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Додаток 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 21 серпня 2020 року № 193 

 

ПОРЯДОК  

внесення, повернення та перерахування грошової застави  

на місцевих виборах 

 

1. Цим Порядком, розробленим відповідно до частини сьомої статті 225 

Виборчого кодексу України (далі – Кодекс), регулюються питання внесення, 

повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах. 

2. Грошова застава вноситься після початку виборчого процесу та до 

подання документів для реєстрації кандидата (кандидатів) на відповідних 

місцевих виборах територіальній виборчій комісії одним платежем у 

безготівковій формі на спеціальний (депозитний) рахунок відповідної 

територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави. 

3. Грошова застава вноситься такими суб’єктами: 

місцевою організацією політичної партії, яка висунула виборчий 

список кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

або місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня; 

місцевою організацією політичної партії, яка висунула виборчий 

список кандидатів у депутати обласної, районної, районної в місті, а також 

міської, селищної, сільської ради (територіальної громади з кількістю 

виборців 10 тисяч і більше) або місцевою організацією відповідної 

політичної партії вищого рівня; 

місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидатів у 

депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з 

кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатному виборчому окрузі, або 

місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня; 

особою, яка висувається кандидатом у депутати сільської, селищної, 

міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) 

шляхом самовисування в багатомандатному виборчому окрузі; 

місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидата на 

посаду сільського, селищного,  міського голови, або місцевою організацією 

відповідної політичної партії вищого рівня; 

особою, яка висувається кандидатом на посаду сільського, селищного, 

міського голови шляхом самовисування в єдиному одномандатному 

виборчому окрузі. 

4. Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день після 

початку виборчого процесу на підставі відомостей Державного реєстру 

виборців станом на день початку виборчого процесу відповідних місцевих 

виборів за правилами, встановленими частинами першою, другою статті 225 

Кодексу, визначає розмір грошової застави для кожного єдиного сільського, 
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селищного, районного в місті, міського, районного, обласного виборчого 

округу та єдиного республіканського багатомандатного виборчого округу. 

5. Дані про розміри грошової застави невідкладно після їх визначення 

оприлюднюються Центральною виборчою комісією на її офіційному вебсайті 

та повідомляються відповідним територіальним виборчим комісіям. 

6. Територіальна виборча комісія, яка здійснює організацію підготовки 

та проведення місцевих виборів, відкриває в органах Державної 

казначейської служби України в установленому законодавством порядку 

спеціальний (депозитний) рахунок для внесення грошової застави та не 

пізніш як на другий день після початку виборчого процесу розміщує його 

реквізити на своєму офіційному вебсайті (за наявності) та/або на стенді 

офіційних матеріалів, а також передає зазначені реквізити до Центральної 

виборчої комісії для розміщення на офіційному вебсайті Комісії. 

7. У разі прийняття сільською, селищною, районною в місті, міською, 

районною, обласною виборчою комісією та виборчою комісією Автономної 

Республіки Крим рішення про відмову в реєстрації всіх кандидатів у 

депутати та/або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, 

висунутих місцевою організацією політичної партії, внесена грошова застава 

у п’ятиденний строк після прийняття такого рішення перераховується на 

рахунок місцевої організації політичної партії, зазначений у заяві місцевої 

організації політичної партії, поданій до відповідної територіальної виборчої 

комісії.  

У разі прийняття сільською, селищною, міською виборчою комісією 

рішення про відмову в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду 

сільського, селищного, міського голови, висунутих шляхом самовисування, 

внесена грошова застава у п’ятиденний строк після прийняття такого 

рішення перераховується на рахунок, зазначений у заяві, поданій до 

відповідної територіальної виборчої комісії особою, яка висувалася шляхом 

самовисування. 

8. У разі надходження на спеціальний (депозитний) рахунок 

відповідної територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави 

коштів у меншому розмірі, ніж визначено частинами першою, другою 

статті 225 Кодексу, та/або коштів, внесених із порушенням вимог, 

установлених статтею 225 Кодексу (кошти внесено неналежним суб’єктом 

внесення, після подання документів для реєстрації кандидатів на відповідних 

місцевих виборах, двома і більше платежами тощо), такі кошти поверненню 

не підлягають та у восьмиденний строк після закінчення строку реєстрації 

кандидатів на відповідних місцевих виборах перераховуються відповідно до 

сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного, 

республіканського Автономної Республіки Крим бюджету. 

9. Грошова застава, внесена місцевою організацією політичної партії, 

яка висунула кандидатів у депутати, або місцевою організацією відповідної 

політичної партії вищого рівня, повертається у разі, якщо за підсумками 

виборів місцева організація політичної партії отримала право на участь у 



p0193_2020_d  3 

розподілі депутатських мандатів або особу визнано обраною депутатом, на 

рахунок, з якого вона вносилася, або на рахунок, зазначений у відповідній 

заяві. 

Грошова застава, внесена місцевою організацією політичної партії, яка 

висунула кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або 

місцевою організацією відповідної політичної партії вищого рівня, 

повертається на рахунок, з якого вона вносилася, або на рахунок, зазначений 

у відповідній заяві, у разі, якщо за результатами місцевих виборів кандидата 

визнано обраним сільським, селищним, міським головою. 

Грошова застава, внесена особою, яка була висунута кандидатом у 

депутати шляхом самовисування, на підставі заяви, поданої до відповідної 

територіальної виборчої комісії, повертається суб’єкту її внесення на 

рахунок, зазначений у відповідній заяві, у разі, якщо за підсумками виборів 

особу визнано обраною депутатом. 

Грошова застава, внесена особою, яка була висунута на посаду 

сільського, селищного, міського голови шляхом самовисування, 

повертається, у разі, якщо за результатами місцевих виборів зазначену особу 

визнано обраною сільським, селищним, міським головою. Повернення 

грошової застави суб’єкту її внесення здійснює територіальна виборча 

комісія на рахунок, зазначений у заяві, поданій до відповідної територіальної 

виборчої комісії. 

Повернення застави територіальною виборчою комісією здійснюється у 

восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.  

10. В інших випадках грошова застава у восьмиденний строк з дня 

офіційного оприлюднення результатів виборів перераховується відповідно до 

сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного, 

республіканського Автономної Республіки Крим бюджету. 

11. Спеціальний (депозитний) рахунок, відкритий територіальною 

виборчою комісією для внесення грошової застави, після повернення та 

перерахування грошової застави відповідно до пунктів 7 – 10 цього Порядку 

закривається нею в установленому законодавством порядку. 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії           О. ГАТАУЛЛІНА 


