
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затверджеНЮІ звернеННJI до Президента l 
України та Верховної ради України щодо стану 

законодавства України про місцеві вибори. 

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядуваНЮІ в 
Украіні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звервеНЮІ Броварської міської ради до Президента 
Украіни та Верховної ради Украіни щодо законодавства України про 

Місцеві вибори що додається. 
2. Направити звернеННJI Броварської міської ради до Президента України 
та Верховної ради України. 
3. Коmpоль за виІ<он8.нIIJIм рimеlПlJl ПОЮІаС1И ва секретаря ради 
Горбатюк Л.В. 
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Секретар ради 
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Додаток 
Затверджено рішення 
Броварської міської ради 
від " ~" ~пA=Є 2005 року 
Н!! ~.gS -~ff-~ 

Звернення 
Депутатів Броварської міської ради до 

Президента України та Верховної ради Украіни 
щодо стану законодавства Украіни про місцеві вибори 

З l~гo жовтня ~~05 року набирає чинності Закон Украіни "Про вибори 
Д~пугаnв ВеРХОВНОІ Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та 
сшьських, селищних, міських голів", згідно з якими запроваджується 
пропорційна виборча система при виборах деnyrатів міських, райоlПlИX та 
обласних рад. 

ПрИЙllJ1Тrя цього Закону сприймається громадою як спроба досягги 
компромісу інтересів різних політичних сил, представлених в парламенті, 
нехтуючи позицією органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

На нашу думку пропорційна виборча система на місцевому рівні не 
дозволить сформувати дієздатну та ефепивву систему місцевого . . 
управЛ1lПlЯ, а саме це питання І має стати першочерговим завданням 

чергових місцевих виборів. 
Основні застереження пов'язані, по-перше, з особливостями існуючої в 

Україні організацjЙНО-ПРавової форми місцевого самоврядування, яка 
передбачає певний дуалізм в організаціі мyrriципального управління в 
територіальній громаді, що ПРОЯВJIJIється в статусах сільського, СeJІИЩНОГО, 
міського голови, З одного боку, та сільської, СeJIИIЦНОЇ, міської ради - з 
другого. Зважаючи на те, що міський голова обирається безпосередньо . 
громадою, можна впевнено прогнозувати CyrrєвI УСЮІаднення як при 

формуванні виконавчих KOмiтeriв міських рад В силу можливого 
політичного ПРОТИСТОJIНИJI міського го~ови та б~ШОсті мi~ЬKOЇ ради, 
обраної за пропорційною системою, так І У взаємов1ДНОСИНах МІЖ радою та 

іі виконавчими органами. 
По-друге, запровадження пропорційної виборчої системи He~e 

призведе до погіршення якісного СЮlаду депугатського КОРПУСУ МІсцевих 

рад, оскільки першочергового значення на ..виБОрах ~~бувають при ~oмy не 
професійні та особисті JIКосп ~~тa, а иого паpnина ~~алеЖВ1СТЬ. 

По-третє, вибори депутаТІВ. М1сцеви:' рад за паpnиними ~писками 
спрИJlТИМyТЬ послабпешпо ЗВ'ЯЗКІВ виборЦІВ з депутатами. Остamn швидше 



будуть орієнтовані на захист вузькопартійних інтересів, ніж інтересів 
територіальної громади, виборів. 

По-четверте, вибори депyraтів районних, обласних рад за 
пропорційною системою суперечать їх конституційвій природі JII( органів, 
що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та 
міст, оскільки громади реально втрачають гарантовану можливість 
направити свого представника в районну, обласну раду. 

По-п' нre, в переважній більшості територіальних громад, зокрема в 
нашій, ще не створено об' єктивних передумов ДЛJI переходу до 
пропорційної виборчої системи, через фактичну відсутність або слабкість 
осередків політичних парт. 

Шановний пане Президенте Украіни, 
шановні народні депутати Украіни! 
ми депутати Броварської міської ради Київської області враховуючи 

застережеlПlЯ, зазначені вище, звертаємось до Вас з насriйвим проханням: 
1. Внести зміни до Закону Украіни "Про вибори депутатів Верховної 
Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів". Місцеві вибори провести за змішаною виборчою системою 
50% на пропорційній основі, 50% на мажоритарній. 
2. Чергові місцеві вибори призначити у строки, передбачені чинною 
Конституцією України - 26 березНJI 2006 року. 

Секретар uPд .... 
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