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Звіт про попередні підсумки 

Київ, 27 жовтня 2015 року 

 

Перший тур місцевих виборів в Україні пройшов у спокійній обстановці та у 

відповідності до більшості міжнародних стандартів та національного 

законодавства. Однак, політизований склад територіальних виборчих комісій та 

недостатнє розуміння нового закону викликають занепокоєння. 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ЕНЕМО) – це мережа 22 

провідних організацій зі спостереження за виборами з 18 країн Європи і Центральної Азії, 

в тому числі з трьох країн Європейського Союзу. Десята місія ENEMO зі спостереження 

за місцевими виборами розпочала свою роботу в Україні 1 жовтня 2015 року з приїзду 8 

основних експертів до міста Києва. Місія ЕНЕМО розосередила 50 довгострокових 

спостерігачів (ДСС) по території України задля спостереження та оцінки виборчого 

процесу у відповідних областях під час проведення виборів 25 жовтня 2015. 

180 короткострокових спостерігачів (КСС) були розосереджені по Україні з метою 

спостереження за першим туром виборів. Усього в день голосування, включаючи мобільні 

групи ДСС, 93 команди спостерігачів ENEMO стежили за відкриттям 93 виборчих 

дільниць, голосуванням на 1211 виборчих дільницях та закриттям 93 виборчих дільниць. 

Даний звіт про попередні підсумки базується на інформації, яку спостерігачі ENEMO 

зібрали під час спостереження за роботою виборчої адміністрації, діяльністю учасників 

виборчого процесу, проведенням виборів в день голосування, зокрема за відкриттям 

виборчих дільниць, ходом голосування, підрахунком голосів та транспортуванням 

виборчих матеріалів, розглядом скарг та клопотань щодо виборчого процесу, а також 

іншими виборчими питаннями. 
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Попередні висновки 

 

Вибори 25 жовтня пройшли переважно в спокійній обстановці та у відповідності до 

більшості міжнародних стандартів. Були помічені окремі порушення встановленого 

порядку з боку членів ДВК, в основному через необізнаність щодо деяких процедур. 

Політизованість складу ТВК у поєднанні з недостатнім розумінням нового Закону й 

технічними труднощами, призвели до прийняття низкою ТВК сумнівних рішень щодо 

реєстрації кандидатів, друкування виборчих бюлетенів, підбиття підсумків, тощо. 

Аналогічні проблеми стали причиною скасування виборів у містах Маріуполі та 

Красноармійську. 

Невелика затримка в підрахунку голосів на більшості території країни сталася через 

складність Закону, високу кількість виборців на одній дільниці, недостатню обізнаність 

членів ДВК щодо нових процедур, велику кількість виборчих процесів, необхідність 

підрахунку та обробки великої кількості голосів. 

ENEMO високо оцінює зацікавленість та професіоналізм ЦВК при наданні учасникам 

виборчого процесу роз'яснень щодо нового Закону про місцеві вибори. 

Багато співрозмовників ENEMO ставили під сумнів склад та компетенцію ДВК через 

велику кількість членів ДВК, яких не висували місцеві організації партій/кандидати, 

постійні заміни членів ДВК та відсутність належної підготовки новопризначених членів 

ДВК. 

Постійні зміни у складі ТВК та ДВК, призначення та заміну членів яких проводили 

місцеві організації партій, ставили під сумнів ефективність навчання членів відповідних 

комісій, організованого представниками ЦВК та ТВК. 

Більшість агітаційних матеріалів були видалені до опівночі п'ятниці, проте майже по всій 

території України були помічені окремі кандидати та партії, що порушували день тиші. 

Українські медіа страждають від високого рівня політизованості та відсутності автономії 

як від політичних, так і бізнес-інтересів. Це впливає на редакційну політику 

інформагентств. Довгострокові спостерігачі ENEMO відзвітували про упереджене 

висвітлення у медіа матеріалів на користь того чи іншого кандидата або партії; виборчу 

агітацію під час трансляції новин, приховану виборчу агітацію. Практика платних новин 

залишається досить поширеною. 

