
 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
від 14 лютого 2020 року        № 3109 

 

 

Про звернення Міської ради 

міста Кропивницького до Президента України 

та Верховної Ради України 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні, статтею 12 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», враховуючи звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення Міської ради міста Кропивницького                         

сьомого скликання щодо підтримки законопроєкту № 2769 від 17.01.2020                                   

«Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру 

грошової застави)», що додається. 

 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати Президенту України та Верховній Раді України копію даного 

рішення Міської ради міста Кропивницького та звернення депутатів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Міської ради міста Кропивницького А.Табалова. 

 

 

 
 

Міський голова              Андрій РАЙКОВИЧ 



 

 

Президенту України 
 

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

Верховній Раді України 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я 

 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

щодо підтримки законопроєкту № 2769 від 17.01.2020 «Про внесення змін              

до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)» 

 

01 січня 2020 року набрав чинності Виборчий кодекс України, який ухвалила 

Верховна Рада України з зауваженнями Президента України. 

Конституція України гарантує право громадян України бути обраними до 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Грошова застава на виборах є своєрідним підтвердженням серйозності намірів 

учасників виборчого процесу, обмеженням чи усуненням зловживання громадянином 

України виборчим правом, передусім за рахунок платників податків, та є 

превентивним механізмом, який має зменшити вплив на вибори технічних 

кандидатів, яких реєструють, щоб «відтягнути» голоси чи взяти участь у розподілі 

місць у виборчих комісіях. 

Проте неприйнятним є збільшення грошової застави для кандидатів у міські 

голови у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та виборчих списків партій до 

місцевих рад (обласних та міських з кількістю виборців більше 90 тисяч) майже               

у 40 разів порівняно з місцевою виборчою кампанією 2015 року. 

Часткове збільшення грошової застави можна пояснити зростанням з 2015 року 

мінімальної заробітної плати, до розміру якої прив’язана формула розрахунку розміру 

грошової застави, але нічим не обґрунтоване збільшення грошової застави у 10 разів 

(4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців, порівняно з попередньою 

формулою - 4 мінімальні заробітні плати на кожні 100 тисяч виборців) є надмірно 

високим і, як наслідок, - брати участь у виборах можуть тільки ті партії та громадяни, 

які володіють достатньо великими грошовими коштами. 

Відповідно до норм Виборчого кодексу України розмір грошової застави для 

реєстрації громадянина України кандидатом на посаду Президента України становить 

3 069 950 грн, для реєстрації виборчого списку політичної партії – 4 723 000 грн. 

Відповідно до норм Виборчого кодексу України розмір грошової застави для 

кандидатів на посаду міського голови є ідентичним розміру грошової застави для 

реєстрації партійного списку в містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше. 
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Враховуючи вказаний механізм грошової застави витрати на одного виборця 

для виборів Президента України становлять 0,09 грн, для виборів народних депутатів 

України – 0,13 грн, а для виборів Київського міського голови – 1,88 грн, 

Кропивницького міського голови – 1,77 грн. 

Неприйнятним є те, що для загальнонаціональних та місцевих виборів                      

(з кількістю виборців більше 90 тисяч) застосовуються різні принципи для розрахунку 

розміру грошової застави. І ці принципи дискримінаційні щодо зазначених місцевих 

рад, в яких розмір грошової застави у розрахунку на одного виборця майже в 

п'ятнадцять разів більше, ніж на парламентських, і в понад 20 разів більше, ніж на 

президентських виборах. 

Так, сума застави є непомірною і перевищує в рази середній річний дохід в 

Україні, який становив у 2019 році близько 125 тисяч гривень. 

Конституційний суд України у своєму Рішенні від 30 січня 2002 року                

№ 2-рп/2002 констатував, що розмір майнової застави встановлюється залежно від 

майнової спроможності більшості населення країни. Порушення цієї вимоги може 

суттєво обмежити кількість претендентів на представницькі мандати, особливо від 

фінансово малозабезпечених партій та кандидатів у депутати.  

Таким чином, механізм грошової застави, встановлений новим Виборчим 

кодексом України (для кандидатів у міські голови у містах з кількістю виборців понад 

90 тисяч та виборчих списків партій до місцевих рад (обласних та міських з кількістю 

виборців більше 90 тисяч), є дискримінаційним, та таким, що порушує основоположні 

права громадян України – право бути кандидатом на виборах. 

Враховуючи вищезазначене, Міська рада міста Кропивницького висловлює 

свою підтримку законопроєкту № 2769 від 17.01.2020 «Про внесення змін до 

статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)», а саме: 

внести зміни до абзацу першого частини другої статті 225 Виборчого кодексу 

України, уніфікувавши підхід до розміру грошової застави для кандидатів у міські 

голови у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та виборчих списків партій до 

місцевих рад (обласних та міських з кількістю виборців більше 90 тисяч), 

встановивши розмір грошової застави у сумі 4 мінімальні заробітні плати за кожних 

90 тисяч виборців, та закликає вас ухвалити цей законопроєкт. 

Ухвалення законопроєкту дозволить відновити порушене Виборчим кодексом 

України право громадян України бути обраними та встановити уніфікований підхід 

до визначення розміру грошової застави незалежно від типу виборів. 

 

З повагою 

Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 


	В И Р І Ш И Л А:

