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Вибори та референдуми

Реалізація прав громадян брати участь у виборах та 
референдумах є найбільш впливовими формами здій-
снення безпосередньої демократії в Україні. Бо серед ін-
ших – результати волевиявлення населення саме через 
цi форми мають iмперативнi наслiдки, які полягають в 
обов’язковому виконаннi органами влади України волi 
громадян. Але частi, безсистемнi та невиваженi змiни, що 
їх зазнає Конституція i поточне законодавство України 
в сферi регулювання виборiв i референдумів створюють 
проблеми в реалiзації зазначених прав громадян. Тому 
за мету представленої статті було визначено виявити 
найбiльш актуальнi проблеми реалізації прав громадян 
брати участь у виборах та референдумах в Українi та за-
пропонувати можливi шляхи їх вирiшення.

Дослiдження визначеного нами проблемного на-
пряму не втрачає своєї актуальностi протягом усього 
перiоду iснування незалежної України. Так, цим про-
блемам придiляли увагу Ю.Г. Барабаш, О.В. Батанов, 
А.М.Колодій, Ю.Б. Ключковський, О.В. Скрипнюк, 
В.І. Спі вак, М.І. Ставнійчук, В.Л. Федоренко, В.М. Ша-
по вал, О.І. Ющик та ін. Але на кожному етапi розвитку 
України виникають ранiше не дослiджуванi питання, 
або такi, що потребують нового вирiшення у зв’язку зi 
змiнами в законодавствi чи у зв’язку із загостренням 
полiтичної ситуацiї в країнi.

Конституція України закріплює вихідні положення 
уповноважуючо-виборчої діяльності народу [1, с. 149]: 
будучи носієм суверенітету та єдиним джерелом влади 
в Україні, народ здійснює владу безпосередньо і через 
органи державної влади та органи місцевого самовряду-
вання (стаття 5 Конституції України), а також закріп-
лює таку форму здійснення влади народом, як вибори 
(стаття 69 Конституції України). Вибори до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування є 

вільними і відбуваються на основі загального, рівного і 
прямого виборчого права шляхом таємного голосуван-
ня. Виборцям гарантується вільне волевиявлення (стат-
тя 71 Конституції України); забезпечується право гро-
мадян брати участь в управлінні державними справами, 
вільно обирати та бути обраними до органів державної 
влади (стаття 38 Конституції України). Право голосу на 
виборах мають громадяни України, які досягли на день 
їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голо-
су громадяни, яких визнано судом недієздатними (стат-
тя 70 Конституції України). Громадяни України мають 
право на свободу об’єднання в політичні партії, які спри-
яють формуванню і вираженню політичної волі грома-
дян та беруть участь у виборах (стаття 36 Конституції 
України). Положення, що регулюють виборчий процес 
в Україні, закріплені в Законах України «Про вибори 
Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-
XIV [2], «Про вибори народних депутатів України» від 
11 листопада 2011 року № 4061-VI [3] та «Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 
10 липня 2010 року № 2487-VI [4].

Серед проблем організації та проведення виборів 
актуальними виявилися питання строків повноважень 
виборних органів, відповідно і визначення строків про-
ведення чергових виборів та дати голосування [5; 6]. 
Проблеми строків повноважень і визначення дати про-
ведення голосування на виборах стали вже традиційни-
ми в практиці національного державотворення. Зокрема, 
вони торкнулися свого часу Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим [6].

Питання порушення строків повноважень виборних 
органів безпосередньо впливає на реалізацію установчої 
влади в Україні, бо саме через здійснення індивідуаль-
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ного акту – голосування – кожен окремий громадянин 
здійснює одну з форм реалізації установчої влади в 
Україні – формування органів влади (у цьому випадку – 
виборних органів).

Слід наголосити на тому, що чітке дотримання вста-
новлених Конституцією та поточним конституційним 
законодавством строків повноважень виборних органів 
і, відповідно, правильне визначення строків виборів є 
однією з гарантій належної реалізації установчої влади 
в Україні. Конституційний Суд України (далі – КСУ) 
неодноразово висловлював правову позицію щодо особ-
ливого значення принципу періодичного характеру ви-
борів, зокрема в Рішеннях від 28 квітня 2009 року № 8 
рп/2009 та вiд 4 червня 2009 року № 13 рп/2009.