Загалом, кампанію можна охарактеризувати як таку, що мала середню інтенсивність та 

помірний інтерес до політичних подій, кампаній та кандидатів з боку виборців. Тим не 

менш, спостерігалися окремі випадки насильства проти деяких активістів партій та 

кандидатів. 
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Більшість порушень в ході виборчої кампанії були пов’язані з передчасним початком 

передвиборчої агітації, непрямим підкупом виборців, розміщенням плакатів у 

заборонених місцях, розповсюдженням агітаційних матеріалів без вихідних даних, 

негативним (чорним) піаром, тощо. Також спостерігалися численні випадки зловживання 

адміністративним ресурсом з боку кандидатів. 

Багато співрозмовників ENEMO висловили занепокоєння щодо відсутності у Законі 

положень, що передбачають наявність публічних фондів коштів для будь-кого з 

кандидатів на місцевих виборах, нерівного доступу до фінансових ресурсів та 

недостатньої прозорості джерел фінансування низки кандидатів/партій. 

Більшість ТВК вчасно затвердили та зареєстрували кандидатів, які приймали участь у 

виборах. Однак, низка ТВК відмовили деяким кандидатам у реєстрації, не завжди на 

законних підставах, а у деяких випадках навіть усупереч рішенням суду та постановам 

ЦВК. Повноваження кількох ТВК та окремих членів ТВК були достроково припинені 

ЦВК. У деяких випадках ЦВК самостійно зареєструвала кандидатів. Через довготривалий 

процес реєстрації тривалість передвиборчої кампанії у деяких кандидатів була коротшою. 

Організація ЕНЕМО хотіла б висловити подяку ЦВК за її професіоналізм та 

неупередженість під час вжиття заходів щодо деяких ТВК в процесі реєстрації кандидатів, 

які балотувалися на виборах, таким чином дотримуючись правових норм і надаючи 

можливість належним суб’єктам виборчого процесу балотуватися.  

Міжнародна спільнота проявила великий інтерес до місцевих виборів 2015 року. ЦВК 

акредитувала спостерігачів з 14 іноземних держав, 14 міжнародних організацій та 83 

вітчизняних організації. Усього було акредитовано 1554 міжнародних спостерігача, що 

майже в три рази перевищує кількість спостерігачів на виборах 2010 року. 
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ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Загальна інформація 

 

Перший тур чергових
1
 місцевих виборів в Україні пройшов 25 жовтня 2015 року у 

відповідності до нового Закону про місцеві вибори
2
. Згідно з Постановою Верховної Ради 

України
3
 та Постановою Центральної виборчої комісії місцеві вибори не проводитимуться 

в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, та на окремих територіях Донецької 

та Луганської областей, які або були визнані Верховною Радою як тимчасово окуповані, 

або згідно з постановою ЦВК на таких територіях відсутня можливість дотримання 

міжнародних стандартів проведення виборів через питання безпеки. Вибори у містах 

Маріуполі та Красноармійську були скасовані через ряд причин, пов’язаних в основному з 

рівнем професіоналізму членів ТВК та друком бюлетенів. 

Лише за кілька місяців до виборів, у досить непрозорий спосіб, Верховна Рада України 

прийняла новий Закон про місцеві вибори, який передбачає значні зміни у порівнянні з 

попередніми виборчими законами України
4
. Учасники виборчого процесу мали дуже мало 

часу для того, щоб ознайомитись із особливостями нової виборчої системи, а також 

можливими наслідками її застосування, зокрема по відношенню до територіальних та 

дільничних виборчих комісій та виборців. 

Представники ЕНЕМО та інших міжнародних та місцевих організацій, які спостерігали за 

попередніми виборами зазначають, що у новому Законі відсутні адекватні механізми для 

подолання недоліків, зокрема політизації виборчого процесу
5
; нечіткого регулювання 

питання фінансування політичних партій, зловживання державними ресурсами та 

порушення порядку ведення передвиборної агітації; реєстрації кандидатів; паралельних 

систем вирішення виборчих суперечок; діяльності ЗМІ; високої кількості виборців на 

одній дільниці, низького рівня професіоналізму членів виборчих комісій, тощо. Інші 

відповідні виборчі закони, зокрема Закон про фінансування політичних партій
6
, наразі 

знаходяться в стадії розробки та згодом зможуть забезпечити належну правову основу для 

регулювання вищезазначених питань. 

