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Передмова

Сучасний автор медійного контенту (а це не завжди професійний журналіст)     
вимушений бути універсальним солдатом. Це стосується багатьох аспектів справи,             
в тому числі і тематичного розмаїття: вчора у фокусі соціуму був відпочинок та рейтинг 
курортів, сьогодні — виборчі перегони, а завтра — бюджетні процеси чи проблеми вак-
цинації. І про все це треба оперативно готувати статті та сюжети, об’єктивні та цікаві. 

Ми живемо у шаленому потоці інформації, у світі, який змінюється щодня, і 
медійникам, щоб тримати руку на пульсі, необхідно постійно отримувати все нові й 
нові знання. Як в такому ритмі ґрунтовно розібратися в усьому та підготувати такий 
матеріал, який прочитає, послухає чи подивиться багато людей? На допомогу жур-
налістам приходять громадські організації, фахівці яких проводять навчальні заходи 
для медіа, готують корисні посібники, словники, буклети, пам’ятки тощо.

Хоча основним продуктом, який ми споживаємо щодня, є новини, виключно 
новинний контент не може вмістити та відобразити всі нюанси такої складної теми, 
як, наприклад, вибори. Варто усвідомлювати, що «вибори» ≠ «день голосування», 
в який вирішується доля країни на найближчі 5 років. Адже в цьому процесі є дов-
готривалі періоди, коли, здавалося б, нічого не відбувається: немає відображення ані 
в зовнішній рекламі, ані на виборчих дільницях, ані в сесійних залах Верховної чи 
місцевих рад. І ось саме це — час для роз’яснювальної і дослідницької журналістики!

Хто кого та куди має право обрати? Що саме виборцю слід очікувати від де-
путатів різних рівнів (районної, міської, обласної, Верховної Ради)? А від міського 
чи сільського голови, від Президента? Хто та на яких умовах входить до виборчих 
комісій та скільки грошей ці люди отримують? Хто такі спостерігачі та що вони мають 
робити? Питань, які можуть цікавити аудиторію, безліч! 

І якщо ви маєте бажання легко, швидко та якісно розібратися в політичній та 
виборчій системах України та підвищити як свою, так і обізнаність вашої аудиторії  
у питаннях виборчого процесу — цей Guidebook для вас. Саме для тих, кому бракує 
часу перебирати стоси законодавчих актів, ми упакували всю складну, юридичну 
інформацію в легку для сприйняття візуальну форму. 

До того ж, кожну сторінку Guidebook можна використовувати не виключно для 
себе, а й як ілюстрацію до матеріалу на виборчу тематику.

Цей Guidebook створено за ініціативою ГО «Донецький прес-клуб» в рамках 
проекту «Розвиток аналітичної політичної журналістики через навчання студентів у 
медіашколі «Вибори-2019» за підтримки Посольства США в Україні.

***
У  цьому посібнику використані відомості чинного на листопад 2019 року законо-

давства, цифри та факти, наведені в наступних інтернет-джерелах: 
законодавство.com      kodeksy.com.ua      zakon.rada.gov.ua      zakon.rada.gov.ua
Посібники:      vyborkom.org      detector.medіa      іrrp.org.ua      prostіr.ua

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajiny-zakony/zakon-ukrajini-pro-vibori-narodnih-deputativ2012.html
https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/anot/474-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19
http://www.vyborkom.org/kb/article.php?id=1805
https://detector.media/doc/images/news/archive/2016/141784/posibnyk_WEB_2.pdf 
https://irrp.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/Posibnyk-vybory-2015.pdf 
https://www.prostir.ua/?news=zhurnalist-chy-sposterihach-na-vyborah-osnovni-vidminnosti 
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Етапи виборчого процесу

Висування кандидатів у депутати.

Утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії).

Реєстрація кандидатів у депутати.

Проведення передвиборної агітації.

Утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують 
на тимчасовій основі.

Складання списків виборців, їхня перевірка та уточнення.

Голосування.

Підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування. 

Встановлення результатів виборів депутатів 
та їхнє офіційне оприлюднення.

Припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.