Так, згідно з пунктом 3.1 мотивувальної частини 
Рішення КСУ від 28 квітня 2009 року № 8-рп/2009, 
велике значення для функціонування демократичної 
держави, її республіканських засад має встановлений 
Основним Законом України порядок формування орга-
нів державної влади, зокрема періодичність їх обрання 
та призначення [7]. У пункті 5 мотивувальної частини 
Рішення КСУ від 10 червня 2009 року № 14-рп/2009 
вказано таке: «У статті 141 Конституції України вста-
новлено п’ятирічний строк, на який обираються депу-
тати сільських, селищних, міських, районних, обласних 
рад. Цим строком означена і періодичність проведення 
виборів до органів місцевого самоврядування». У цьому 
самому рішенні КСУ зазначив, що строки проведення 
виборів є важливим інститутом гарантії реалізації ви-
борчих прав громадян [8].

Принцип обов’язкових виборів закріплено части-
ною п’ятою статті 76; частиною першою статті 77; час-
тинами першою, п’ятою статті 103; частинами першою, 
другою статті 141 Конституції України (зазначені статті 
встановлюють строки повноважень виборних органів та 
дати, коли мають відбутися чергові вибори до цих орга-
нів, чим і забезпечується їх періодичність і наступність). 
Згідно з частинами сьомою, двадцять восьмою, тридця-
тою статті 85 Конституції України органом, відповідаль-
ним за призначення президентських та місцевих виборів 
в Україні, є Верховна Рада України. Саме інститут при-
значення виборів, на думку Ю.О. Вєдєнєєва, у комплексі 
тих виборчих відносин, що він регулює (їх періодичності, 
строків, зміни нормативних строків, тобто продовження 
або скорочення часу виконання повноважень виборних 
органів), є найважливішим інструментом забезпечення 
або навпаки, обмеження виборчих прав громадян.

Принцип періодичних виборів відомий ще й як 
принцип ротації, сутність якого полягає в тому, що він 
пов’язаний з правовим обмеженням повноважень ви-
борних органів за строками їх виконання. Фактично і 
юридично це означає, що вибори повинні проводитися в 
обов’язковому порядку та через певний проміжок часу. 
Принцип періодичних виборів кваліфікується як загаль-
на умова визнання їх правосуб’єктності в деяких міжна-

родних документах (стаття 21 Загальної декларації прав 
людини, затвердженої Генеральною Асамблеєю ООН 
10 грудня 1948 року; пункт 5.1 Документа Копенгагенської 
наради Конференції з людського виміру Ради з безпеки 
та співробітництва в Європі від 29 червня 1990 року), 
а також у національному законодавстві: у Конституції 
України (про що вже йшлося) та у всіх виборчих за-
конах. Закріплення в законодавстві строків перефор-
мування виборних органів, з одного боку, забезпечує 
стабільність їх функціонування, а з іншого – гарантує 
змінюваність депутатів і посадових осіб органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування за результатами 
голосування. Принцип періодичних виборів гарантує не 
просто ротацію виборних органів, а своєчасну їх зміню-
ваність, що є важливою гарантією від узурпації влади, 
стабільності конституційного ладу в державі та належ-
ної реалізації установчої влади в країні.

Виходячи з вищезгадуваних теоретичних і норма-
тивних положень, можна дати цілком об’єктивну оцінку 
стабільності конституційного ладу та належної реаліза-
ції установчої влади в Україні. Всім уже відома тривала 
дискусія щодо визначення строків проведення чергових 
президентських виборів у 2010 році (а версій і відпо-
відних їх обґрунтувань, як пам’ятаємо, було вдосталь). 
Нарешті, лише визначилися з цим питанням (маються 
на увазі чергові президентські вибори 2010 року), на-
зріло інше – тотожне – строки проведення чергових, але 
вже місцевих виборів.