Серед позитивних зрушень, які стали можливими завдяки нещодавно прийнятим 

законодавчим змінам, варто відмітити наступні: більша легітимність обраних мерів міст, 

кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч; високий рівень 

децентралізації загального процесу виборів, включаючи територіальну децентралізацію, 

виборчі адміністрації та політичні партії; високий рівень міжпартійної конкуренції серед 

                                                           
1 Також перші місцеві вибори в ряді новостворених територіальних громад. 
2 Виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, 

сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ. 
3 Постанова від 17 березня 2015 року про визнання окремих регіонів, міст, селищ, сіл і селищ Донецької та Луганської 

як тимчасово окупованих територій. 
4 Закон про місцеві вибори було прийнято 14 липня 2015 року, він вступив у дію у серпні, а виборчий процес розпочався 

5-го вересня.  
5 Системи висування кандидатів та виборчої адміністрації. 
6 Закон було прийнято нещодавно, однак він ще не вступив в дію. 
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кандидатів у депутати; розширення прав міжнародних спостерігачів. Крім того, вперше 

прописана у законі гендерна квота (навіть не зважаючи на той факт, що на практиці її 

застосування виявилось факультативним) може сприйматися як крок у напрямку до 

реформування виборчого законодавства в Україні, зокрема у частині забезпечення 

гендерної рівності. 

Правова основа та виборче законодавство 

 

Чергові місцеві вибори в Україні проводяться кожні чотири роки
7
. Місцеві вибори в 

Україні регулюються Конституцією України, Законом “Про місцеві вибори”, Законом 

“Про Центральну виборчу комісію” та іншими відповідними законами, а також 

постановами Центральної виборчої комісії. 

Для виборів міських голів (мерів) було застосовано дві виборчі системи: систему 

відносної та систему абсолютної більшості в залежності від кількості виборців та розміру 

відповідної території. Систему відносної більшості застосували для виборів сільського, 

селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови. 

Систему абсолютної більшості або систему виборів у два тури застосували для виборів 

сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою 

ніж 90 тисяч) голови. За даними ЦВК систему виборів у два тури можна застосувати у 44 

містах України, однак, вибори не відбулися в 9 з цих міст
8
, включаючи місто Маріуполь. 

Другий тур виборів мера має відбутися протягом трьох тижнів після проведення першого 

туру. 

Для виборів депутатів рад також було застосовано дві виборчі системи: пропорційну 

виборчу систему із відкритими списками та мажоритарну систему. Щоб мати можливість 

брати участь в процесі розподілу мандатів, партія повинна була пройти 5% бар’єр. 

Розподіл місць серед партій відбувався з використанням виборчої квоти
9
. Пропорційна 

виборча система із відкритими списками, використана для цих місцевих виборів в 

Україні, передбачає використання напівжорстких списків без преференцій. Участь в 

розподілі мандатів за виборчим списком приймали ті кандидати, які отримали найбільшу 

підтримку у відсотковому значенні у своїх територіальних виборчих округах. 

Багатомандатний виборчий округ поділяється на територіальні виборчі округи, кількість 

яких збігається з кількістю місць у відповідній раді
10

. Новий Закон ввів необов’язкову 

30% гендерну квоту. 

                                                           
7 Існує ймовірність проведення наступних чергових місцевих виборів через два роки у зв’язку з внесенням юридичних 

та конституційних поправок щодо подальшої децентралізації України. 
8 Згідно з Постановою Верховної Ради України  та Постановами ЦВК. 
9 Виборча квота обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації 

партій, що пройшли п’ятивідсотковий бар’єр, на кількість депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі. 
10 Мандати розподіляються між кандидатами в депутати від відповідних партій на основі відсоткового співвідношення 

голосів, відданих за дану партію в територіальних виборчих округах. У разі якщо отримані відсотки є рівними у кількох 

кандидатів у депутати, вони розміщуються у виборчому списку в порядку зменшення кількості голосів виборців, 

поданих у територіальному виборчому окрузі за місцеву організацію партії та відповідного кандидата. 
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У новому Законі досить нечітко сформульоване положення про максимальне відхилення у 

кількості виборців в межах одномандатних виборчих округів, що складають відповідні 

територіальні виборчі округи. Така невизначеність уможливлює фальсифікації. Випадок в 

Затоці
11

 доводить можливість передвиборчих махінацій в Україні. 

