Вибори народних депутатів України

Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Кількісний склад Верховної Ради України становить 450 депутатів.

Вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною)
системою: 1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими
списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій (далі партії); 2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в
одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи).
Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни
України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України,
які мають право голосу, є виборцями.

Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до
списку виборців на виборчій дільниці.
Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах
депутатів, є:
1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до
громадянства України);

3) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна
містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство,
фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в
установах виконання покарань або слідчих ізоляторах);
4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
5) дипломатичний паспорт;
6) службовий паспорт;

7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг
двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти
років.
. Початок виборчого процесу чергових виборів оголошує Центральна виборча комісія
в строки, встановлені цим Законом.
5. Виборчий процес включає такі етапи:
1) висування кандидатів у депутати;

2) утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії);
3) реєстрація кандидатів у депутати;

4) проведення передвиборної агітації;

5) утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;
6) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
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7) голосування;

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;
10) припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.

6. У випадках, передбачених цим Законом, виборчий процес включає також такі
етапи:
1) повторне голосування;

2) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування.
таття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення

1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними,
проміжними.

2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням конституційного
строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх
призначення.
3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в
порядку, встановлених Конституцією України.

4. Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною
виборчою комісією у разі визнання виборів депутатів в цьому окрузі такими, що не
відбулися, або якщо особа після її обрання не набула депутатського мандата в порядку,
встановленому цим Законом.

5. Проміжні вибори депутата призначаються Центральною виборчою комісією в
порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень
депутата, обраного в одномандатному окрузі.
Стаття 16. Строки проведення виборів

1. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня
п'ятого року повноважень Верховної Ради України.

2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за дев'яносто днів до
дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу
не пізніш як за дев'яносто один день до дня голосування.
3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного
строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення
повноважень Верховної Ради України, виданого відповідно до Конституції України.

4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з дня, наступного
після дня опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині третій цієї
статті.
5. Повторні вибори в одномандатному окрузі призначаються не пізніш як через десять
днів від дня визнання виборів такими, що не відбулися, або прийняття Центральною
виборчою комісією рішення про визнання обраної особи такою, що не набула
депутатського мандата. Повторні вибори відбуваються в останню неділю
шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення
про їх призначення. Виборчий процес повторних виборів депутатів починається з дня,
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наступного після дня опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їх
призначення.
Стаття 18. Виборчі округи

1. Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який включає в себе
всю територію України і закордонний виборчий округ, та у 225 одномандатних округах,
що утворюються Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі.
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