Підставою для такого непорозуміння стало прий-
няття Верховною Радою України Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 
2004 року № 2222-IV, згідно з яким строки повноважень 
Верховної Ради України та місцевих рад було змінено 
з чотирьох на п’ять років. Нагадаємо, що більша части-
на змін, внесених до Конституції Законом № 2222-IV, 
набула чинності 1 січня 2006 року. Але зміни, що сто-
сувалися строків повноважень органів місцевого само-
врядування, а саме: змінена редакція частини першої 
статті 141 Конституції України щодо п’ятирічного стро-
ку повноважень депутатів місцевих рад, набрала чин-
ності аж 25 травня 2006 року, бо відповідно до положень 
розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про внесення змін до Конституції України» 
від 8 грудня 2004 року встановлювалося, що норми час-
тини першої статті 141 Конституції України в редакції 
цього Закону набирають чинності з дня набуття повнова-
жень Верховною Радою, обраною у 2006 році. Як відомо, 
народні депутати України п’ятого скликання, обрані на 
чергових виборах до Верховної Ради України 26 березня 
2006 року, прийняли присягу 25 травня 2006 року. Отже, 
саме в цей день (відповідно до положень частини чет-
вертої статті 79 та частини другої статті 82 Конституції 
України) набула повноважень новообрана Верховна 
Рада. Тобто це відбулося вже після проведених 26 бе-
резня 2006 року чергових місцевих виборів. Тож на час 
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проведення чергових місцевих виборів чинною була ре-
дакція частини першої статті 141 Конституції України 
від 28 червня 1996 року, яка передбачала, що строк пов-
новажень депутатів місцевих рад становить 4 роки.

Тому органи місцевого самоврядування, обрані на 
чергових місцевих виборах 2006 року, було сформова-
но на 4 роки. Але цим проблема не вирішилася, бо, по-
чинаючи з чергових виборів 2010 року, виборнi органи 
місцевого самоврядування мали формуватися за змі-
неною Законом № 2222-IV редакцією Конституції на 
різний строк: голови – на 4 роки, а депутати місцевих 
рад – на 5. Зазначену конституційну колізію щодо різ-
ного строку повноважень виборних органів місцевого 
самоврядування на рівні поточного законодавства на-
магалися виправити. Та логiчно було б починати з норм 
Основного Закону, а не навпаки, як це було зроблено 
в нашій ситуації. Так, зокрема, положеннями пункту 7 
розділу XIV «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів» від 6 квітня 2004 року № 1667-IV було 
встановлено, що сільські, селищні, міські голови обира-
ються строком на п’ять років, починаючи з чергових ви-
борів у 2006 році, за умови набрання чинності Законом 
про внесення відповідних змін до Конституції України. 
Як уже було зазначено, зміни щодо строків повноважень 
виборних органів влади, у тому числі й органів місце-
вого самоврядування, до Конституції України в грудні 
2004 року було внесено, але вони не торкнулися стро-
ків повноважень сільських, селищних, міських голів. 
Їх строк повноважень залишився незмінним – 4 роки. 
Отже, у зв’язку з тим, що відповідні зміни, як передба-
чалося в Законі про місцеві вибори, щодо п’ятирічного 
строку повноважень голів не знайшли закріплення в 
Конституції України – положення пункту 7 розділу 
XIV «Прикінцеві положення» Закону України «Про ви-
бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських го-
лів» щодо зміни повноважень голів не набули чинності. 
Крім того, вони мали бути визнані неконституційними, 
бо суперечили положенням Конституції України. Але ні 
на час проведення чергових місцевих виборів 2006 року, 
ні на наступних виборах 2010 року зазначена супереч-
ність між нормами Конституції і Закону про місцеві ви-
бори з боку КСУ правової оцінки не отримала.

