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Голові Центральної виборчої комісії України
Шаповалу Володимиру
Від Голови Української Всесвітньої
Координаційної Ради
Ратушного Михайла

Шановний Володимире Миколайовичу
Українська Всесвітня Координаційна Рада об’єднує представників
українських громад більш як у 40 державах світу, членами УВКР є об’єднання
заробітчан у країнах Євросоюзу, Російської Федерації, Спілка українців
Придністровя, котрі, попри перебування за кордоном, залишаються
громадянами України і, відповідно, мають право брати участь у виборах до
Верховної Ради України. Згідно з даними реєстру виборців, більш як 500 тисяч
громадян України, суб’єктів виборчого законодавства, перебувають за межами
нашої держави. Поїздки делегацій УВКР та зустрічі з українцями
Придністровя, Іспанії та інших країн, засвідчили велику громадську активність
наших співвітчизників за кордоном і їхню готовність та велике бажання взяти
участь у виборах до Верховної Ради України.
Прийняття Верховною Радою нового закону «Про вибори народних
депутатів України» в кінці минулого року не дає вичерпної відповіді на
питання, що хвилюють наших виборців, котрі проживають за кордоном. З
огляду на це, просимо дати роз’яснення тих питань, які найбільше хвилюють
наших громадян стосовно їхньої участі у виборах до Верховної Ради України:
1. Чи лише легальне перебування в певній країні і перебування на
консульському обліку в українських дипломатичних установах є
підставою для участі у голосуванні?
2. Чи виборчі дільниці для голосування будуть організовані і створені
лише в українських дипломатичних установах? Чи Центральна
виборча комісія передбачає відкриття таких дільниць, як це роблять
інші держави (скажімо, Росія) на території українських культурноінформаційних центрів, українських шкіл, у приміщеннях
громадських організацій та асоціацій, тощо?

3. В який спосіб голоси закордонних українців будуть прикріплятись і
розподілятися серед виборчих округів міста Києва, як це
передбачено діючим законом?
Існують й інші питання, котрі потребують вияснення, для забезпечення
повноцінної участі наших громадян у виборах до Верховної Ради України.
Шановний Володимире Миколайовичу, з огляду на значний суспільний
резонанс і зацікавлення громадян України, що проживають за кордоном, в
реалізації свого конституційного права обирати і бути обраним, звертаємося до
Вас з проханням про зустріч з Вами Президії УВКР.
З повагою,
Голова Української Всесвітньої
Координаційної Ради

Михайло Ратушний