У випадках, передбачених Законом, виборчий процес включає 
також такі етапи:

Повторне голосування.

Підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного 
голосування.

Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офі-
ційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів 
виборів депутатів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12
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Кого та як часто обираємо?

5років

Президента України 

Депутатів парламенту 
та Верховної Ради 

України 

Депутатів представницького органу 
територіальної автономії – 

ВР АРК

Членів представницьких 
органів місцевого
самоврядування

Можеш обирати Президента та народних депутатів, 
якщо тобі більше 18 років та ти є дієздатним, але…

військовослужбовці строкової служби;

громадяни України, що проживають за кордоном;

особи, визнані судом недієздатними;

громадяни України, які за вироком суду перебувають у 
місцях позбавлення волі;

громадяни України, що не належать до жодної тери-
торіальної громади (зараз це — ВПО, тобто переселенці).

На місцевих виборах НЕ можуть обирати:

Раз на
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Суб’єкти виборчого процесу

Виборці

Кандидати в депутати, кандидати 
на пост Президента України, 
кандидати на посаду сільського, 
селищного, міського голови

Органи державної влади та 
місцевого самоврядування

Виборчі комісії, 
в тому числі — ЦВК

Уповноважені представники, 
офіційні спостерігачі від 
партій (блоків), від кандидатів, 
довірені особи

Партії (блоки), їхні місцеві 
організації, які висунули 
кандидатів
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Члени виборчих комісій
Хто може бути членом виборчої комісії

Членом виборчої комісії може бути дієздатний громадянин України, 
якому виповнилося 18 років.

Хто НЕ може бути членом виборчої комісії

кандидати в депутати, їхні довірені особи;

кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови; 

старости;

представники в територіальній виборчій комісії; 

уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кан-
дидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі;

офіційні спостерігачі; 

посадові та службові особи органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування; 

військовослужбовці; 

судді, працівники судів та правоохоронних органів; 

громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слід-
чих ізоляторах або мають судимість, якщо ця судимість не погашена 
або не знята в установленому законом порядку.

У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші ви-
бори, до складу виборчої комісії не можуть входити:

кандидати, які балотуються на цих виборах, їхні довірені особи;

представники в Центральній виборчій комісії;

уповноважені особи партій — суб’єктів відповідних виборчих про-
цесів, офіційні спостерігачі. 
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Скільки  отримують члени виборчих комісій?

Не більше 3-х членів, визначених рішенням відповідної 
ДВК, яке затверджується рішенням ОВК, можуть вико-
нувати свої повноваження на платній основі протягом 
всього періоду (або його частини) повноважень ДВК.   
Це може бути:
— голова; 
— заступник голови; 
— секретар; 
— інші члени ДВК.

Якщо член ДВК був звільнений від виконання виробничих або служ-
бових обов’язків за основним місцем роботи, оплата його праці не 
може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основ-
ним місцем роботи.

Оплата праці члена ДВК, який є пенсіонером або особою, яка тим-
часово не працює, не може бути нижчою від розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.

Додаткова інформація у форматі питання-відповідь — за посиланням
Оплата праці членів виборчих комісій 

http://www.vyborkom.org/kb/category.php?id=216
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Спостерігачі: хто вони?

Офіційним спостерігачем від партії, кандидата у депутати чи громадської 
організації може бути виборець — дієздатний громадянин України, яко-
му виповнилося 18 років.

Що для цього треба

Людині, яка бажає стати спостерігачем, потрібно звернутися 
до одного з суб’єктів висунення. Це:

А. Громадська організація, яка отримала дозвіл мати спостерігачів.

Б. Партія, що висунула кандидата на виборах.

В. Кандидат на посаду Президента.

Для реєстрації потрібні наступні документи:

1. Заява про згоду бути спостерігачем.

2. Ксерокопія першої та другої сторінки паспорта.

3. ПІБ, дата народження, місце проживання, місце роботи (посада),      
контактні телефони.

Хто НЕ може бути офіційним спостерігачем: 

член виборчої комісії; 

посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів 
місцевого самоврядування; 

військовослужбовець; 

особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
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Що таке спеціальні виборчі дільниці?

