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особ ли вої си с те ми публічної вла ди.

В. Д. Яворсь кий, кан ди дат юри дич них на -
ук, до цент, завіду вач сек то ру Інсти ту ту дер -
жав но го будівництва та місце во го са мо вря -
ду вання АПрН Ук раїни

Ос новні на прям ки удо с ко на лен ня 
за ко но дав ст ва про місцеві ви бо ри в Ук раїні 

Су час не ви бор че пра во Ук раїни та за ко но дав ст во, що йо -
го су про во д жує, ста нов лять юри дич ний фун да мент фор му ван -
ня і функціону ван ня інсти тутів дер жав ної вла ди та місце во го
са мо вря ду ван ня. Пред ме том ви бор чо го пра ва ви с ту па ють не
ли ше пра вові сто сун ки, що ви ни ка ють у про цесі про ве ден ня
ви борів на род них де пу татів Ук раїни і Пре зи ден та Ук раїни, але
й ви бо ри де пу татів місце вих рад та сільських, се лищ них,
міських голів. Ви бор че пра во ви с ту пає та кож своєрідним інди -
ка то ром, віддзер ка лен ням ре аль но го роз поділу політич них сил
у суспільстві, відповідає на за пи тан ня, наскільки ре зуль та ти
ви борів є де мо кра тич ни ми та легітим ни ми. 

Слід за ува жи ти, що інсти тут місце вих ви борів в Ук раїні,
на жаль, за ли шається по за на леж ною ува гою як з бо ку за ко -
но дав ця, так і те о ре тич них досліджень. За ро ки дер жав ної са -
мостійності цій важ ливій про блемі не бу ло при свя че но жод -
ної мо но графічної ро бо ти. Місцеві ви бо ри не ста ли об’єктом
ок ре мо го ди сер таційно го досліджен ня. Хоч май бутні місцеві
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які мо жуть де ле гу ва ти ся. Пред мет де ле гу ван ня доцільно пе ре -
да ти на уз го д жен ня сторін. Вод но час не обхідно пе ред ба чи ти
чіткий пе релік дер жав но�влад них по вно ва жень, які вза галі не
мо жуть де ле гу ва тись від ор ганів дер жав ної ви ко нав чої вла ди
ор га нам місце во го са мо вря ду ван ня (так звані дер жавні пре ро -
га ти ви): за без пе чен ня національ ної без пе ки, охо ро на дер жав -
ної таємниці то що. 

Ре алізація за зна че них про по зицій здат на по зи тив но впли -
ну ти на діяльність муніци паль них ор ганів на всіх рівнях
адміністра тив но�те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни і спри я ти -
ме ста нов лен ню са мостійності місце во го са мо вря ду ван ня як



тим ності ви борів при фор му ванні ор ганів місце во го са мо вря -
ду ван ня в за коні слід вста но ви ти хо ча б мінімаль ний рівень
не обхідної участі ви борців у ви бо рах на рівні не мен ше 25% від
за галь ної кількості ви борців. Тим більше, що прак ти ка ви бор -
чих кам паній в Ук раїні по ка зує до сить ви со ку політич ну ак -
тивність гро ма дян у ви бор чо му про цесі.