Виборча адміністрація 

 

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, 

становлять: Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комісії (ТВК) та дільничні 

виборчі комісії (ДВК). Повноваження Центральної виборчої комісії поширюються на всю 

територію України, а її рішення є обов’язковими до виконання усіма учасниками 

виборчого процесу, включаючи територіальні та дільничні виборчі комісії. 

Новий Закон про місцеві вибори передбачає подальшу децентралізацію органів виборчої 

адміністрації, покладаючи основні повноваження на ТВК. Територіальна виборча комісія 

(ТВК) є відповідальною за організацію та проведення місцевих виборів у межах своїх 

повноважень. Кількість членів ТВК становить від 9 до 18 осіб. Право подання кандидатур 

до складу ТВК мають: місцева організація політичної партії, про утворення депутатської 

фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного 

скликання (не більше ніж по дві кандидатури); зареєстрована в установленому законом 

порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація 

політичної партії (не більше ніж по одній кандидатурі). До складу територіальної 

виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані місцевою 

організацією політичної партії, що має депутатську фракцію у Верховній Раді України. 

Кандидатури від інших місцевих організацій партій включаються до складу ТВК за 

результатами жеребкування.  

З метою підготовки та проведення чергових місцевих виборів було створено усього 

10,777
12

 ТВК різного рівня, а саме 22 обласні виборчі комісії, 462 районні виборчі комісії, 

146 міських (міст обласного значення та міста Києва) виборчих комісій, 233 міські (міст 

районного значення) виборчі комісії, 83 районні у містах виборчі комісії, 9219 сільських 

виборчих комісій та 612 селищних виборчих комісій. Деякі міські, районні, сільські, 

селищні ТВК підпорядковуються та утворюються більшими ТВК (обласними, 

регіональними, міськими районного значення). 

На відміну від ТВК, дільнична виборча комісія (ДВК) не є юридичною особою, однак 

забезпечує організацію та проведення місцевих виборів в межах відповідної виборчої 

                                                           
11 У нещодавно створеному одномандатному виборчому окрузі № 13 у смт Затока було зареєстровано 5 кандидатів. 19 

жовтня 2015 кандидати в депутати до Затоківської селищної ради (Одеської області) повідомили ЦВК про незаконну 

реєстрацію великої кількості виборців за однією адресою. ЦВК зобов’язала місцеві правоохоронні органи розслідувати 

даний випадок. В ході розслідування було встановлено, що 254 студенти Одеської юридичної академії змінили місце 

проживання з м. Одеси на смт Затока. Дані реєстрації були скасовані і таким чином на даний момент кількість виборців 

у цьому виборчому окрузі становить 0. ЦВК належним чином відреагувала та оперативно виключила цих виборців зі 

списків виборчого округу. Втім, виборчий округ досі існує, без виборців, а 5 кандидатів, зареєстрованих у даному 

окрузі, не мають жодної можливості отримати голоси для партій. 
12 10618 для регулярних місцевих виборів та 159 для перших виборів у новостворених громадах/добровільних 

асоціаціях. 
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дільниці. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають: 

місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких 

оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; місцеві 

організації політичних партій, кандидатів у депутати від яких зареєстровано в 

багатомандатних виборчих округах; кандидати у депутати в одномандатних виборчих 

округах; кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости. Кожен 

суб'єкт подання може внести лише 1 кандидатуру до складу ДВК, а кандидатури, внесені 

місцевою організацією політичної партії, що має депутатську фракцію у Верховній Раді 

України, призначаються автоматично. Інших членів дільничної виборчої комісії обирають 

шляхом жеребкування. Кількість членів ДВК залежить від типу/розміру відповідної 

дільничної виборчої комісії (для малих дільниць – 10−14 осіб; для середніх дільниць – 

12−16 осіб; для великих дільниць – 14−18 осіб). 