Для підготовки, організації і проведення голосування та підрахунку голосів 
виборців використовуються звичайні, спеціальні та закордонні виборчі 
дільниці. Спеціальні виборчі дільниці призначені для організації та прове-
дення голосування виборців:

та в інших місцях тимчасового перебування виборців 
з обмеженими можливостями пересування. 

У винятковому випадку спеціальні виборчі дільниці можуть 
утворюватися Центральною виборчою комісією на території 
військових частин (формувань).

Що складають члени комісії?

Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні 
виборчої комісії, в якому він бере участь, складає таку присягу:

«Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження 
члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відпові-
дальність перед Українським народом, присягаю додержуватися 
Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати 
свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, 
законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати 
реалізацію і захист виборчих прав громадян України».

Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії.

У стаціонарних 
закладах охорони 
здоров’я

На суднах, які 
перебувають у день 
виборів у плаванні 
під Державним 
Прапором України 

На полярній станції 
України

В слідчих ізоляторах 
і установах виконання 
покарань
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Вибори Президента України: що? де? коли?

Хто має право висування кандидата 
на пост Президента України?
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Хто може стати Президентом України?

Згідно з Конституцією, 
для того щоб стати кандидатом у Президенти, 

потрібно:

• бути громадянином України;

• досягти 35-річного віку;

• мати право голосу на виборах;

• проживати в Україні впродовж 10 років 
перед днем виборів;

• знати державну українську мову;

• внести в Центральну виборчу комісію (ЦВК) 
«виборчу заставу» 

на суму у 2,5 мільйона гривень;

• подати документи 
(зокрема,  декларацію про доходи за рік, 

що передує року початку виборів) 
за 55 днів до дня виборів. 

UA
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Звідки гроші?

Головний розпорядник коштів Держбюджету – ЦВК 

Вона затверджує середні норми видатків: 
— окружної виборчої комісії, 
— потреб дільничних виборчих комісій, 
     які повинні включати в себе, зокрема: 
• витрати на оренду приміщень виборчих комісій;
• оплату за використання матеріально-технічних засобів;
• оплату праці членів комісій. 

Закупівля товарів та оплата робіт, послуг 
для підготовки і проведення виборів Президента України 
здійснюються виборчими комісіями 
за рахунок коштів Державного бюджету України 
без застосування тендерних (конкурсних) процедур! 

Кандидат на пост Президента для фінансування 
передвиборної агітації зобов’язаний утворити 
свій один виборчий фонд у банку в Києві. 
Рахунок повинен бути тільки у гривнях.

У фінансовому фонді майбутнього Президента можуть бути:

Державний
бюджет

Фонди 
кандидатів

Витрати на підготовку
та проведення виборів

власні кошти 
кандидата

гроші фізичних 
та юридичних осіб

гроші партії, яка 
його висунула
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Як можна агітувати?

Передвиборча агітація здійснюється за рахунок Держбюджету і виборчого 
фонду кандидата. Передвиборча агітація може проводитися у таких формах:

Корисні посилання:
Державний реєстр виборців      Закордонні дипломатичні установи
Сервіси Державного реєстру виборців (особистий кабінет виборця)

• Проведення зборів громадян, 
інших зустрічей з виборцями

• Проведення мітингів, пікетів,
маршів, демонстрацій

• Проведення публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», 
пресконференцій стосовно положень передвиборних програм 
та політичної діяльності партій — суб’єктів виборчого процесу 

чи політичної діяльності кандидатів на пост Президента України

• Оприлюднення в друкованих та 
електронних ЗМІ політичної реклами, 

виступів, інтерв’ю, відеокліпів, 
інших публікацій та повідомлень

• Розповсюдження виборчих 
листівок, плакатів та інших 

друкованих агітаційних матеріалів 
чи друкованих видань

• Розміщення друкованих агітаційних 
матеріалів чи політичної реклами

на носіях зовнішньої реклами

• Проведення концертів, вистав, 
спортивних змагань, демонстрації 

фільмів та телепередач

https://drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_dvk&prejim=2
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_organ_ved&prejim=4&pmn_id=159
https://www.drv.gov.ua/ords/svc/f?p=111:LOGIN
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Як це відбувається?