Орган конституційної юрисдикції лише ще раз під-
твердив зміст норм Основного Закону, виклавши свою 
позицію у відповідному рішенні. Так, 4 червня 2009 року 
Конституційний Суд України прийняв Рішення № 13-
рп/2009 у справі за конституційним поданням Київської 
міської ради щодо офіційного тлумачення положень час-
тин першої, другої статті 141 Конституції України, від-
повідно до якого положення частин першої, другої статті 
141 Конституції України, що встановлюють строки, на 
які обираються депутати до складу сільської, селищної, 

міської, районної, обласної ради чи сільський, селищний, 
міський голова, слід розуміти так, що при обранні цих 
осіб на передбачених Конституцією України чергових та 
позачергових виборах на них поширюються відповідно 
п’ятирічний і чотирирічний строки повноважень [9].

Виходом з такої ситуації могло бути лише встанов-
лення для всіх виборних органів місцевого самовряду-
вання однакового строку повноважень.

Тривалі дискусії щодо визначення строку повнова-
жень виборних органів місцевого самоврядування, які 
виникли в результаті внесення до Конституції України 
змін згідно із Законом України «Про внесення змін до 
Конституції України» від 8 грудня 2004 року, частково 
були вирішені досить цікавим способом – рішенням КСУ 
від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 (справа про додер-
жання процедури внесення змін до Конституції України) 
[10]. Закон України «Про внесення змін до Конституції 
України» від 8 грудня 2004 року визнаний таким, що не 
відповідає Конституції України (є неконституційним). 
Так, 30 вересня 2010 року була повернена Конституція 
України в редакції 28 червня 1996 року. І чергові місце-
ві вибори, які відбулися 31 жовтня 2010 року, вже про-
ходили за поверненою редакцією Конституції, яка вста-
новлювала однаковий для всіх представницьких органів 
місцевого самоврядування строк повноважень – 4 роки. 
Проблемна ситуація щодо строків повноважень була ви-
рішена, але виникла інша – дотримання принципу періо-
дичних і рівних місцевих виборів. Вона була викликана 
призначенням чергових місцевих виборів на 31 жовтня 
2010 року. У чому ж справа?

Нагадаємо, що на час проведення чергових місцевих 
виборів 2006 року чинною була редакція частини першої 
статті 141 Конституції України від 28 червня 1996 року, 
яка передбачала, що строк повноважень представниць-
ких органів місцевого самоврядування становить 4 роки. 
Виходячи зі встановленого Конституцією 4-річного стро-
ку повноважень, виникає цілком логічне запитання: чому 
голосування на наступних чергових місцевих виборах 
було призначено на 31 жовтня 2010 року? Якщо уважно 
порахувати, виходить, що період між попередніми чер-
говими місцевими виборами, які відбулися 26 березня 
2006 року, і наступними черговими місцевими виборами, 
які відбулися 31 жовтня 2010 року, становить 4 роки і 6 
місяців, тоді як конституційний строк повноважень пред-
ставницьких органів місцевого самоврядування – 4 роки. 
Незрозумілою є техніка підрахунків щодо визначення 
дати голосування на чергових місцевих виборах.

Якщо використати інший підхід до підрахунків щодо 
визначення дати голосування на чергових місцевих ви-
борах, який би базувався на реальних строках початку і 
закінчення повноважень представницьких органів місце-
вого самоврядування, виходить, що також порушується 
встановлений Конституцією 4-річний строк повнова-
жень. Так, відповідно до частини першої статті 49 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» повно-
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важення депутатів місцевих рад починаються з моменту 
офіційного оголошення відповідною територіальною 
виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки 
виборів та визнання повноважень депутатів. Після черго-
вих місцевих виборів 26 березня 2006 року сесії депутатів 
місцевих рад проходили в період з 14 квітня до 11 липня 
2006 року, тож саме в цей період депутати набули своїх 
повноважень. Перші сесії депутатів місцевих рад, обраних 
на чергових виборах 31 жовтня 2010 року, почали про-
ходити із середини грудня 2010 року. Якщо уважно по-
рахувати строки повноважень депутатів, обраних у 2006 
році (від початку роботи перших сесій депутатів, обраних 
у 2006 році, до початку роботи сесій депутатів, обраних у 
2010 році), не виходить встановлений Конституцією чо-
тирирічний строк повноважень – реальний строк переви-
щує конституційний аж на 5–8 місяців!

