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Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

Прошу Вас включити до переліку питань 21-ї сесії обласної ради питання «Про 

звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 

України щодо внесення змін до проекту Виборчого кодексу України».

Додаток: звернення та проект рішення на 3-х аркушах.

З повагою
депутат обласної ради Л.Брухнова

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К А  
О Б Л А С Н А  Г А Л А
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ПРОЕКТ

1

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 вересня 2017 року № _________
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України щодо внесення змін до проекту Виборчого кодексу України

Розглянувши звернення депутата обласної ради Брухнової Лілії Степанівни, 
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Верховної Ради України щодо внесення змін до 
проекту Виборчого кодексу України (текст звернення додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради М. Загородний



ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до проекту Виборчого кодексу України

Сьогодні Україна за рівнем представництва жінок у парламенті посідає 
144 місце в світі. Частка жінок у Верховній Раді становить лише 12,3%, 
в обласних радах -  15%, у районних радах -  24%. Однією з типових є така 
закономірність: чим більший обсяг ресурсів перебуває у віданні органу влади 
і чим вищою є його роль у формуванні та реалізації політики, тим меншою 
є частка жінок у ньому.

Державі необхідно відігравати більш активну роль у виправленні цієї 
ситуації. Механізм розширення участі жінок у політиці мають бути 
запровадженні не пізніше ніж за рік до наступних чергових виборів народних 
депутатів України 2019 р. та чергових місцевих виборів 2020 року, як це 
рекомендовано Венеціанською комісією.

Тому ми, депутати Хмельницької обласної ради, вважаємо за необхідне 
зробити такі кроки:

1. Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя 
врахувати у проекті виборчого кодексу (№ 3112-1) такі положення:
- включення до кожної п’ятірки кандидатів у кожному виборчому списку 

партії за пропорційною виборчою системою з відкритими виборчими 
списками не більше трьох представників однієї статті з чергуванням 
кандидатів різної статті у кожній п’ятірці кожного списку;

- закріплення в якості підстави для відмови у реєстрації списку кандидатів на 
виборах за пропорційною виборчою системою з відкритими списками 
недотримання положень щодо збалансованого представництва жінок та 
чоловіків у виборчих списках;

- закріплення положення, згідно з яким у разі скасування реєстрації 
кандидата/кандидатки та його/її виключення зі списку партії на 
парламентських або місцевих виборах у період з дня реєстрації кандидатів 
і до дня голосування, таке виключення здійснюється лише з одночасною 
заміною кандидата/кандидатки представником/представницею тієї ж статі.

1. Народним депутатам України -  у разі відхилення проекту Виборчого 
кодексу розробити та внести на розгляд парламенту проект змін до чинних 

законів в Україні «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві 
вибори», «Про політичні партії в Україні», який передбачатиме включення до 
цих законів таких положень:



- включення до кожної п’ятірки кандидатів у виборчому списку партії/місцевої 
організації партії на виборах не більше 3-х представників однієї статі 
з чергуванням кандидатів різної статі у кожній п’ятірці списку;

- включення до статутів партій положень, які передбачатимуть включення до 
кожної п’ятірки кандидатів у виборчому списку партії на загальнодержавних 
та місцевих виборах не більше 3-х представників однієї статі з чергуванням 
кандидатів різної статі у кожній п’ятірці списку;

- закріплення в якості підстави для відмови у реєстрації списку кандидатів на 
виборах недотримання положень щодо збалансованого представництва 
жінок та чоловіків у виборчих списках;

- закріплення положення, згідно з яким у разі скасування реєстрації 
кандидата/кандидатки та йогоЛї виключення зі списку партії на 
парламентських або місцевих виборах у період з дня реєстрації кандидатів 
і до дня голосування, таке виключення здійснюється лише з одночасною 
заміною кандидата/кандидатки представником/представницею тієї ж статі, 
якщо строк, який залишився до виборів, дозволяє забезпечити можливість 
проведення партією з’їзду/конференції для прийняття рішення щодо такої 
зміни.

2. Центральній виборчій комісії -  у разі внесення змін до законів про 
вибори в частині збалансованого представництва жінок та чоловіків у виборчих 
списках -  забезпечити їх неухильне дотримання та виконання.

3. Від політичних партій, зареєстрованих у встановленому порядку:

- внести зміни та доповнення до своїх статутів з метою забезпечення більш 
активного залучення жінок у роботу внутрішньопартійних органах, 
підготовки потенційних кандидаток від партії до участі у загальнодержавних 
та місцевих виборах, впровадження програм тендерної рівності в середині 
партій.



У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Ю Р И Д И Ч Н И Й  В ІД Д ІЛ

виконавчого апарату обласної ради

29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, Будинок рад, тел. 79-24-69

На№ 2195/дз-ор
від 7 вересня 2018 року

Керуючому справами 
виконавчого апарату ради 

Поліщук В.М.

Юридичним відділом у межах компетенції розглянуто лист депутата 
обласної ради Л. Брухнової щодо включення до переліку питань 21-ї сесії 
обласної ради питання: «Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Верховної Ради України щодо внесення змін до проекту Виборчого кодексу 
України».

Повідомляємо, що при розгляді порушеного питання необхідно зважати 
на вимоги регламенту обласної ради, затвердженого рішенням ради від 22 
грудня 2015 року № 5-2/2015, та Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

Так, п. 28 регламенту обласної ради визначено, що пропозиції щодо 
питань на розгляд сесії ради повинні містити: супровідний лист та аркуш 
погодження; проект рішення ради з додатками, завізованими відповідною 
посадовою особою, у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну 
записку по суті питання і інші необхідні документи; інформацію про 
доповідачів і співдоповідачів; перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати 
рішення. Ці матеріали подаються до виконавчого апарату ради не пізніше, як 
за ЗО днів до початку роботи сесії ради (першого засідання її постійних 
комісій), крім випадків, передбачених частиною другою статті 23 регламенту 
Хмельницької обласної ради.

Окрім того, при включенні досліджуваного питання в порядок двадцять 
першої сесії ради будуть не дотримані вимоги ст. 15 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», а саме: проекти нормативно-правових актів, 
рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними 
розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш, як за 20 робочих днів до 
дати їх розгляду з метою прийняття. ХМЕЛЬНИЦЬКА 

О Б ЛАСН А РАЛ А  
1 1 ВЕР 2018 /



Також, звертаємо увагу, що запропонована назва звернення не 
відповідає його змісту.

Так, у зверненні піднімаються питання, що стосуються не лише 
Верховної Ради України та проекту Виборчого кодексу України (зокрема, 
Центральної виборчої комісії та політичних партій).

Наголошуємо на тому, що у зверненні варто слова «внесення змін до 
проекту Виборчого кодексу України» замінити на «передбачення/врахування 
у проекті Виборчого кодексу України», оскільки є не коректним ініціювання 
питання саме внесення змін до проекту ще не прийнятого нормативно- 
правового акту, розробником якого є група народних депутатів України, а не 
вцілому Верховна Рада України та її комітети.

Начальник юридичного відділу
11.09.2018
С.Циц