• Чергові вибори депутатів

Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються 
в останню неділю жовтня 5-го року повноважень 
Верховної Ради України. 

Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за 90 днів 
до дня голосування. 

Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не 
пізніше як за 91 день до дня голосування. 

Парламентарів у нас має бути 450, але станом 
на листопад 2019 їх лише 424, оскільки вибори   
у 2019 році не проводилися на непідконтрольних 
територіях, за якими й закріплена решта місць   
у парламенті. 

• Позачергові вибори 

Виборчий процес позачергових виборів депутатів відбувається в останню 
неділю 60-денного строку з дня опублікування Указу Президента України 
про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. 

Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, 
наступного після дня опублікування зазначеного Указу Президента України.



20

Якою є система?
Наразі система є змішаною (паралельною): 

50% місць у парламенті займають представники партій, 
які подолали виборчий бар’єр у 5% голосів. 

Українці обирають їх за закритими партійними списками — 
перелік кандидатів відомий, однак вплинути на місце
кандидата в списку партії, а потім на обрання депутата
виборець не може. В бюлетені вказують лише першу 
п’ятірку номінантів (повні списки доступні на сайті ЦВК).

50% депутатів Ради обираються в мажоритарних 
одномандатных округах. У парламент потрапляє 
переможець кожного округу — це може бути як 
самовисуванець, так і представник партії.

• Політичні партії, які набрали від 2 до 5% голосів виборців, отримують 
право на державні гроші. 
• А ті, які пройшли до парламенту, — право на відшкодування витрат 
на агітацію. 

Закон про фінансування політичних партій із державного бюджету 
(«Щодо запобігання і протидії політичній корупції»), ухвалений у 2015 році, 
передбачає, що партії, які набрали на останніх виборах понад 2% голосів 
виборців, отримують державне фінансування на свою діяльність і повинні 
звітувати про використання цих коштів.

Фінансування партій з державного бюджету визначається за формулою: 

Загальна сума складає близько 565,5 млн грн на рік 

Більшу частину коштів розділяють між партіями пропорційно: 
хто більше голосів набрав, той більше грошей і отримає.

Але 
ще до розподілу 10% від цього «пирога» 
фінансування віддають партії, що провела 
в парламент не менше 30% жінок!

2%
прожиткового

мінімуму

кількість 
виборців*
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Що мають робити народні депутати?

   Писати й пропонувати прийняти або змінювати старі закони.

   Відвідувати засідання й голосувати.

   Вирішувати, на що в країні треба витрачати гроші і скільки 
   (затверджувати державний бюджет). 

   Призначити третину членів Конституційного суду. 

   Відправити у відставку Президента, якщо наберуть достатньо голосів 
   для імпічменту, тобто ¾ від свого складу — 338 парламентарів. 
   Зробити це вони можуть, якщо Президент скоїв державну зраду 
   або інший злочин.

   Кожен народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта.  
   Вони працюють за строковим договором або сумісництвом, 
   а також на громадських засадах.

Корисне посилання: Повний перелік обов’язків Верховної Ради

Звідки беруться люди у виборчих  комісіях?

Кандидатури у члени окружних виборчих комісій можуть висунути:
• партії, фракції яких представлені в чинній Раді;
• політсили, які брали участь у попередніх парламентських виборах.

Новостворені партії не можуть представити своїх кандидатів в окружкоми.
Але це правило стосується лише дострокових виборів. 

В 2019 році це — партії «Слуга народу», «Голос», «Сила людей» та ін.

Корисні посилання:
Якою була б Рада, якби вибори відбулись за відкритими списками     
в першому турі президентських 
Нові вибори за старими правилами: коли Верховна Рада візьметься 
за Виборчий кодекс? 
Виборчий кодекс — нескінченна історія?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4465
https://daily.rbc.ua/ukr/show/kakoy-rada-vybory-sostoyalis-otkrytym-spiskam-1557300735.html
https://daily.rbc.ua/ukr/show/kakoy-rada-vybory-sostoyalis-otkrytym-spiskam-1557300735.html
https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/novi-vybory-za-starymy-pravylamy-koly-rada-vizmetsya-za-vyborchyj-kodeks/
https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/novi-vybory-za-starymy-pravylamy-koly-rada-vizmetsya-za-vyborchyj-kodeks/
https://vybory.pravda.com.ua/articles/2019/09/19/7150077/
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Що та хто входить в місцеве самоврядування?

Призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого 
самоврядування — компетенція Верховної Ради. 
Депутатів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад обирають 
строком на 5 років.

Система місцевого самоврядування

Скільки коштує висування?
Грошова застава за кандидатів може вноситься:

• місцевою організацією партії;

• організацією відповідної політичної партії вищого рівня;

• особою, яка висувається кандидатом на посаду міського голови 
   шляхом самовисування.

Застава вноситься у безготівковому порядку на спеціальний рахунок 
відповідної територіальної виборчої комісії у розмірі, що є пропорційним 
до кількості виборців та визначається:

Для кандидата на посаду 
міського голови 
(одномандатний округ)
Для кандидатів у депутати 
ВР АРК, обласної, районної, 
міської, районної у місті ради 
(багатомандатний округ)

розміри місячної 
мінімальної 
заробітної плати

4

100
тисяч

виборців 
відповідного 
виборчого округу

*=

Районна та обласна рада

Територіальна 

громада

Сільські, селищні, міські

• Рада

• Голова

• Виконавчі органи ради

• Староста

Органи самоорганізації 
населення
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За якою системою обирають?

За мажоритарною системою:
• Депутатів сільських, селищних рад.

• Міського, сільського, селищного голову та старосту.

За пропорційною виборчою системою:
• Депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
   обласних, районних, міських, районних у містах рад.

Представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати 
місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 
30% загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

Кількість депутатів місцевих рад залежить від чисельності виборців:

До складу територіальних виборчих комісій можуть входити від 9 до 18 осіб.

Джерела інформації:
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон «Про місцеві вибори»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19
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Що мають робити медіа, 
щоб інформаційно забезпечити вибори?

Розміщувати інформаційні матеріали на замовлення 
територіальних виборчих комісій на підставі відповідних 
договорів, укладених із зазначеними комісіями.

Поширювати повідомлення про перебіг виборчого 
процесу, події, пов’язані із виборами (при цьому не 
замовчують суспільно необхідну інформацію!), 
перевіряючи інформацію з двох і більше джерел, 
віддаючи перевагу першоджерелам.

Збалансовано висвітлювати коментарі всіх кандидатів 
та суб’єктів їхньго висування.

Телерадіоорганізації:

• можуть самостійно визначати кількість ефірного часу, присвяченого 
виборчому процесу, при цьому їм заборонено виокремлювати у своєму 
ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї; 

• мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за 
участю кандидатів, їхніх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих 
організацій партій у формі передвиборних дебатів чи дискусій. 

Телерадіопередачі повинні бути організовані у цикл передач однакового 
формату з метою дотримання принципу рівних умов та рівного доступу.

Вартість участі у передачі є однаковою для всіх суб’єктів виборчого процесу. 

фактичного обсягу мовлення 
телерадіоорганізації будь-якої 
форми власності протягом 
астрономічної доби 
має складати час мовлення, 
відведений на політичну 
рекламу на радіо та телебаченні. 

обсягу площі кожного номера 
видання чи додатка до нього 
впродовж виборчого процесу 
має займати друкована площа, 
відведена під політичну рекламу  
в друкованих ЗМІ, у тому числі 
рекламних. 

