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Від № 

На № від 

Про забезпечення проведення 
місцевих виборів 27 березня 2016 року 

Керівникам органів управління 
освітою обласних, районних, міських 
(районних у містах) державних 
адміністрацій, навчальних закладів 

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2016 
року № 5 «Про Календарний план основних організаційних заходів з 
підготовки та проведення перших виборів депутатів районних у місті Києві рад, 
сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 27 березня 2016 року» та з 
метою створення належних умов для реалізації громадянами конституційних 
виборчих прав, вільного формування своєї волі та вільного волевиявлення під 
час голосування на чергових виборах депутатів районних у місті Києві рад, 
сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 27 березня 2016 року, 
проведення цих місцевих виборів у повній відповідності з вимогами 
Конституції і законів України та з дотриманням європейських стандартів, 
Міністерство освіти і науки просить сприяти, в межах компетенції, належній 
організації та проведенню місцевих виборів, а саме: 

1) створювати рівні можливості передвиборчої агітації для всіх 
політичних партій, кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, 
селищних, міських голів, безумовно дотримуватись законів щодо рівного та 
неупередженого ставлення до кандидатів, місцевих організацій політичних 
партій - суб'єктів виборчого процесу; 

2) не допускати втручання у здійснення виборцями вільного 
волевиявлення на місцевих виборах; 

3) створювати виборчим комісіям з місцевих виборів відповідні умови 
для виконання ними визначених законом повноважень, недопущення будь-
якого протиправного втручання в їх діяльність. 

М2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
№1/9-96 від 23.02.2016 



Порядок проведення передвиборної агітації регламентований Законом 
України «Про місцеві вибори» (розділ VIII). 

У випадку, якщо агітація проводиться у навчальному закладі, потрібно 
звернути увагу на обмеження, визначені статтею 60 Закону України «Про 
місцеві вибори», зокрема: 

1) забороняється здійснювати передвиборну агітацію посадовим і 
службовим особам органів виконавчої влади, органам влади Автономної 
Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним 
органам і судам, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є 
кандидатом у депутати; 

2) забороняється здійснення агітації в будь-якій формі під час 
проведення заходів, організованих органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, державними чи комунальними підприємствами, 
закладами, установами, організаціями; 

3) не допускається розповсюдження у будь-якій формі агітаційних 
матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни 
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 
територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення 
державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, 
національної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров'я населення; 

4) друковані передвиборні агітаційні матеріали, політична реклама та 
повідомлення про перебіг виборчого процесу не можуть бути розміщені у 
приміщеннях навчальних закладів, які перебувають в державній чи 
комунальній власності; 

5) кандидатам, які займають посади в органах державної влади, 
органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 
самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, 
установах, організаціях (у тому числі за сумісництвом), забороняється залучати 
для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, 
пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий 
транспорт, засоби зв'язку, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси 
за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, 
збори колективу для проведення передвиборної агітації. 

Водночас, згідно зі статтями 6, 8 Закону України «Про освіту», необхідно 
дотримуватися одного з основних принципів освіти в Україні - принципу 
незалежності освіти від політичних партій і громадських організацій; освітній 
процес у навчальних закладах є вільним від втручання політичних партій, 
громадських, релігійних організацій, а залучення учнів, студентів до участі в 
політичних акціях під час освітнього проц е допускається. 

Перший заступник Міністра І. Р. Совсун 

Панченко 481-32-11 