Отже, ми отримали ситуацію, в якій порушуються 
норми Основного Закону України! А конституційно 
встановлений чотирирічний строк повноважень пред-
ставницьких органів місцевого самоврядування, обра-
них на чергових місцевих виборах 2006 року, реально 
становить майже 5 років. У такій ситуації порушуються 
одразу три основні принципи виборів: законності, періо-
дичності, рівного виборчого права.

Нові зміни, внесені до Конституції України Законом 
України «Про внесення змін до Конституції України 
щодо проведення чергових виборів народних депутатів 
України, Президента України, депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів» від 1 лютого 2011 року № 2952-
VI [11] (далі – Закон про внесення змін до Конституції 
України від 1 лютого 2011 року), знову лише частково 
вирішують ситуацію щодо строків повноважень вибор-
них органів влади в Україні.

Справа в тому, що Закон про внесення змін до 
Конституції України від 1 лютого 2011 року, з одного 
боку, вирішив питання щодо однакового строку повнова-
жень виборних органів місцевого самоврядування, вста-
новивши, по-перше, в частинах першій і другій статті 141 
Конституції України, що строк повноважень депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, об-
раних на чергових виборах, становить 5 років; по-друге, 
в частині третій статті 141 Конституції України сказано, 
що чергові місцеві вибори відбуваються в останню неді-
лю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради 
чи відповідного голови, обраного на чергових виборах. 
Нагадаємо, що попередні чергові місцеві вибори відбу-
лися 31 жовтня 2010 року, тому автори Закону, напевно, 
відштовхуючись від цієї дати, визначили: «Чергові ви-
бори сільських, селищних, міських, районних, обласних 
рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в 
останню неділю жовтня п’ятого року повноважень від-
повідної ради чи відповідного голови, обраних на чер-
гових виборах» (частина третя статті 141 Конституції 
України зі змінами від 1 лютого 2011 року).

Але, з іншого боку, Закон про внесення змін до 
Конституції України від 1 лютого 2011 року заклав про-
блему належної реалізації принципу періодичних вибо-
рів і, як наслідок, принципу рівності на президентських 
і парламентських виборах (мається на увазі тривалість 
перебування на посаді Президента України або народ-
них депутатів України, обраних на чергових виборах).

Зокрема, за підходом, закладеним у Законі про вне-
сення змін до Конституції України від 1 лютого 2011 
року щодо строків повноважень виборних органів міс-
цевого самоврядування, при визначенні дати голосуван-
ня на чергових місцевих виборах в основу розрахунків, 
скоріше за все, покладено дату проведення голосування 
на попередніх чергових місцевих виборах, які відбулися 
31 жовтня 2010 року. От і в Законі про внесення змін до 
Конституції України від 1 лютого 2011 року визначено, 
що чергові місцеві вибори відбуваються в останню неді-
лю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради 
чи відповідного голови, обраних на чергових виборах 
(частина третя статті 141 Конституції України).

Незрозумілим залишається підхід законодавця щодо 
визначення в Законі про внесення змін до Конституції 
України від 1 лютого 2011 року дати проведення черго-
вих парламентських та президентських виборів.

Нагадаємо, що останні парламентські вибори відбули-
ся 30 вересня 2007 року – це були позачергові вибори до 
Верховної Ради України. Відповідно до пункту 15 розділу 
XV «Перехідні положення» Закону про внесення змін до 
Конституції України від 1 лютого 2011 року встановлено, 
що чергові вибори до Верховної Ради України проводяться 
в останню неділю жовтня 2012 року. Отже, період між по-
передніми і наступними парламентськими виборами ста-
новить 5 років і 1 місяць. Напевно, якщо щодо призначення 
дати чергових місцевих виборів автори Закону використо-
вували підхід, в основу якого для розрахунку наступних 
чергових виборів була покладена дата проведення попе-
редніх виборів, то у випадку з визначенням дати чергових 
парламентських виборів цей підхід використано не було, бо 
тоді за текстом змін до Конституції щодо дати наступних 
парламентських виборів мала б стояти така фраза: «Чергові 
вибори до Верховної Ради України проводяться в останню 
неділю вересня 2012 року». У такому разі виконувався б 
конституційний припис, встановлений положеннями час-
тини першої статті 76 Конституції України, в редакції, змі-
неній цим самим Законом про внесення змін до Конституції 
України від 1 лютого 2011 року щодо п’ятирічного строку 
повноважень Верховної Ради України.

