Строки проведення передвиборної агітації
Автор: Анна
02.10.2015 13:00

Згідно ст.54 Закону України «Про місцеві вибори»,передвиборна агітація - це здійснення
будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за
кандидатів. Право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій,
кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а
також кандидати у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду
сільського, селищного, міського голови, старости, зареєстровані відповідною
територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах. Громадяни України
мають право здійснювати передвиборну агітацію, вільно і всебічно обговорювати
політичні, ділові, особисті якості та передвиборні програми кандидатів, місцевих
організацій партій.
Місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких
зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у депутати в
одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського
голови, старости мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного
за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про
реєстрацію кандидатів. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої
п'ятниці перед днем голосування. Ведення передвиборної агітації до початку і після
закінчення встановлених у цій статті строків забороняється.

Напередодні і в день голосування забороняється проведення масових акцій (зборів,
мітингів, походів, демонстрацій тощо) від імені кандидатів, місцевих організацій партій суб'єктів виборчого процесу, а також політичних партій, місцеві організації яких є
суб'єктами виборчого процесу.

У цей же час забороняється проведення концертів, вистав, спортивних змагань,
демонстрації фільмів і телепередач чи інших публічних заходів на підтримку місцевої
організації партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата, політичної партії, місцеві
організації якої є суб'єктами виборчого процесу, а також оголошення місцевою
організацією партії, кандидатом, політичною партією, місцеві організації якої є суб'єктами
виборчого процесу, про підтримку проведення таких публічних заходів.
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Передвиборна агітація здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не
суперечать Конституції та законам України.

Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів, пов'язані з
виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією та
законами України, підготовлені у порядку, визначеному Законом України "Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації", не є передвиборною агітацією. Такі офіційні
повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-,
аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів.

Форми проведення передвиборної агітації

Згідно ст.54 Закону України «Про місцеві вибори»,передвиборна агітація може
проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно
положень передвиборних програм місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого
процесу, їх політичної діяльності чи політичної діяльності кандидатів;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової
інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та
відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
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5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних
матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях
зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та
телепередач чи інших публічних заходів за підтримки місцевої організації партії - суб'єкта
виборчого процесу, кандидата, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за місцеву організацію партії суб'єкта виборчого процесу, кандидата або публічні оцінки діяльності місцевої організації
партії, кандидата;

9) встановлення агітаційних наметів;

10) в інших формах, що не суперечать Конституції та законам України.

Альбермах Д.А. провідний спеціаліст організаційно-правового відділу Маріупол
ьського міського
управління юстиції
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