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Громадська організація «Вікімедіа Україна» 
02121, м. Київ 

вул. Автопаркова, 7 
Виконавчому Директору Юрію Пероганичу 

 
ЗАПИТ: 
 
Чи вважти рішення членів Правління ГО «Вікімедіа Україна» прийнятим, при нявності 
наступного розподілу голосів: 
- 3 (три) голоси (у тому числі голос голови Правління) — «За» 
- 3 (три) голоси — «Проти» 
- 1 (один) голос — «Утримався» 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 
За встановленою структурою управління ГО «Вікімедіа Україна», дозволена кількість членів 
Правління може складати від 3 до 7 осіб (пункт 5.20 Статуту). 
Відповідно до пункту 5.28 Статуту ГО «Вікімедіа Україна», ухвали і рішення Правління 
приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів при наявності не 
менше половини від загального числа членів Правління. В разі рівності голосів «за» і «проти», 
голос голови Правління є вирішальним. 
Якщо проаналізувати вказані вище пункти Статуту, стає очевидним те, що п.5.28 Статуту 
визначає загальний порядок голосування Президії, незалежно від кількості членів самої 
Президії.  
Ні пункт 5.20, ні пункт 5.28, ні інші пункти Статуту не визначають окремого порядку 
голосування в Правлінні при різній кількості їх членів. 
 
Отже, принцип голосування за яким «[...] В разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови 
Правління є вирішальним […]» застосовується як при кількості членів Президії в 7 осіб, так і 
при будь-якій іншій кількості осіб, передбачених Статутом (3, 4, 5 чи 6 членів Президії). 

За таких обставин, ситуація, при якій кількість голосів розділились порівну, може виникнути 
і при формуванні Президії у розмірі іншої непарної кількості осіб (наприклад - 3 особи у 
складі Президії: 1 голос «за», один голос «проти», один голос «утримався»). 

Водночас, вважаємо, що голос «утримався» не може бути розглянутим як такий, що 
підтримує, або не підтримує те, чи інше питання. 
 Особа, яка голосує «утримався» використовує своє право самоусунутися від вирішення 
питання, що поставлене на голосування. 
 
Таким чином, при наявності визначеного кворуму, голос «утримався» не впливає на загальні 
результати голосування при підрахунку голосів про прийняття або не прийняття того чи 
іншого питання.   
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З загального аналізу першого речення п.5.28 Статуту вбачається, що рішення Правління 
приймаються більшістю голосів при наявності не менше половини від загального числа членів 
Правління. Отже, даний пункт Статуту не містить вимоги кваліфікованої більшості для 
прийняття того чи іншого питання, або вимоги встановленої кількості голосів при якій 
рішення вважається прийнятим.  

Тому, порівняння голосування в Верховній раді, що наводить Андрій Бондаренко у своєму 
коментарі, є недоречним, оскільки Конституція України встановлює зовсім інші правила, а 
саме: рішення Верховної Ради України приймається більшістю від її конституційного 
складу. 

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що при наявності вказаної ситуації: 

- 3 (три) голоси (у тому числі голос голови Правління) — «За» 

- 3 (три) голоси — «Проти» 

- 1 (один) голос — «Утримався» 

рішення повинно вважатися прийнятим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батуринець Борис Борисович 

ЮФ “Батуринець і Партнери” 

05.09.2013 р. 