Ще одне питання, яке логічно пов’язане з попереднім, 
залишається без відповіді. А саме: на який строк обирається 
виборний орган у разі проведення позачергових виборів? 
Цей строк має дорівнювати конституційно встановленому 
строку для виборних органів, сформованих на чергових 
виборах, чи строку, який залишився до закінчення повно-
важень виборного органу, сформованого на чергових вибо-
рах, повноваження якого були достроково припинені?
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Проблема визначення строків повноважень пред-
ставницьких органів та дати проведення голосування 
на виборах пов’язана з неоднозначною конституційною 
регламентацією зазначених питань та, як результат, по-
стійними змінами виборчого законодавства в рамках 
приписів однієї конституційної норми. Причиною ж 
виникнення цієї «виборчої проблематики», на наш по-
гляд, є закладена в текст Основного Закону концепту-
ально помилкова позиція щодо підходу до призначення 
дати голосування по виборах в Україні. Слiд звернути 
увагу, що процес розробки та застосування виборчого 
законодавства є одним із показників належної реаліза-
ції установчої влади в державі. Тому, відповідно, і про-
блеми, пов’язані із законодавчими процедурами щодо 
розробки та прийняття виборчих законів, також вплива-
ють на якість і легітимність установчих процедур. А для 
того, щоб уникнути виникнення в суспiльствi будь-яких 
сумнiвiв щодо законностi рiшень, прийнятих у процесi 
призначення виборiв, та легiтимностi сформованих пред-
ставницьких органiв влади (як результат здiйснення цих 
рiшень), слiд якнайшвидше вирiшити суто технiчне пи-
тання: визначити єдиний порядок розрахункiв дати про-
ведення голосування на виборах, який би не порушував 
основнi принципи виборiв – періодичних і рівних.

Референдум як форма здійснення прямої установ-
чої влади полягає в тому, що народ шляхом голосуван-
ня приймає рішення з важливих питань державного та 
місцевого значення. Референдуму, як і виборам, при-
таманна остаточність та обов’язковість їх результату й 
неможливість перегляду рішень, прийнятих на ньому, 
будь-яким органом влади. Ця ознака (обов’язковість 
рішень, прийнятих через форму безпосередньої демо-
кратії) підтверджує належність референдуму до однієї з 
форм реалізації установчої влади.

Конституційне регулювання референдумів в Україні 
зведене до приписів, якими визначено:

– право громадян брати участь у всеукраїнському 
та місцевому референдумах (частина перша статті 38 
Конституції);

– суб’єктів ініціювання проведення референдуму – 
народна ініціатива (частина друга статті 72), Верховна 
Рада України (пункт 2 частини першої статті 85 
Конституції);

– суб’єктів, уповноважених призначати (проголошу-
вати) референдум, – Верховна Рада України (пункт 2 час-
тини першої статті 85 Конституції), Президент України 
(пункт 6 частини першої статті 106 Конституції);

– вимогу обов’язковості вирішення питання про змі-
ну території України всеукраїнським референдумом 
(стаття 73 Конституції);

– затвердження на всеукраїнському референдумі за-
конопроекту про внесення змін до розділу I «Загальні 
засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу 
XIII «Внесення змін до Конституції України», прийня-
того не менш як двома третинами від конституційного 

складу Верховної Ради України (частина перша статті 
156 Конституції);

– недопустимість проведення референдуму щодо 
законопроектів з питань податків, бюджету та амністії 
(стаття 74 Конституції).

