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ДАЙДЖЕСТ 
ГРОМАДСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ 

 

РЕЗЮМЕ 

Менше, ніж за два тижні повинні відбутися чергові парламентські вибори в Україні, тому 

важливо презентувати роль участі громадських організацій у спостереженні за виборчим 

процесом. Даний дайджест покликаний представити позиції Комітету виборців України 

(http://www.cvu.org.ua/), Громадської мережі ОПОРА (http://oporaua.org/) та Асоціації “Спільний 

простір” (http://www.prostir-monitor.org/), що активно проводять моніторинг ситуації щодо 

підготовки до виборів на території України. Окрім зазначених організацій, в Україні існує ряд 

ініціатив, що також відслідковують процес щодо виборів у парламент у 2012 році, зокрема: рух 

“Чесно” (http://www.chesno.org/), Майдан Моніторинг (http://maidanua.org/vybory2012/) та 

Коаліція виборчих ініціатив “Дзвін” (http://dzvin.in.ua/). 

 

 

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ: 

 діяльність Центральної виборчої комісії (далі — ЦВК); 

 процедура формування окружних та дільничих виборчих комісій (далі — ОВК та ДВК 

відповідно); 

 роль адміністративного ресурсу у виборах та забезпеченні рівності між кандидатами у 

доступі до реєстрації та можливості агітації на місцевому рівні; 

 рівність доступу основних політичних сил до засобів масової інформації.  

 

1. Недосконалість законодавства 

Про це зазначено у вересневому Звіті № 5 за результатами довгострокового спостереження за 

виборами народних депутатів України 2012 року Комітету виборців України. Недоліки постанови 

ЦВК № 895 та прогалини Закону “Про вибори народних депутатів України” в частині 

регулювання процедур жеребкування щодо кандидатур до складу як ОВК, так і ДВК, стали 

основною причиною непрозорості та фальсифікації жеребкування в окремих виборчих округах, 

потрапляння до складу ДВК представників маловпливових партій, а в майбутньому – суттєвого 

переформатування складу дільничних виборчих комісій у переважній більшості виборчих 

округів.  

 

http://www.cvu.org.ua/
http://oporaua.org/
http://www.prostir-monitor.org/
http://www.chesno.org/
http://maidanua.org/vybory2012/
http://dzvin.in.ua/
http://www.electioninfo.org.ua/index.php?i=1066
http://www.electioninfo.org.ua/index.php?i=1066
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2. Формування окружних та дільничих виборчих комісій 

Окремими ОВК було порушено строки проведення жеребкувань та утворення ДВК: окремі партії 

та кандидати були необґрунтовано недопущені до жеребкування; окремими суб’єктами 

виборчого процесу для включення до складу ОВК було запропоновано одних і тих же осіб; саме 

жеребкування у деяких випадках проводилось у спосіб, який дозволяв обрати заздалегідь 

визначені кандидатури. Про недоліки зміни процедури жеребкування та формування ДВК 

зазначається також у Звіті № 6 за результатами загальнонаціонального спостереження за 

вересень Громадської мережі ОПОРА. 

 

3. Особливості виборчої агітації 

Щодо рівності можливості проведення політичної та агітаційної діяльності як Громадською 

мережею ОПОРА, так і Комітетом виборців України були виявленні ряд порушень. Зокрема: 

суб’єкти виборчого процесу проводять агітаційну діяльність, часто не дотримуючись вимог 

законодавства, втім, залишаються безкарними. В більшості випадків це стосується обмежень 

незаконної участі посадових осіб, іноземців у агітаційних заходах, вимог щодо дозволених місць 

та форм агітаційної діяльності.  

Одним із ключових інструментів політичної боротьби став так званий “чорний PR”, що свідчить 

про загострення політичної боротьби та недобросовісну конкуренцію. У цьому контексті, рух 

“Чесно” дав низьку оцінку чесності переважної більшості рейтингових кандидатів.  

Зафіксовані факти відмови у зустрічах із виборцями та трудовими колективами, незаконне 

розірвання угод на розміщення зовнішньої реклами чи оренду приміщень для організації 

агітаційних заходів. Разом із цим, на місцевому рівні представники адміністрації та мерії 

сприяли розміщенню агітації у державних установах для окремих депутатів, а також — 

направляли бюджетні ресурси на агітаційні цілі та залучали підлеглих до передвиборчих 

заходів. У вересневому звіті Комітету виборців України було також визначено, що агітаційна 

діяльність основних партій і кандидатів продовжує зводитись переважно до поширення 

популістських гасел.  

