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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України (за мажоритарною системою)»


Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 5 Конституції України «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» і народ України вже давно переконався, що при системній партійній безвідповідальності та відсутності політичної культури потрібна виключно мажоритарна система виборів. Мажоритарна система виборів є досконалішою, оскільки громадяни бачать, кого обирають і хто несе перед ними відповідальність. Також вона характеризується відносно простим порядком підрахунку голосів, простотою адміністрування виборів, зрозумілістю виборчої системи та процедури голосування для виборців. Праця депутата відбувається в інтересах виборців округу. Мажоритарна система виборів надає свободу дій депутату, оскільки він залежить лише від виборців округу, а не олігархів, яким належить партія. Склад першого скликання Верховної Ради України, який був повністю мажоритарним, і досі вважається найпрофесійнішим. 
У партійній діяльності залучені не більше трьох відсотків населення. Переважна більшість населення не хоче долучатись до партійної діяльності, не хочуть бути членами будь-яких партій через повну зневіреність, відсутність партійної відповідальності. У зв’язку з цим виникає логічне питання: чому три відсотки населення мають узурпувати владу?
Таким чином виключно пропорційна система виборів, яка нав’язується політичними партіями, призведе до того, що народ України буде позбавлений права брати участь у державотворенні, тому що кандидати до Верховної Ради України будуть формуватися згідно з партійними списками, які затверджуватимуться на з’їздах політичних партій, а самі депутати будуть підзвітні партійним проектам.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою законопроекту є зміна системи виборів народних депутатів України із змішаної (пропорційно-мажоритарної) на мажоритарну. Законопроект розроблений з ціллю забезпечення належного представництва інтересів громадян у законодавчому органі.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом пропонується вибори народних депутатів України проводити за мажоритарною системою в 450 одномандатних виборчих округах.


4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері, є Конституція України, Кодекс адміністративного судочинства України, Закон України «Про вибори народних депутатів України», Закон України «Про Центральну виборчу комісію», Закон України «Про Державний реєстр виборців».
Прикінцевими і перехідними положеннями законопроекту передбачається втрата чинності Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 10-11, ст.73,) з часу набуття чинності цим Законом. 
Також прикінцевими і перехідними положеннями законопроекту передбачається внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 3, ст. 17). 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. 
Натомість заощадить державні кошти внаслідок спрощення виборчої системи та відсутності необхідності фінансування політичних партій.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту значно покращить якісний депутатський склад Верховної Ради України, який буде більш відповідальний та підзвітний перед своїми виборцями.
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