Са мостійним на пря мом удо с ко на лен ня ви бор чо го пра ва
Ук раїни є про бле ма ви бо ру оп ти маль ної, на уко во об грун то -
ва ної та політич но доцільної мо делі ви бор чої си с те ми, що без -
по се ред ньо впли ває на фор му правління у дер жаві в істо рич -
но склад но му про цесі ста нов лен ня та роз вит ку де мо кра тич -
но го суспільства. Цілком зро зуміло, що в кожній ви борчій си -
с темі, хоч якою при ваб ли вою во на бу ла, є свої пе ре ва ги і не -
доліки, що об’єктив но ви яв ля ють ся в тій або іншій полі тичній
си ту ації, ко ли мо ва йде про прий нят тя відповідних ви бор чих
за конів. Ви бор ча си с те ма Ук раїни роз ви вається ево люційним
шля хом і має тен денцію пе ре хо ду її до су то про порційної. Це
сто су ва ти меть ся в май бут нь о му не ли ше пар ла ментсь ких, але
й ви борів місце во го рівня. На ко ристь та ко го шля ху го во рять
ва гомі ар гу мен ти. По�пер ше, не до сить логічним є політич не
яви ще, ко ли Вер хов на Ра да оби рається за зміша ною си с те -
мою, а ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня — за су то про -
порційною. По�дру ге, по сту по ве за про ва д жен ня про порційної
си с те ми про ве ден ня місце вих ви борів на бли жає пе рехід Ук -
раїни до західних ви бор чих мо де лей, що відповідає стра -
тегічним інте ре сам дер жа ви — інте г рації в євро пейські струк -
ту ри. По�третє, ця тен денція ста не своєрідним сти му ля то ром,
що по зи тив но впли не на підви щен ня ролі політич них партій
як го ло вних суб’єктів ви борів на регіональ но му рівні. 

Ви бо ри є про бле мою не ли ше за ко но дав чо го, але й
соціаль но�політич но го зна чен ня, що по тре бує ви ва же ності
та зба лан со ва ності, ура ху ван ня при прий нятті рішень не ли -
ше по зи тив них, але й не га тив них чин ників суспільно го жит -
тя. Пе ре дусім, слід вра хо ву ва ти стан пе ре бу ван ня ук раїнсько -
го суспільства в пе рехідно му періоді, ко ли не до сяг ну то на -
леж но го сту пе ня політич но го струк ту ру ван ня. Далі, слід та кож
вра хо ву ва ти, що в Ук раїні місце ве са мо вря ду ван ня про хо дить
стадію ста нов лен ня, фор му ван ня йо го де мо кра тич них прин -
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ви бо ри вже при зна чені на 31 бе рез ня 2002 ро ку, але чин ним за -
ли шається За кон Ук раїни від 14.01.1998 р. «Про ви бо ри де пу -
татів місце вих рад та сільських, се лищ них, міських голів», ряд
по ло жень яко го су пе ре чать Кон сти туції Ук раїни і не мо жуть
за сто со ву ва ти ся на прак тиці. 

Зна чен ня місце вих ви борів вип ли ває з ролі і місця місце во -
го са мо вря ду ван ня як фун да мен таль ної за са ди ус т рою дер жа -
ви та суспільства, йо го га ран то ва ності Кон сти туцією Ук раїни.
Ви бо ри, в то му числі і місцеві, — це най важ ливіший політич -
ний ре сурс, що за без пе чує ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня
ман да том на род ної довіри, їх легітимність. Місце ве са мо вря ду -
ван ня в Ук раїні яв ляє со бою си с те му, яка скла дається з су куп -
ності пріори тет них де мо кра тич них ор гані заційних форм — ви -
борів та інсти тутів пря мої де мо кратії, а та кож інших форм во -
ле ви яв лен ня на се лен ня. Че рез ви бо ри і ор га ни місце во го са -
мо вря ду ван ня ре алізу ють ся йо го цілі, за вдан ня та функції1. 

За де ся тирічний період не за леж ності Ук раїна прой ш ла
важ ливі ета пи мо дернізації ви бор чої си с те ми. Перш за все, це
сто сується ви борів до Вер хов ної Ра ди Ук раїни — від ма жо ри -
тар ної аб со лют ної більшості до зміша ної віднос ної більшості.
Провідним суб’єктом ви бор чо го про це су ста ють політичні
партії. Од нак щодо місце вих ви борів пе рехід в 1998 р. на ма -
жо ри тар ну си с те му віднос ної більшості, не зва жа ю чи на її при -
ваб ливість та відсутність не обхідності про во ди ти дру гий тур
ви борів, слід роз гля да ти як де фор мацію прин ци пу на ро до -
влад дя, при ни жен ням де мо кра тиз му ви борів2. При такій си -
с темі вва жається за кон ним об ран ня де пу та та пе ре важ ною
меншістю го лосів, ви бо ри виз на ють ся та ки ми, що відбу ли ся,
навіть за умо ви, ко ли в них взяв участь один ви бо рець. Ко ли
на ви борчі дільниці при хо дить ли ше не знач на кількість ви -
борців, ви ни ка ють сумніви що до дійсно го ви яв лен ня на ви -
бо рах волі на ро ду як дже ре ла вла ди, про легітимність сфор мо -
ва них ор ганів вла ди та місце во го са мо вря ду ван ня вза галі. Вва -
жаємо, що з ме тою за без пе чен ня більш ви со ко го рівня легі -

1 То ды ка Ю. Н., Явор ский В. Д. Вы бо ры ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния: кон сти ту ци он но�пра во вой ас пект. – Х.: Факт. – 1998. – С. 3.

1 Кон сти туційне пра во Ук раїни / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. По горілка,
Ю. М. То ди ки. – К.: Ук раїнський центр прав ни чих студій. 1999. – С. 155�156. 
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Од нак об’єднан ня у часі різних за ме тою та рівня ми ви борів
вик ли кає де які суттєві за ува жен ня. Пар ла мент Ук раїни є єди ним
ор га ном за ко но дав чої вла ди, ви раз ни ком за галь но дер жав них
інте ресів, а кон сти туційна при ро да місце во го са мо вря ду ван -
ня — за без пе чен ня вирішен ня пи тань місце во го зна чен ня.
На ви бо рах до Вер хов ної Ра ди Ук раїни став лять ся за галь но -
національні про бле ми та про по ну ють ся шля хи їх розв’язан ня.
Місцеві ви бо ри зо се ре д жу ють ос нов ну ува гу на най важ ливіших
сфе рах регіональ но го, місце во го зна чен ня, що сто су ють ся, перш
за все, ко лек тив них інте ресів жи телів кон крет них те ри торіаль -
них гро мад. При од но час них ви бо рах висвітлен ня про блем за -
галь но дер жав но го зна чен ня завжди об’єктив но є пріори тет ним
порівня но з місце ви ми. Крім то го, при на яв ності знач ної
кількості бю ле тенів, які от ри мує ви бо рець на стадії го ло су ван -
ня, йо му до сить склад но зва же но ре алізу ва ти своє суб’єктив не
ви бор че пра во. Та ким чи ном, доцільно зміни ти ча сові па ра ме -
т ри про ве ден ня пар ла ментсь ких та місце вих ви борів, проводити
їх окремо, як це має місце в більшості де мо кра тич них країн. 

Не обхідність вдо с ко на лен ня ви бор чо го за ко ну що до місце -
вих ви борів дик тується й більш праг ма тич ни ми ціля ми. Це сто -
сується та ких важ ли вих по ло жень, як: а) вра ху ван ня при виз -
на ченні за галь но го скла ду рай он них та об лас них рад не ли ше
кількості те ри торіаль них гро мад, але й кількості їх на се лен ня;
б) чітко го виз на чен ня до ку ментів, які підтвер д жу ють місце про -
жи ван ня ви бор ця; в) удо с ко на лен ня ме ханізму за без пе чен ня
рівних умов та ви ко ри с тан ня за собів ма со вої інфор мації для
всіх суб’єктів ви бор чо го про це су; г) за про ва д жен ня більш ефек -
тив но го кон тро лю за по ряд ком фінан су ван ня пе ре дви бор ної
агітації; ґ) вста нов лен ня в За коні чітко го пе реліку пра во по ру -
шень ви бор чо го за ко но дав ст ва1. Доцільно та кож вве с ти для
кан ди датів гро шо ву за ста ву замість зби ран ня підписів, як це
має місце у За коні про ви бо ри на род них де пу татів. 

