
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА

Увага! Виборча система визначається виходячи із кількості виборців, які мають право голосу станом на 1 серпня 2020 року 

ВИБОРЧА СИСТЕМА

ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД

> 10 000 
виборців

> 75 000 
виборців
< 75 000 
виборців

< 10 000 
виборців

пропорційна система з умовно відкритими списками 
висування кандидатів: виключно політичні партії чи їх осередки

(ст. 192 Виборчого кодексу України) 

мажоритарна система відносної більшості з обранням не менше двох і 
не більше чотирьох депутатів в одному окрузі
висування кандидатів:  самовисування або політичні партії 

ВИБОРИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ,  МІСЬКИХ ГОЛІВ

за мажоритарною системою абсолютної більшості (у два тури, якщо 
у першому ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів) 

висування кандидатів:  самовисування або партії  (ст.216 Виборчого кодексу України)

за мажоритарною системою відносної більшості (в один тур, переможець має набрати 
більшість голосів) 

ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ

«Депутат місцевої ради, обраний у раду від політичної партії, може бути відкликаний, зокрема, якщо його діяльність не 
відповідає програмі партії чи її осередку, або, якщо він не увійшов до фракції місцевої організації партії чи був виключений 
(фракцією) з неї» 
  - це стосується депутатів, які були обрані як за мажоритарною системою від політичної партії, так і за 
пропорційною за  партійними списками 
 - після відкликання такого депутата обраним вважається наступний кандидат зі списку партії або 
призначаються проміжні вибори 

ПАРТІЯ

Старости не обиратимуться прямими виборами, а будуть затверджуватися відповідною місцевою радою 

(ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування») 

СТАРОСТИ

Відкликання сільського, селищного, міського голови
за народною ініціативою – відкликаним вважається голова громади, якщо за це 
проголосувала відповідна рада простою більшістю голосів (для самовисуванців)

за рішенням вищого керівного органу партії - відкликаним вважається голова 
громади, якщо прийнято рішення вищого керівного органу партії, місцева 
організація якої висувала його на посаду 

ПАРТІЯ

(ст. 10, 37- 41 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)
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(ст. 216 Виборчого кодексу України) 

При формуванні єдиного та територіальних виборчих списків у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по 
десяте і так далі) кожного виборчого списку  має бути не менше двох кандидатів кожної статі
У разі формування  єдиного та територіальних виборчих списків з кількістю кандидатів у депутати, яка не є кратною п’яти 
(від 1 до 4) – кандидати різної статі мають бути включені у список почергово

для кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови – 1 мінімальна заробітна плата 
4723,00 грн

для кандидатів на посаду міського голови – 4 мінімальні заробітні плати на кожні 90 тисяч виборців:
18 892,00 грн        кількість виборців / 90 тис.
 

для кандидатів в депутати сільських, селищних, міських рад – 20% мінімальної заробітної плати за кожного 
кандидата  944,60 грн

для кандидатів в депутати сільських, селищних, міських рад – 4 мінімальні заробітні плати на кожні 90 тисяч 
виборців 18 892,00 грн      кількість виборців / 90 тис. за список

для кандидатів в депутати обласних, районних, районних у місті рад – 4 мінімальні заробітні плати на кожні 
90 тисяч виборців 18 892,00 грн      кількість виборців / 90 тис. за список

ГРОШОВА ЗАСТАВА

ГЕНДЕРНА КВОТА

Виборчі комісії в обов’язковому порядку у єдиному кошторисі видатків повинні передбачати витрати на найм (оренду) 
приміщень та оплату послуг (ст. 210 Виборчого кодексу України) 
Вартість послуг, яка надається виборчим комісіям, оплачується за діючими на момент проведення виборів тарифами 
(ст. 211 Виборчого кодексу України) 
Розмір оренди приміщень недержавної власності встановлюється договором оренди
Особливості оренди комунального майна визначаються Законом України «Про оренду державного та комунального майна» 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 

< 10 000 
виборців

> 10 000 
виборців

> 75 000 
виборців

< 75 000 
виборців

 
   

рада громади
міська радарада громади + обласна рада

обласна рада

НЕ ДОЗВОЛЕНО:

ДОЗВОЛЕНО:

бути кандидатом у депутати за партійними списками  більше, ніж у два рівні рад 
бути кандидатом на посаду голови більше однієї громади 
бути одночасно самовисуванцем та кандидатом від партії

МОЖЛИВОСТІ ВИСУВАННЯ

(ст. 225 Виборчого кодексу України)

(ст. 219 Виборчого кодексу України)

  
   

кандидат у мери 
міста >   75 000 виборців 

кандидат у мери 
громади <   75 000 виборців  
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