Організація і порядок проведення референдумів, 
згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Консти-
туції України, визначаються виключно законами 
України. Протягом усього періоду існування незалеж-
ної України ці питання регулювалися Законом України 
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 лип-
ня 1991 року № 1286–XII [12] у частині, що не супе-
речила Конституції України, а з 28 листопада 2012 року 
у зв’язку з втратою чинності зазначеного Закону – 
Законом України «Про Всеукраїнський референдум» 
вiд 6 листопада 2012 року № 5475-VI [13]; також питан-
ня організації і проведення референдумів врегульовані 
Законом України «Про Центральну виборчу комісію» 
від 30 червня 2004 року № 1932–IV [14]. 

У зв’язку з набуттям чинності Законом України 
«Про Всеукраїнський референдум» вiд 6 листопада 
2012 року в Україні виникла ситуацiя, в якiй громадя-
ни стали позбавленими можливостi реалiзації консти-
туцiйного права брати участь у місцевому рефе рендумi 
(закрiпленого положеннями частини першої статті 38 
Конституції) та права на участь у здiйсненнi мiсцевого 
самоврядування через право вирiшувати питання 
мiсцевого значення шляхом мiсцевого референдуму 
(закрiпленого положеннями статей 3, 7 Закону України 
«Про мiсцеве самоврядування в Українi»), бо новий 
Закон України «Про мiсцевi референдуми» Верховна 
Рада України не прийняла, а той, що передбачав меха-
нiзм реалізації зазначеного права, визнаний нечинним.

Виходить, що положення пункту 4 Розділу XIII 
Закону України «Про Всеукраїнський референдум» вiд 
6 листопада 2012 року № 5475-VI суперечать положен-
ням частини другої статті 21, частин другої та третьої 
статті 22 Конституції України, якими закріплено прин-
ципи непорушності прав і свобод людини, недопущен-
ня скасування конституційних прав і свобод і звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті 
нових законів або внесенні змін до чинних законів.

Напевно, зазначеної проблеми не виникло б у разi, 
якщо б у пункті 4 Розділу XIII Закону України «Про 
Всеукраїнський референдум» вiд 6 листопада 2012 року 
№ 5475-VI передбачалося таке: «Визнати з дня офіцій-
ного оприлюднення цього Закону такими, що втратили 
чинність, положення Закону України «Про всеукраїн-
ський та місцеві референдуми» щодо організації i про-
ведення всеукраїнських референдумів».

Але тепер вирiшення цього питання, на наш погляд, 
можливе шляхом визначення серед прiоритетних питань 
розгляду на порядку денному Верховної Ради України 
питання щодо прийняття Закону України «Про мiсцевi 
референдуми». 
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ПРАВО ГРАЖДАН УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Руслана МАКСАКОВА 

В статье проанализированы наиболее актуальные проблемы реализации прав граждан участвовать в 

выборах и референдумах в Украине и предложены возможные пути их решения. Автор пришла к таким вы-

водам: 1) следует быстрее решить технический вопрос: определить единый порядок расчетов даты про-

ведения голосования на выборах, который бы не нарушал основные принципы выборов – периодических 

и равных; 2) среди приоритетных вопросов рассмотрения в повестке дня Верховной Рады Украины должен 

быть вопрос о принятии Закона Украины «О местных референдумах».

Ключевые слова: выборы, избирательное законодательство, голосование, Конституция Украины, мест-

ный референдум, принципы выборов, референдум, срок полномочий, учредительная власть.

THE RIGHT OF CITIZENS TO PARTICIPATE IN ELECTIONS AND REFERENDUMS IN UKRAINE: 
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

Ruslana MAKSAKOVA 

The paper analyzes the most pressing problems of citizens' rights to participate in elections and referendums in 

Ukraine and the possible solutions. The authors came to the following conclusions: 1) that quickly resolve technical 

issues: a single procedure to determine the date of the calculation of voting in elections, which would not violate the 

basic principles of the election – periodic and equal elections, 2) consideration of the priority issues on the agenda 

of the Verkhovna Rada of Ukraine shall be the adoption of the Law of Ukraine «On local referendums.»

Keywords: elections, electoral law, voting, the Constitution of Ukraine, the local referendum, the principles of 

elections, referendum, term constituent power.
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