Як ТВК, так і ДВК повинні призначити голову, заступника голови, секретаря та інших 

членів комісії, серед кандидатур від різних місцевих організацій політичних партій. 

Однак, ТВК самостійно призначили велику кількість членів ДВК через відсутність 

інтересу і можливості у місцевих організацій політичних партій внести достатню кількість 

кандидатур, а також через інші причини (проблеми з проживанням, низьку оплату праці, 

недостатня обізнаність щодо нових процедур, відсутність інтересу у громадян, тощо). 

Крім того, від 15% до майже 50% в залежності від території та регіону членів ДВК від 

місцевих організацій політичних партій були замінені в ході виборчого процесу.  

Склад ТВК є вкрай політизованим, оскільки включає кандидатури від політичних партій. 

Багато місцевих партій та кандидатів під час спілкування зі спостерігачами ENEMO 

наголошували на тому, що склад ТВК викликає стурбованість, особливо у випадках, коли 

ТВК складається в основному з кандидатур тих партій, що представлені у Верховній Раді. 

За інформацією співрозмовників ENEMO, представники інших місцевих політичних 

партій та/або кандидатів не мали значного впливу на процеси прийняття рішень ТВК і 

ДВК та їх рідко призначали на посади голови, заступника голови чи секретаря 

відповідних комісій. 

Враховуючи велику кількість повноважень ТВК на цих виборах, включаючи утворення 

територіальних виборчих округів, реєстрацію кандидатів, забезпечення виготовлення 

бюлетенів, розгляд звернень, заяв та скарг, встановлення підсумків голосування, 

створення ДВК, тощо. ENEMO вважає вкрай необхідним для майбутніх виборів провести 

належне навчання щонайменше членів ТВК вищого рівня. 

На думку багатьох співрозмовників ENEMO, політизований склад ТВК у поєднанні з 

недієвим механізмом правового забезпечення більш збалансованого представництва 

різних політичних суб'єктів на місцевому рівні, а також численні технічні помилки 

призвели до здебільш політизованих рішень низки ТВК, особливо щодо реєстрації 

кандидатів певних політичних фракцій. В результаті, ЦВК розпустила низку ТВК, а також 

самостійно зареєструвала деякі кандидатури. 
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Враховуючи той факт, що новий Закон було прийнято нещодавно, більшість членів ТВК 

та ДВК повинні були отримати належний рівень підготовки для того, щоб дотримуватись 

вимог чинного законодавства та належним чином виконувати свої обов’язки. ЦВК 

провела численні тренінги для членів комісій, однак зіткнулася з серйозною проблемою 

через постійні подання з боку політичних партій про заміну раніше призначених членів 

комісії. ЦВК не вистачило часу та ресурсів, щоб належним чином провести навчання для 

всіх замінених членів комісії. Згідно з останньою інформацією, понад 1500 членів ТВК 

були замінені відповідними місцевими організаціями політичних партій чи ЦВК
13

. 

Зрештою, більшість ТВК спромоглися виконати свої основні обов’язки з підготовки до 

виборів. 

Закон належним чином не регулює процедуру друку виборчих бюлетенів, зокрема 

положення про використання спеціального виду паперу з захисними елементами, 

мінімальні вимоги щодо друкарських компаній, які можуть виконувати друк бюлетенів, 

прозорість друку тощо. Представники низки місцевих організацій політичних партій 

поскаржилися спостерігачам місії ENEMO на поведінку деяких ТВК у питанні друку 

бюлетенів. Такі скарги в основному стосувалися вибору поліграфічної компанії, загальної 

кількості надрукованих бюлетенів, неналежного зберігання надрукованих бюлетенів, а 

також загальну прозорість всього процесу друку
14

. Аналогічною була ситуація в 

Маріуполі, Красноармійську та інших містах, де кількість надрукованих бюлетенів значно 

перевищувала встановлену законом норму
15

.  

