ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.03.2019 № 39
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Запорізької міської ради до Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України «Про прискорення розгляду проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих
прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни
громадян)» (реєстр. № 6240 від 27 березня 2017 року)»
За даними Міністерства соціальної політики, станом на 29 листопада 2018
року в Україні взято на облік 1 514 690 внутрішньо переміщених осіб (надалі ВПО). В Запоріжжі та Запорізькій області проживає близько 56 тисяч осіб, які
покинули власні домівки внаслідок російської агресії та намагаються
облаштувати своє життя в нових громадах.
Значна кількість ВПО, відповідно до результатів соціологічних
опитувань, не планують повертатися у свої колишні домівки й у нових місцях
проживання облаштовують побут і життя з огляду на перспективи проживання
саме у новій для них місцевості. Отже ця категорія виборців повинна мати
можливість обирати депутатів місцевих рад та відповідних голів за місцем
свого фактичного проживання.
Основним Законом в Україні визнається і гарантується місцеве
самоврядування (стаття 7), яке є правом територіальної громади - жителів села
чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та
міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції
і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною
громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через
органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі
органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні
інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради
(стаття 140).
Згідно з чинним законодавством, громадяни України реалізують своє
право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних
територіальних громад. Однак ВПО, маючи реєстрацію місця проживання на
тимчасово окупованій території, не є членами територіальних громад, до яких
вони переселилися, отже позбавлені права на участь у місцевому
самоврядуванні та інших формах прямої демократії.
Задля вирішення даної проблеми 27 березня 2017 року у Верховній Раді
був зареєстрований законопроект №6240 «Про внесення змін до деяких законів
України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших
мобільних всередині країни громадян)».
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Законопроектом передбачається, що виборець отримає можливість
звернутися із мотивованою заявою до органу ведення Державного реєстру
виборців щодо визначення його нової виборчої адреси на підставі документу,
який підтверджує його фактичне проживання - незалежно від зареєстрованого
місця проживання.
В разі прийняття законодавчих
змін, виборчі права внутрішньо
переміщених осіб будуть належним чином захищені. Ця можливість
стосуватиметься також інших мобільних всередині країни громадян, зокрема,
трудових мігрантів, що сприятиме зниженню рівня конфліктності в суспільстві
та підвищенню рівня участі громадян в голосуванні на виборах всіх рівнів.
У представленому законопроекті передбачена низка обмежень,
спрямованих на попередження можливих зловживань. Звернення про зміну
виборчої адреси може бути подане до органу ведення Реєстру у будь-який час,
але не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу. Це
зменшить навантаження на орган ведення Реєстру в умовах виборчого процесу,
дозволить зберегти стабільність виборчих округів та належно підготувати
списки виборців.
Водночас виборець, який вже змінював виборчу адресу відповідно до
процедур, передбачених цим законопроектом, зможе подати нове звернення не
раніше ніж через 180 днів після дати останніх змін його даних у Реєстрі.
Мета законопроекту:
•
забезпечити можливість внутрішньо переміщеним особам, іншим
мобільним всередині країни громадянам реалізувати свої законні та
конституційні виборчі права на місцевих виборах;
•
запобігти дискримінації за місцем проживання та регіональною
ознакою громадян під час реалізації виборчих та інших прав;
•
гармонізувати законодавство України із міжнародними стандартами
політики щодо внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів та інших
категорій громадян;
•
створити сприятливі умови для інтеграції внутрішньо переміщених
осіб та їх рівноправної участі у вирішенні питань загальнонаціонального та
локального значення;
•
знизити соціальну напругу у взаємодії між органами державної
влади та мобільними всередині країни громадянами.
Запропонований в законопроекті №6240 механізм надання можливості
ВПО брати повноцінну участь у виборах відповідає стандартам політики щодо
захисту виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та міжнародним
зобов’язанням України.
Зокрема, Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи "Про
гуманітарні наслідки війни в Україні", що була прийнята 23 січня 2018 року,
рекомендує Україні створити механізми забезпечення права голосувати
внутрішньо переміщеним особам на всіх виборах, у тому числі на місцевому
рівні. Не дивлячись на те, що в парламенті вже 2 роки лежить зареєстрований
законопроект, Верховна Рада не виносить на розгляд дане питання.
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Враховуючи викладене, просимо невідкладно розглянути Проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих прав
внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян)»
(реєстр. № 6240 від 27 березня 2017 року)».
Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

