
 

 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

Нова постанова про виборчі права в Україні – вирішальний крок до 

гарантування прав переміщених осіб  

 

16 червня 2020 року 

 

Спеціальний доповідач Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини внутрішньо 

переміщених осіб разом із Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, 

Верховним комісаром ООН у справах біженців та Секретаріатом Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини вітають прийняття Постанови №88 про порядок 

розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси для всіх видів виборів, серед 

іншого й на місцевому рівні. Постанова була ухвалена Центральною виборчою комісією 

18 травня 2020 року. 

 

«Ми вітаємо Уряд України з прийняттям цієї нової процедури, яка підтверджує право 

внутрішньо переміщених осіб брати участь у місцевих виборах», – заявила Спеціальний 

доповідач ООН з прав людини внутрішньо переміщених осіб, пані Сесілія Хіменес-

Дамарі.  

 

«Постанова дає змогу місцевим органам ведення Державного реєстру виборців 

приймати документи, такі як посвідчення про реєстрацію в якості ВПО або договори 

оренди житла, щоб прив’язати виборчу адресу до фактичного місця проживання. 

Постанова усуває будь-які прямі та непрямі обмеження у забезпеченні здійснення 

внутрішньо переміщеними особами своїх виборчих прав», – зазначила Матільда Богнер, 

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. 

 

«Ця процедура тепер приводить українське законодавство у відповідність до 

міжнародних стандартів у сфері прав людини, включаючи Керівні принципи ООН з 

питання внутрішнього переміщення, які підтверджують права внутрішньо переміщених 

осіб на недискримінацію та рівну участь у державних справах», – підтримав Верховний 

комісар ООН у справах біженців. «Процедура також забезпечує дієве реагування на 

рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи та Конгресу Місцевих та 

Регіональних влад», – додав український національний інститут з захисту прав людини, 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 

Постанова була прийнята після того, як у січні 2020 року набув чинності новий 

Виборчий кодекс. Постанова набере чинності 1 липня 2020 року та дасть змогу виборцям 

до місцевих виборів, запланованих на цю осінь, змінити свої виборчі адреси відповідно 

до фактичного місця проживання. Це положення є корисним не лише для внутрішньо 

переміщених осіб, а й для усіх українців, які змінюють фактичне місце проживання, що 

є важливою реформою для населення, що стає більш мобільним. 

 

Вкрай необхідні законодавчі та нормативні поправки, що гарантують безперешкодний 

доступ внутрішньо переміщених осіб до всіх видів виборів, були ухвалені після 



послідовної спільної адвокації, включно з масштабною кампанією, проведеною 

творчими зусиллями національних правозахисних організацій, а також державних діячів 

та міжнародних партнерів. 

 

«Ми вітаємо цей важливий перший крок і закликаємо Уряд України забезпечити прозору 

процедуру обробки індивідуальних запитів щодо зміни виборчої адреси, щоб 

гарантувати повну реалізацію права голосу, і пропонуємо нашу допомогу в цьому 

питанні», – додав консорціум правозахисників. 

 

ПРИКІНЦЕВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 

Пані Сесілія Хіменес-Дамарі, адвокат-правозахисниця, що спеціалізується на питаннях 

вимушеного переміщення та міграції, має понад тридесятирічний досвід роботи у сфері 

захисту прав людини ВПО та інституційного розвитку. У вересні 2016 року Радою ООН 

з прав людини вона була призначена Спеціальним доповідачем з прав людини 

внутрішньо переміщених осіб. 
 

Як Спеціальний доповідач, вона є частиною Спеціальних процедур Ради ООН з прав людини. 

Спеціальні процедури, найбільший орган незалежних експертів у системі прав людини 

ООН, – це загальна назва незалежних механізмів Ради із встановлення фактів і моніторингу, 

які стосуються або конкретних ситуацій у країні, або тематичних питань у всіх частинах 

світу. Експерти спеціальних процедур працюють на громадських засадах; вони не є 

співробітниками ООН і не отримують заробітну плату за свою роботу. Вони не залежать від 

будь-якого уряду чи організації і виступають у своїй індивідуальній якості. 
Для отримання додаткової інформації та запитів ЗМІ, будь ласка, зв'яжіться із Жакі Зальцберг 

(Jacqui Zalcberg): (jzalcberg@ohchr.org) 

 
Моніторингова місія ООН з прав людини була розміщена в Україні 14 березня 2014 року для 

моніторингу та підготовки доповідей про ситуацію з правами людини на всій території України 
та надання рекомендацій Уряду та іншим суб'єктам щодо вирішення проблем, пов'язаних із 

правами людини. Для отримання додаткової інформації або запитів ЗМІ, будь ласка, 

звертайтесь до Тані Теслюченко: (consultant.tesliuchenko@ohchr.org)   

 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) від моменту 

відкриття в 1994 році свого офісу розширило захист і допомогу біженцям, шукачам 

притулку та особам без громадянства в Україні; з 2014 року УВКБ ООН також підтримує 

внутрішньо переміщених осіб в Україні. Для отримання додаткової інформації або запитів 

ЗМІ, будь ласка, зв'яжіться з Вікторією Андрієвською: (+380 50) 413 8404, 

andrievs@unhcr.org. 

 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини працює з 1998 року. Основним 

завданням Уповноваженого є здійснення парламентського контролю за дотриманням 

конституційних прав і свобод людини. У 2014 році, після того, як близько 1,5 мільйона 

людей в Україні стали внутрішньо переміщеними особами, діяльність Уповноваженого була 

розширена. На сьогодні Уповноважений займається питаннями захисту прав ВПО на 

національному та міжнародному рівнях. За додатковою інформацією звертайтесь до 

Володимира Круть: (+ 38044-253-1053, електронна адреса: krut@ombudsman.gov.ua) 

 

 

 