ОПОРА зафіксувала стрімкий ріст заходів, спрямованих на перешкоджання участі кандидатів у 

виборчій кампанії. Хоча зафіксовані випадки тиску на суб’єктів виборчого процесу з боку 

правоохоронних органів носять епізодичний та несистемний характер, факти викликають 

занепокоєння, дестабілізують виборчий процес у округах.  

 

4. Підкуп виборців 

Варто звернути увагу на факти прямого та непрямого підкупу виборців, про що зазначають у 

своїх звітах обидві громадські об’єднання. Так, у звіті Комітету виборців України було визначено, 

що протягом вересня почала прослідковуватись тенденція до збільшення кількості випадків 

прямого підкупу виборців.  

Прямий підкуп виборців здійснюють в основному кандидати у депутати в одномандатних 

округах, що пояснюється значним рівнем боротьби за голоси виборців в умовах невеликого 

розриву в рівні підтримки виборцями основних кандидатів. Поряд з цим, хоча кількість 

зафіксованих випадків непрямого підкупу виборців дещо зменшилась у порівнянні з травнем — 

серпнем 2012 р., як механізм мобілізації електорату він все ще використовується окремими 

http://oporaua.org/news/2710-shostyj-zvit-za-rezultatamy-zagalnonacionalnogo-sposterezhennja-parlamentski-vybory-2012-veresen
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кандидатами. У звіті ОПОРИ можна знайти інформацію про випадки використання благодійних 

фондів як елемент підкупу виборців, а також — про випадки роздавання кандидатом товарів та 

послуг.  

 

5. Рівний доступ до засобів масової інформації 

За даними моніторингу як Громадської мережі ОПОРА, Комітету виборців України, так і Асоціації 

«Спільний простір» виявлені факти нерівномірного у відсотковому відношенні представлення 

основних політичних сил в Інтернеті, у пресі та на телебаченні. Так, найчастіше в українському 

медіа-просторі згадується “Партія Регіонів”. З великим відривом (майже вдвічі), другу позицію 

посідає Об’єднана опозиція “Батьківщина”. На третьому місці за кількістю згадувань знаходяться 

самовисуванці. Інші політичні сили рівномірно розподіляють між собою «залишковий сектор» 

інформаційного простору.  

Щодо емоційної забарвленості повідомлень, в Інтернеті влада, опозиція, і непарламентські 

сили висвітлені радше позитивно або нейтрально. Найбільше негативних тональностей можна 

прослідкувати по відношенню до провладних партій. У пресі лояльніше ставляться до 

непарламентських структур — кількість позитивних згадувань по відношенню до негативних тут 

є найбільшою. Доволі негативно висвітлюється діяльність як опозиційних, так і провладних сил. 

На телебаченні ситуація протилежна — представники влади за кількістю позитивних згадувань 

є абсолютним и рекордсменами. Позитивно висвітлюються й непарламентські представники. По 

відношенню до опозиції переважають нейтральні відгуки і негативні коментарі. 

 

ПІДСУМКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Встановлені недоліки в законодавчому регулюванні діяльності ЦВК, ряд порушень в процесі 

формування ОВК та ДВК, поряд з цим — активне використання адміністративного ресурсу при 

обмеженні реєстрації окремих кандидатів, у перешкоджанні політичній діяльності та агітації, а 

також — у використанні силового ресурсу. Також було зафіксовано нерівномірне представлення 

основних політичних сил у відсотковому відношенні в залежності від типу мас-медіа. Висвітлені 

проблеми та порушення у підготовці до виборів народних депутатів свідчать про кампанію, що є 

недостатньо чесною, обмежує рівність можливостей та доступу усіх суб’єктів виборчого процесу 

представляти зацікавлених суспільних груп. 

Недостатнє врегулювання формальних процедур формування окружних та дільничих виборчих 

комісій та певних аспектів виборчого законодавства може вплинути на викривлення результатів 

голосування у бік певних, часто провладних, кандидатів. ЦВК спільно з органами виконавчої 

влади варто вжити додаткових заходів, спрямованих на покращення матеріально-технічного 

забезпечення роботи виборчих комісій. Правоохоронні органи повинні уникати будь-яких дій, 

направлених на зниження конкуренції між партіями і кандидатами, обмеження прав окремих 

суб’єктів. Оскільки громадськими організаціями було зафіксовано також численні випадки 

використання адміністративного ресурсу при проведенні агітації, впливу на правоохоронні 

органи та обмеження доступу певних кандидатів з опозиційних партій до реєстрації, необхідно 

посилити громадський контроль на усіх етапах передвиборчої кампанії з метою уникнення 

подібних порушень з боку органів влади та максимізування чесного висвітлення преференцій 

громадськості на цих чергових парламентських виборах. 


