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Навесні 2019 р. в два тури відбу-

лися чергові вибори Президента 

України, і сьогодні ми поступово 

наближаємось до дострокових 

парламентських виборів. У пер-

шому турі бажання проголосу-

вати виявило 62,8% населення Ук-

раїни, у другому – трішки менше – 

61,4%. Попри достатньо високу 

явку на території України, на зако-

рдонні виборчі дільниці прийшло 

проголосувати тільки 12,6% україн-

ських громадян у першому турі і 

13,3% – у другому.  

Павло Клімкін, міністр закор-

донних справ України, заявив: «У 

2014 році на закордонних вибор-

чих дільницях проголосували 

майже 73 тисячі українців, у пер-

шому турі цього 

року – ледве бі-

льше 53 тисяч (поп-

равка: 55 тисяч – 

ред.). Якась гірка 

виходить арифме-

тика». Хоча цифри 

свідчать про па-

діння явки, однак, 

для порівняння, на 

президентських ви-

борах 2014 року загальна явка 

склала всього 15,4% (що є тільки 

на 2,8% більше, ніж на цьогорічних 

виборах). При цьому варто заува-

жити, що на виборах Президента 

України 2010 року на закордонні 

виборчі дільниці прийшло прого-

лосувати тільки 7,5% громадян Ук-

раїни.  

Цьогорічних президентських ви-

борів українська влада вирішила 

закрити дільниці для голосування у 

Росії та перенести їх до посольств 

України у Грузії, Фінляндії та Казах-

стані, що стало об’єктом маніпу-

ляцій з боку деяких російських ЗМІ 

про втрачені мільйони голосів ук-

раїнських громадян в Російській 

Федерації. Втім, якщо під час ми-

нулих президентських виборів кіль-

кість виборців, включених до спи-

ску в Росії, становила 51,5 тис., то 

проголосувало тільки 2,2% від усіх – 

1153 особи.  

Для того, щоб зрозуміти при-

чини низької явки на закордонних 

виборчих дільницях, розгляньмо 

спочатку юридичні особливості го-

лосування за кор-

доном. Право го-

лосувати мають 

громадяни Укра-

їни, які постійно 

проживають або 

тимчасово пере-

бувають за кордо-

ном. Зазначено, 

що реалізація пра-

ва голосу на вибо-

рах відбувається на загальних під-

ставах, незалежно від правових пі-

дстав перебування на території 

іноземної держави, а також пере-

бування чи неперебування на кон-

сульському обліку в закордонній 

дипломатичній установі України.  

Якщо, припустимо, громадя-

нин України перебуватиме за кор-

«З тих розмов, які я вів з 

нашими громадянами, пи-

тання виборів для них не 

стоїть на порядку ден-

ному». 

Андрій Дещиця,  

посол України в Польщі 

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ 

АНАЛІТИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

КОРИСНІ ЛІНКИ: 

 

Громадська інфор-

маційна ініціатива  

«Голосуй 2019» 

https://www.facebook.

com/holosuy/ 

 

 

Державний реєстр 

виборців.  

Перелік закордон-

них виборчих діль-

ниць 

https://www.drv.gov.ua

/ords/portal/!cm_core.c

m_index?option=ext_d

vk&pid100=0&prejim

=3 

 

 

Проект виборчого 

кодексу України 

http://w1.c1.rada.gov.u

a/pls/zweb2/webproc4_

1?pf3511=56671 

 

 

Офіційні результати 

голосування на пре-

зидентських вибо-

рах 2019 р. в межах 

закордонного вибор-

чого округу 

https://www.cvk.gov.u

a/pls/vp2019/wp312pt0

01f01=719.html 

 

 

Інформація про ве-

дення консульсь-

кого обліку закор-

донними диплома-

тичними устано-

вами України 

https://mfa.gov.ua/ua/c

onsular-affairs/con/con 
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М І Ж Н А Р О Д Н И Й  І Н С Т И Т У Т  О С В І Т И ,  К У Л Ь Т У Р И  Т А  З В ’ Я З К І В  З  Д І А С П О Р О Ю  

 

доном нетривалий період, вклю-

чаючи дату виборів, і хоче проголо-

сувати, то фактично йому потрі-

бно фізично бути присутнім при 

подачі заявки про тимчасову зміну 

місця голосування без зміни вибо-

рчої адреси та у день виборів (за-

коном не передбачено можливо-

сті включення до списку виборців у 

день виборів), через що кількість 

охочих проголосувати суттєво 

зменшується. 

