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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної Ради 

України Д.Разумкова розглянув на засіданні 17 грудня 2019 року пропозиції 

Президента України до Виборчого кодексу України (далі – Кодекс), прийнятого 

Верховною Радою України 11 липня 2019 року. 

Президент України звернув увагу Парламенту, що даний Кодекс не може 

бути підписаний у запропонованій редакції, висловив щодо його тексту цілу низку 

пропозицій, вказавши при цьому, що наведений у них перелік зауважень не є 

вичерпним. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку на пропозиції Президента України відмічає, що значна частина зауважень 

Президента України до тексту Кодексу є обґрунтованою і їх варто врахувати. 

За наслідками вивчення та аналізу кожної з наданих Президентом України 

17-ти пропозицій, Комітет констатує, що вони стосуються практично всіх 

аспектів сфери регулювання проекту Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978), 

його змістовних положень та структурних одиниць. При цьому більшість із 

зазначених пропозицій Президента України сформульовано узагальнено і вони 

охоплюють групи статей та окремі тематичні напрями, що відображені у різних 

частинах документу. 
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Зважаючи на дану обставину, предметом розгляду та опрацювання у Комітеті 

стали увесь масив нормативного матеріалу проекту Кодексу, чинне виборче 

законодавство, закони України «Про Центральну виборчу комісію», «Про 

Державний реєстр виборців», інші закони України на необхідність узгодження або 

врахування положень яких вказував Глава держави. До співпраці було залучено 

народних депутатів України, представників Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, 

Центральної виборчої комісії, її Секретаріату та Служби розпорядника Державного 

реєстру виборців, а також громадських організацій та міжнародних партнерів, які 

опікуються проблематикою вдосконалення виборчого законодавства. 

За результатами проведеної роботи, зважаючи на відповідні рішення 

Комітету від 15 листопада 2019 року і 4 грудня 2019 року, та з огляду на вимоги 

частини четвертої статті 133 Регламенту Верховної Ради України Комітетом до 

розгляду на пленарному засіданні Парламенту підготовлено порівняльну таблицю 

в редакції від 17 грудня 2019 року, перша колонка якої містить текст проекту 

Виборчого кодексу України (реєстр. № 0938), друга – пропозиції Президента 

України у запропонованій ним нумерації, третя – висновки Комітету щодо 

врахування кожної з цих пропозицій, четверта – текст остаточної редакції 

Виборчого кодексу України, який комплексно враховує всі пропозиції Президента 

України і рекомендується Комітетом для прийняття Верховною Радою України. 

Враховуючи вищезазначене, з’ясувавши позицію народних депутатів 

України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб, та всебічно обговоривши 

питання, Комітет   у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України, з огляду на врахування Комітетом 

всіх пропозицій Президента України, відповідно до частини третьої статті 134, 

частин четвертої та п’ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти 

всі Пропозиції Президента України до Виборчого кодексу України та прийняти 

Виборчий кодекс України в редакції Комітету від 17 грудня 2019 року в цілому як 

закон. 

2. Доручити Комітету при підготовці тексту Кодексу на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                А.КЛОЧКО 


