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Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для 

забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 5559) 
 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 5559 від 20.12.2016 року), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет 

зазначає наступне. 

Відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, ратифікованою 

Україною у 2009 році, держави-учасниці гарантують особам з інвалідністю політичні 

права та можливість користуватися ними нарівні з іншими громадянами, зокрема 

щодо участі (безпосередньої або через вільно обраних представників) у політичному 

та суспільному житті, в тому числі у виборах і референдумах. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України: «Про вибори 

Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві 

вибори», «Про всеукраїнський референдум», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», якими, з метою забезпечення виборчих прав осіб з вадами слуху та зору, 

встановити такі вимоги: 

1) офіційні сайти, на яких розміщуються відомості про діяльність суб’єктів 

виборчого процесу, повинні відповідати затвердженим Кабінетом Міністрів України  
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технічним вимогам до створення (модернізації) офіційних сайтів, що стосуються 

доступу до них користувачів із порушеннями зору та слуху; 

2) передвиборча агітація, реклама, результати опитувань громадської думки, 

пов’язаних із виборами, та офіційне оголошення результатів виборів, що 

транслюється у відеорежимі, в тому числі на телебаченні та в мережі інтернет, мають 

бути адаптовані для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу 

мовою жестів та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, 

установлених Кабінетом Міністрів України. 

3) центральна виборча комісія зобов’язана забезпечити виготовлення із 

застосуванням шрифту Брайля: 

- брошур з інформацією про кандидатів, процедури голосування, 

відповідальність за порушення законодавства про вибори; 

- трафаретів для виборчих бюлетенів із розрахунку два трафарети на звичайну 

виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафарети можуть 

виготовлятись за поданням окружної виборчої дільниці. 

На сьогодні зобов'язання щодо виготовлення трафаретів для виборчих 

бюлетенів вже передбачено Законом України «Про вибори народних депутатів 

України». 

4) відомості про прізвище, власне ім’я, по батькові та інша інформація щодо 

суб’єктів висування, а також інформація щодо процедур голосування мають 

дублюватися на офіційному сайті Центральної виборчої комісії  в аудіоформаті; 

5) обов’язковою вимогою до приміщень для роботи дільничної виборчої 

комісії та приміщень для голосування та підходів до цих приміщень є облаштування 

відповідно до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

6) допомога виборцю, який через інвалідність чи за станом здоров’я не може 

самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у 

виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення та в порядку, встановленому цим 

Законом, не вважається голосуванням замість цього виборця. 

На сьогодні така норма вже передбачена в Законі України «Про вибори 

Президента України».  

Міністерство фінансів України, підтримуючи в цілому необхідність створення 

умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю, звертає увагу на 

необхідність виділення додаткових коштів з державного бюджету на проведення 

виборів та референдумів. 

Центральна виборча комісія вважає, що внесення змін до законів України 

щодо особливостей реалізації особами виборчого права за такими ознаками, як 

інвалідність та стан здоров’я  є недоцільними, оскільки вони дублюють вже існуючі 

положення діючих законів. Щодо виготовлення трафаретів для виборчих бюлетенів 

шрифтом Брайля, то на думку Центральної виборчої комісії такі трафарети мають 

виготовлятися лише за наявності технічної можливості та належного фінансування з 

розрахунку по два трафарети на кожну звичайну та спеціальну виборчу дільницю.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому читанні 
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законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених 

зауважень, зокрема:  

1) окремі норми законопроекту носять декларативний характер, зокрема щодо                         

облаштування приміщень для роботи дільничної виборчої комісії та приміщень для 

голосування і підходів до цих приміщень відповідно до потреб осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, а також щодо доручення Центральній 

виборчій комісії разом із центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері телебачення та радіомовлення, вжити всіх необхідних 

заходів для поширення виборчої інформації у формах, доступних для осіб з 

інвалідністю. Незрозумілим є, як саме слід облаштовувати  підходи до відповідних 

приміщень та  які саме заходи мають бути проведені для покращення доступу до 

інформації про вибори для осіб з інвалідністю; 

2) у законопроекті не врегульовується питання, яким чином дільнична 

виборча комісія має встановлювати під час підрахунку голосів виборців 

волевиявлення тих, хто проголосував з використанням трафаретів для виборчих 

бюлетенів шрифтом Брайля. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково-експертного 

управління за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. 

Комітет підтримує ідею законопроекту, спрямовану на створення умов для 

забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю. Водночас, вважає, що  окремі його 

норми потребують доопрацювання. Зокрема, на сьогодні однією із перешкод для 

реалізації виборчого права осіб з інвалідністю є недоступність приміщень виборчих 

дільниць (відсутність пандусів, розташування таких приміщень на других поверхах 

будівель). 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав 

осіб з інвалідністю (реєстр. № 5559), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань правової 

політики та правосуддя, визначеного головним по опрацюванню проекту Закону. 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 
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