Удо с ко на лен ня пра во вих за сад місце вих ви борів є скла -
до вою ча с ти ною фор му ван ня си с те ми де мо кра тич но го ви -
бор чо го за ко но дав ст ва Ук раїни і без по се ред ньо пов’яза но з
за без пе чен ням політич них прав гро ма дя ни на.

1 Ста ро вай то ва Г. М., Озим чук Н. В. Про бле ми вдо с ко на лен ня за ко но -
дав ст ва про ви бо ри де пу татів місце вих рад та сільських, се лищ них, міських
голів. Ви бо ри і ре фе рен ду ми в Ук раїні: про бле ми те орії і прак ти ки. К.: Цен -
т раль на ви бор ча комісія. – 2001. – С. 319�320.

ципів. І на решті, пріори тет ни ми функціями ор ганів місце во го
са мо вря ду ван ня є на прям ки розв’язан ня пи тань не політич -
но го, а еко номічно го та соціаль но го ха рак те ру. Ве ли ке зна чен -
ня та кож має рівень роз ви ну тості елек то раль но�пра во вої куль -
ту ри гро ма дян, пси хо логія сприй нят тя людь ми ви бор чо го про -
це су, за ко но дав ст ва, котрі по тре бу ють суттєво го їх підви щен ня.

Слід по го ди ти ся з те зою, що вихід із си ту ації, яка скла ла -
ся на рівні місце вих ви борів, по ля гає у по сту повій відмові від
жор ст ко ма жо ри тар ної ви бор чої си с те ми та ево люційно му пе -
ре ході до зміша ної си с те ми1.

Для пе ре хо ду в пер спек тиві на про порційну мо дель ви -
борів в Ук раїні не обхідні не ли ше політичні і юри дичні пе ре -
ду мо ви, але й ор ганізаційні чин ни ки. Перш за все, йдеть ся
про прий нят тя Вер хов ною Ра дою Ук раїни за ко ну про місцеві
ви бо ри з ура ху ван ням прин ци пу про порційності зра зу ж після
її фор му ван ня, який виз на чить пра во ву ос но ву по даль ших ви -
борів. Це по кла де край не га тив ним тра диціям, за яки ми ви -
борчі пра ви ла прий ма ють ся на пе ре додні ви бор чих кам паній,
а та кож дасть змо гу про тя гом чо ти рь ох років партіям більш
відповідаль но і ефек тив но го ту ва ти ся до ви борів. Та кий крок
мож на розціню ва ти як по ча ток фор му ван ня в Ук раїнській
дер жаві стабільно го ви бор чо го за ко но дав ст ва, без чо го є не -
мож ли ви ми де мо кра тичні ви бо ри.

Слід зро би ти ос нов ний вис но вок: пе рехід до про порційної
си с те ми місце вих ви борів без на леж них соціаль но�політич -
них умов та на уко вої кон цепції ре фор му ван ня ви бор чої си с -
те ми є пе ред ча сним.

На су час но му етапі ви борчі кам панії по ви бо рах на род -
них де пу татів Ук раїни та в ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня
з ог ля ду на існу ю чу прак ти ку про во дять ся па ра лель но, а го ло -
су ван ня — од но час но. Це ста но ви ще об грун то вується та ки ми
ар гу мен та ми, як не обхідність раціональ но го ви ко ри с тан ня
дер жав них коштів, знач не змен шен ня за ходів ор ганізаційно -
го ха рак те ру з бо ку дер жав них ор ганів та ор ганів місце во го
са мо вря ду ван ня, а та кож еко номія ча су.

1 Ри ба чук М. Ф., Шкляр Л. Е., Дов гош О. М. Ево люція ви бор чих си с тем
в Ук раїні: досвід, про бле ми та пер спек ти ви роз вит ку. Ви бо ри і ре фе рен ду -
ми в Ук раїні: про бле ми те орії і прак ти ки. К.: Цен т раль на ви бор ча комісія. –
2001. – С. 43.
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