
Проект 

«Захист інтересів виборців в «округах без депутатів» 

 

Передумови проекту: Відповідно до виборчого законодавства, яке застосовувалось на 

місцевих виборах 2015 року, кандидати у депутати до обласних, районних та міських рад, 

окрім першого кандидата, були закріплені за відповідними територіальними виборчими 

округами, на які поділялись відповідні адміністративно-територіальні одиниці. У зв’язку з 

цим в усіх обласних, районних та міських радах склалася ситуація, коли у більшості 

виборчих округів є по одному депутату, в декількох – по 2-3 депутати, а орієнтовно на 20-30 

% округів немає жодного.  

Ми глибше вивчили цю проблему у Волинській області та місті Луцьку. З 64 округів з 

виборів депутатів Волинської обласної ради – 39 представлені одним депутатом, 9 – двома, а 

16 округів залишились без представників. У Луцькій міській раді 12 округів з 42-ох не мають 

свого представника. З логіки виборчого законодавства цілком зрозуміло, що Луцьк – це 

багатомандатний виборчий округ, і всі депутати є представниками всього міста, але, як 

показали наші дослідження, на округах «без депутатів» ремонтують втричі менше 

прибудинкових територій та встановлюють вчетверо менше спортивних майданчиків і т. ін. 

Саме тому в рамках Громадянського Руху «СВІДОМІ» було прийнято рішення про 

запуск проекту під назвою «Округи без депутатів». 

 

Дата та місце створення проекту: серпень 2017 р., м. Луцьк Волинської області.  

 

Мета проекту: Проект «Захист інтересів виборців в округах «без депутатів» 

спрямований на вирішення проблеми належного представництва інтересів громадян у 

місцевих радах України, захист їхніх інтересів та актуалізація необхідності зміни виборчої 

системи.  

 

Проміжною метою проекту є підвищення рівня бюджетного фінансування 12 

територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів до Луцької міської ради, 

а також покращення комунікації мешканців таких округів з місцевою владою для усунення 

нагальних проблем та вирішення невідкладних питань. 

 

Кінцевою метою проекту є розробка пропозицій щодо вдосконалення виборчого 

законодавства, які унеможливлюватимуть існування «округів без депутатів» в Україні. 

 

Часові рамки реалізації: серпень 2017 року – грудень 2019 року. 



 

Етапи проекту:  

1-й етап. Вивчення проблематики на «округах без депутатів» у м. Луцьку, а також 

дослідження ситуації в інших містах України (Київ, Львів, Житомир, Івано-Франківськ, 

Чернігів). Проведення інформаційної кампанії щодо неврахування інтересів мешканців 

«округів без депутатів».  

Цей етап був реалізований у серпні-вересні 2017 року. В рамках цього етапу вдалося 

звернути увагу влади на те, що на округи, які не мають свого представника у Луцькій міській 

раді, спрямовується значно менше бюджетних коштів для забезпечення комфортного 

проживання містян.  

 

2-й етап. Розробка проекту рішення міської ради про додаткове фінансування «округів 

без депутатів» та прийняття його на сесії міської ради. 

Реалізація цього етапу відбувалася в серпні-вересні 2017 року. Результатом стало 

прийняття 27 вересня 2017 року «Програми підтримки ініціатив виборців територіальних 

виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 

роки», яка передбачає виділення коштів на округи без депутатів: по 200 000 грн у 2018 році 

та по 100 000 грн у 2019-2020 роках.  

 

3-й етап. Ознайомлення мешканців із механізмом залучення коштів на «округи без 

депутатів». Допомога при написанні звернень щодо залучення коштів на «округи без 

депутатів» та контроль за їх розглядом. 

Термін реалізації: лютий 2018 р. – грудень 2019 р. В ході виконання цього етапу уже 

було проведено зустріч з мешканцями «округів без депутатів», під час якої ми розповіли про 

механізм залучення коштів за розробленою нами Програмою. Також уже надано більше 30 

консультацій мешканцям при поданні звернень до міської ради. Цей етап плануємо 

реалізовувати постійно до закінчення строку дії Програми.  

 

4-й етап. Проведення інформаційної кампанії на загальнонаціональному рівні про 

проблематику «округів без депутатів» та надання консультацій представникам інших органів 

місцевого самоврядування щодо розробки подібних програм та шляхів їх реалізації. 

Термін реалізації: вересень 2018 р. – грудень 2019 р. Під час цього етапу планується 

розробка інформаційних матеріалів (інформаційна сторінка в мережі Інтернет, сторінки у 

соціальних мережах, відеоматеріали, друкована продукція) про проблематику «округів без 

депутатів» та досвід її вирішення на прикладі Луцька. Одним із заходів, які планується 

реалізовувати на цьому етапі, є обмін досвідом між представниками органів місцевого 
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самоврядування України, а також спільне напрацювання пропозицій зміни виборчої системи  

на місцевих виборах. 

5-й етап. Розробка (участь у розробці) пропозицій для зміни виборчої системи на 

місцевих виборах з метою вирішення проблематики «округів без депутатів». 

Термін реалізації: впродовж 2019 р. Метою цього етапу є розробка пропозицій щодо 

вдосконалення виборчого законодавства, які унеможливлюватимуть існування «округів без 

депутатів» в Україні. Цей етап частково переплітається з 4-м етапом. 

 

Команда проекту – засновники та активісти Громадянського Руху «СВІДОМІ»: 

Тарас Шкітер – автор ідеї;  

Андрій Покровський – депутат міської ради, бізнесмен, ініціатор реалізації проекту;  

Михайло Наход – політолог, експерт з виборчого законодавства; 

Валентин Хаймик – куратор проекту, юрист;  

Євгеній Мікоян, Олександр Бондар, Дмитро Грелюк, Андрій Маруняк, Андрій 

Худоба – активісти команди ГР «СВІДОМІ». 

 

Фінансування: Для реалізації проекту необхідне фінансування для проведення 4-го та 

5-го етапів.  

Реалізація проекту уже дає результати. Так, після актуалізації нами цієї проблеми 

Луцька міста рада почала реально зважати на інтереси виборців з цих округів. Зокрема, до 

переліку прибудинкових територій, які будуть ремонтуватись за кошти міського бюджету у 

2018-2019 рр. в Луцьку, включено близько третини дворів саме з «округів без депутатів».  
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