28 червня

Росія Конституційний загальнодержавний 
референдум 1 липня

Австралія, Едем-Монаро, 
Новий Південний Уельс Місцеві вибори 4 липня

Малайзія, штат Паханг Проміжні вибори 4 липня

Хорватія Парламентські вибори 5 липня

Японія Місцеві вибори 5 липня

Домініканська Республіка Президентські вибори 5 липня
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Його кандидатуру підтримали представники 
178 країн, 11 утрималися, ще три бюлетені було 
визнано недійсними. Раніше Волкан Бозкир обій-
мав посаду голови комісії з міжнародних справ 
Великих національних зборів (однопалатного 
парламенту) Туреччини.

Голова Генасамблеї обирається за принципом 
ротації між п'ятьма регіональними групами. Ново-
обраний Голова вступить на посаду на початку 
сесії 16 вересня 2020 року, і буде обіймати її про-
тягом одного року.

Обрано нового голову  
сесії Генеральної 
Асамблеї ООН

Також передбачається 
зниження прохідного бар'єра з 
5% до 1%. Для блоків політсил 
бар'єр буде дорівнювати кількос-
ті партій-членів блоку.

Партія зможе самостійно 
формувати уряд, якщо отримає 
40% голосів виборців і більше.

Вибори за цією моделлю 
є частиною домовленостей від 
8 березня між правлячою парті-
єю "Грузинська мрія" та опозиці-
єю, за посередництва Посольства 

США та представництва ЄС.
Частиною угоди є також 

припинення політичних пе-
реслідувань та звільнення 
політв’язнів. Зокрема, опозиція 
вимагає випустити акціонера, 
нелояльного до влади теле-
каналу "Мтавари архи" Геор-
гія Руруа, якого затримали у 
листопаді 2019 року нібито за 
незаконне носіння та зберігання 
зброї. Саме через це "Єдиний 
національний рух" бойкотує 

обговорення поправок. Ще одна 
опозиційна сила, "Європейська 
Грузія", вирішила підтримати 
проєкт у першому читанні, дав-
ши час уряду звільнити Руруа до 
наступних засідань.

Парламентські вибори у 
Грузії заплановані на 31 жовтня 
і мають проходити вже за новою 
системою. У правлячій партії не 
виключають, що вони можуть 
бути перенесені в разі "другої 
хвилі" епідемії коронавірусу.

Парламент Грузії у першому читанні схвалив зміни до Конституції щодо 
виборчої системи.  Грузинські парламентарії 136 голосами зі 142 присутніх 
підтримали в першому читанні проєкт змін до Конституції країни щодо виборчої 
системи. Згідно з проєктом, вже на виборах 2020 року 120 депутатів обиратимуть 
за пропорційною системою і 30 – за мажоритарною.

Зміна виборчої 
системи у Грузії

Представник Туреччини Волкан Бозкир обраний 
головою ювілейної, 75-ї сесії Генеральної Асамблеї 
ООН. Голосування відбулося 17 червня.
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За результатами голосування 
Сербська прогресивна партія SNS 
отримала 63,4% голосів виборців.

Соціалістична партія SPS 
на виборах стала другою з майже 
11% голосів. В останні роки со-
ціалісти керують країною разом 
з Партією Вучича.Третє місце 
у Сербського патріотичного 
альянсу – 4,2% голосів.

Таким чином, SNS отримує 

179 місць у парламенті, соціаліс-
ти – 32, а Сербський патріотичний 
альянс – 12 місць.

  Сербська опозиція бойко-
тувала парламентські вибори 
під час пандемії. Її лідер Драган 
Джилас вважає, що голосування 
на тлі пандемії коронавірусу і 
без вільних ЗМІ тільки узако-
нить те, що він назвав "обман-
ним голосуванням".

Більшість основних опози-
ційних партій Сербії бойкотува-
ли голосування через те, що, за 
їхніми словами, Президент Сер-
бії Александар Вучич контролює 
ЗМІ країни і виборчий процес, а 
також через потенційну небезпе-
ку зараження коронавірусом на 
виборчих дільницях.

Сербія перейшла від дуже 
суворих заходів, спрямованих 
на обмеження поширення коро-
навірусу, до майже повного їх 
скасування на початку червня. 
Опоненти кажуть, що Вучич 
послабив обмеження, щоб про-
вести вибори, які спочатку були 
заплановані на квітень і скасова-
ні через пандемію, щоб зміцнити 
свою владу.

У Сербії спостерігався 
сплеск інфекції після того, як 
були дозволені масові збори без 
збереження соціальної дистанції 
та обов'язку носити маски.

28 червня у Польщі відбувся 
перший тур виборів президента. 
Явка виборців склала 64,51 відсо-
тка. Це більше, ніж на попередніх 
президентських виборах п'ять 
років тому. Тоді в першому турі 
проголосували 48,96% осіб, які 
мають право на участь у виборах.

Дуда отримав 43,50%, 8450 
513 голосів виборців , а Тжас-
ковський —30,46%  5917340 
голосів виборців . Другий тур 
відбудеться 12 липня.

 Голосування в Польщі три-
вало з 7:00 по 21:00 за місцевим 
часом (8:00-22:00 за Києвом). 
Оскільки вибори відбувалися 
в умовах епідемії коронавірусу, 
частині виборців із найбільш 
уражених районів дозволили 
голосувати поштою.

Черги перед виборчими 
дільницями вишикувалися з 
самого ранку у Варшаві, Вроцла-
ві, Лодзі та інших містах. Деякі 
люди чекали півтори години, 

щоб проголосувати, незважаючи 
на сильну спеку.

У зв'язку з коронавірусом, 
голосування проходить із су-
ворими санітарними нормами. 
Людям доводиться стояти в 
чергах на вулиці на відстані 
півтора метра один від одного, на 
дільниці пускали тільки в мас-
ках і певну кількість людей. "Ми 
закликаємо жителів брати воду 
з собою. Жарко і черги дійсно 
великі. Кілька людей вже втра-
тили свідомість", – наголошува-
ла прессекретар мерії Варшави 
Кароліна Галецька.

Упродовж двох тижнів, які 
залишилися до другого туру, 
перед обома його учасниками 
стоїть одне доволі непросте за-
вдання: переконати за будь-яку 
ціну тих, хто не визначився. Та-
ких досить небагато – за різними 
опитуваннями усього 6-8%.

Партія сербського Президента 
Александара Вучича здобула впевнену 
перемогу на парламентських виборах у 
Сербії. Спершу вибори мали відбутися 
26 квітня, але після запровадження 
надзвичайного стану 15 березня у 
зв’язку з пандемією коронавірусу їх 
довелося відкласти. Після скасування 
надзвичайного стану була оголошена 
нова дата виборів – 21 червня.

Парламентські  
вибори в Сербії

У другий 
тур пройшли 
чинний глава 
держави Анджей 
Дуда і головний 
опозиційний 
кандидат від 
«Громадянської 
платформи», мер 
Варшави Рафал 
Тжасковський.

Анджей Дуда
Рафал Тжасковський
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