НЕ > 20%
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Вибори Президента:  хто кого коли переміг? 
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Явка виборців на президентських виборах в Україні

Рекордна кількість кандидатів

        Джерело: Цікаві факти про вибори в Україні та світі (ТЕСТ)

2019

91
44

5
39

особа подала заяви до ЦВК щодо 
реєстрації кандидатами в Президенти

особи було зареєстровано офіційно

осіб скористалися правом відмовитися 
від участі у виборах

прізвищ було у бюлетенях

2004

Найменше кандидатів на виборах 
Президента в Україні 

Найбільше кандидатів на виборах 
Президента в Україні (до 2019 року)

1991

 24

 6  

https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/cikavi-fakti-pro-vibori-v-ukrayini-ta-sviti-test-46967
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Вартість президентських виборів

В 2019 роцi за президентськими виборами 
в Україні спостерігали: 

Джерело:  Що потрібно знати про вибори президента України: від-
повіді на основні питання

Корисне посилання: Громадський моніторинг: хто спостерігатиме за 
позачерговими виборами до Верховної Ради?

2 млрд 354 млн 880 тис. грн 
сума, закладена в держбюджеті на проведення

виборів Президента України у 2019 році 

З них витрачено на:

■ Роботу дільничних 
    виборчих комісій

■ Роботу виборчих комісій

■ Діяльність Державного 
    реєстру виборців

■ Другий тур виборів

Для порівняння:
2014 — 1,97 млрд
2010 — 1,53 млрд

40 млн 820 тис.

1 млрд 146 млн 616 тис.

891 млн 464 тис.

223 млн 539 тис.

2344 спостерігача 36 міжнародних організацій і країн

>85 тисяч

держав відправили              спостерігачів18 187 

США

64

Польща

40

Словаччина

16

Франція

15
Німеччина

13
Інші

39

представників українських громадських організацій 

«Українського центру демократичного суспільства», 
«Команди Зе», 
«Всеукраїнської громадської організації «Солідарна молодь»

Найбільше
від: 

49,8%
38,7%

9,7%1,8%

https://www.radiosvoboda.org/a/vybory-prezydenta/29847805.html
https://www.radiosvoboda.org/a/vybory-prezydenta/29847805.html
https://www.oporaua.org/article/vybory/parlamentski-vybory/parlamentski-vybory-2019/fake_observers_2019
https://www.oporaua.org/article/vybory/parlamentski-vybory/parlamentski-vybory-2019/fake_observers_2019
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Чим запам’ятались парламентські вибори-2019?

Джерело:  

В Україні відбулися дострокові вибори до Ради: цифри та факти

Рекордно 
низька явка

виборців 
взяли участь49,84%

2 71тисячі порушень, 
пов’язаних із 
виборчим процесом:

• незаконна агітація

• підкуп виборців

• перешкоджання 
   здійсненню 
   виборчого права

повідомлень 
про замінування

кримінальну справу 
було відкрито

5 966 
кандидатів

26

Загалом на парламентських виборах 
було зареєстровано:

2 746 
осіб у виборчих 

списках 

3 220 
мажоритарників

https://www.slovoidilo.ua/2019/07/22/infografika/polityka/ukrayini-vidbulysya-dostrokovi-vybory-rady-cyfry-ta-fakty
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Як у світі карають за ігнорування виборів?

Австралія
Штраф за неявку на вибори близько 25$.

Аргентина
Штраф за неявку на вибори від 20 до 200$.
Позбавлення права бути прийнятим на державну
або муніципальну служби на певний строк.

Бельгія 
Позбавлення права бути прийнятим на державну 
або муніципальну служби на певний строк.

Греція
Передбачається позбавлення волі.

Єгипет
Передбачається позбавлення волі.

Ліхтенштейн
Штраф за неявку на вибори від 80 до 200$.
Позбавлення права бути прийнятим на державну 
або муніципальну служби на певний строк.

Пакистан
Штраф за неявку на вибори 60$.
Передбачається позбавлення волі.

Цікавий факт: 

Нова Зеландія — перша  держава, де жінки отримали право 
реалізовувати свої виборчі права. Сталося це у 1893 році. 

Джерело: 

Топ цікавих фактів про вибори у різних країнах світу

Корисне посилання:

11 цікавих фактів про Верховну Раду та парламентаріїв в Україні і світі

https://ukrainepravo.com/news/ukraine/top-tsikavykh-faktiv-pro-vybory-u-riznykh-krayinakh-svitu/
https://www.youtube.com/watch?v=bLKAD6op86Y&vl=ru-Latn