Інша справа – консульський 

облік. До списку виборців на зако-

рдонних виборчих дільницях авто-

матично потрапляють громадяни 

України, які були прийняті на облік. 

МЗС України повідомляє, що кон-

сульський облік є добровільною 

дією. Він здійснюється у випадках 

постійного проживання громадя-

нина України за кордоном на за-

конних підставах (постійний кон-

сульський облік, за який стягується 

плата) та тимчасового перебу-

вання громадянина України за ко-

рдоном на законних підставах бі-

льше ніж три місяці (тимчасовий 

консульський облік, на який мо-

жна стати безкоштовно).  

Втім, попри зростання кількості 

мігрантів з України, спостерігає-

ться тенденція зменшення кількості 

громадян України, які перебува-

ють на консульському обліку в за-

кордонних дипломатичних уста-

новах України. За даними МЗС Ук-

раїни, у 2018 р. орієнтовна кіль-

кість мігрантів з України становила 

6,4 млн і тільки 438 тис. з них пере-

бувало на обліку. На президентсь-

ких виборах 2019 р. у другому турі 

кількість виборців, включених до 

списків виборців на виборчих діль-

ницях закордонного виборчого ок-

ругу склала 449 тис. І все ж на ви-

борах проголосував тільки кожен 

восьмий. Чому так?  

Імовірно, найважливішою при-

чиною є низьке охоплення вибор-

чими дільницями місць прожи-

вання українців за кордоном. 

Всього поза межами України на-

лічується 101 виборча дільниця, яка 

розподілена по 72-х країнах світу. 

Найбільше дільниць є в Німеччині – 

5, в Італії, США та Польщі – по 4.  

Згідно з українським законо-

давством, закордонні виборчі діль-

ниці утворюються при дипломати-

чних та інших офіційних представ-

ництвах і консульських установах 

України за кордоном, у військових 

частинах (формуваннях), дисло-

кованих за межами України. А 

отже, тим громадянам України, які 

мешкають у місцях, де відсутні 

офіційні установи, потрібно за 

власний кошт долати значні відс-

тані до місць голосування.  

Заступник голови ЦВК Андрій 

Магера зазначає, що збільшити кі-

лькість громадян України, які мати-

муть змогу проголосувати, можна 

за допомогою відкриття нових кон-

сульств та внесення поправок до 

законодавства про створення при 

одному консульстві двох дільниць. 

Однак це не суттєво вирішить про-

блему.  

Іншою можливістю могло би 

стати електронне голосування, 

однак, таким способом збільшу-

ється ризик хакерських атак із ме-

тою впливу на результати виборів. 

Ще одним вирішенням могло 

би стати нововведення у новому 

виборчому кодексі, який очікує на 

друге читання. У проекті йдеться 

про утворення тимчасових вибор-

чих дільниць, які можуть бути утво-

рені тільки на території великих 

міст іноземних держав, у яких від-

сутня закордонна дипломатична 

установа України і відповідно до ві-

домостей Державного реєстру 

виборців проживає чи перебуває 

не менше однієї тисячі громадян 

України, які мають право голосу. 

Отже, такий крок дозволив би біль-

шій кількості українських громадян 

проголосувати, зокрема, можна 

було б очікувати збільшення кілько-

сті людей, які ставатимуть на кон-

сульський облік. Однак заяви про 

тимчасову зміну місця голосу-

вання на момент перебування ви-

борця за межами України мен-

ше ніж три місяці, потрібно таки 

подавати особисто. 

Отже, в Україні поки немає 

справних механізмів реалізації ви-

борчого права для українських 

громадян за кордоном. За умови 

прийняття нового виборчого коде-

ксу можна сподіватись на певні 

покращення. Безумовно, україн-

ські мігранти мають право вирішу-

вати долю України, щоб колись, 

можливо, таки повернутися до-

дому назавжди… 

 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 
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