Деяким ТВК довелося передруковувати бюлетені через додатково зареєстрованих 

кандидатів та/або помилки в іменах відповідних кандидатів. Спостерігачі ENEMO у 

різних регіонах України помітили низку друкарських помилок у першій партії 

надрукованих бюлетенів. Більше того, на думку деяких співрозмовників, для цієї 

надважливої задачі з друку бюлетенів були обрані сумнівні поліграфічні підприємства. 

Деякі ДВК були сформовані з мінімальною кількістю членів, які не отримали належної 

підготовки, що могло спричинити уповільнення процесу голосування, підрахунку голосів 

та підбиття підсумків у день голосування. У той же час, в більшості випадків, через 

низький рівень зацікавленості з боку місцевих організацій партій у внесенні кандидатур 

до складу ДВК, ТВК задля дотримання встановленого мінімуму довелося формувати ДВК 

за рахунок інших людей. Проте, такий порядок висування членів комісій є досить 

сумнівним. 

Значна кількість замін членів ДВК була зроблена самими партіями та кандидатами, які їх 

висували, або через добровільну відмову членів комісії продовжувати роботу. В Одеській 

та Київській областях від 30% до 50% членів ДВК були замінені за тиждень до дня 

голосування. У Чернігові цей відсоток коливався від 25% до 35%. 

                                                           
13 Дніпропетровськ, Харків, Херсон, Черкаси та інші міста. 
14 Наприклад, в Івано-Франківську виборчі бюлетені друкували та зберігали у звичайних магазинах друкованої 

продукції, допоки вони не були передані в ДВК без офіційного нагляду. 
15 У Тернополі, поліція конфіскувала бюлетені, що були надруковані в надлишковій кількості поліграфічною 

компанією. 
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Спостерігачі ENEMO повідомили про те, що багато ТВК, а особливо ДВК, мали проблеми 

з логістикою через недостатнє фінансування та нестачу канцтоварів і комп’ютерів. Також, 

не всі ДВК мали відповідне робоче місце та обладнання для ефективного виконання своїх 

обов'язків. Численні ДВК були закриті в робочий час. 

Реєстрація кандидатів 

 

Будь-який громадянин з правом голосу може балотуватися на виборах, окрім осіб, які 

мають непогашену судимість за тяжкий або особливо тяжкий злочин, злочин проти 

виборчих прав громадян або корупційний злочин. Списки кандидатів та кандидати 

висуваються місцевими організаціями політичних партій, а також шляхом самовисування 

на виборах сільських, селищних, міських голів та депутатів сільських, селищних рад
16

. 

Висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференції) 

цієї організації. Відповідне рішення щодо висування кандидатів підписується керівником 

місцевої організації партії, або особою, яка займає вищу посаду в організації партії. Після 

висування виборчого списку кандидатів та кандидата на посаду міського голови місцева 

організація партії або особа, яка висувається кандидатом, вносить грошову заставу з 

розрахунку 4 розміри місячної мінімальної заробітної плати. Грошова застава 

повертається відповідному суб'єкту внесення у випадку, якщо відмовлено в реєстрації 

відповідного кандидата, всім кандидатам, включеним до виборчого списку, якщо 

відповідні вибори були визнані такими, що не відбулися, або якщо за результатами 

місцевих виборів кандидат визнаний обраним міським головою або місцева організація 

партії, що висунула список кандидатів у депутати, отримала право на участь у розподілі 

депутатських мандатів. В інших випадках грошова застава не повертається і 

перераховується територіальною виборчою комісією в державний бюджет України. На 

заключному етапі реєстрації кандидатів партії подають відомості щодо своїх кандидатів 

до ТВК, яка має право прийняти рішення про реєстрацію або відхилення висунутих 

кандидатів. Закон передбачає досить широкий перелік документів необхідних для 

реєстрації кандидатів у ТВК. Також за Законом дозволяється виправляти помилки та 

неточності в реєстраційних документах і не дозволяється відмовляти кандидатам у 

реєстрації на підставі цих помилок. Тим не менш, у Законі чітко не вказано скільки разів 

ці виправлення можуть бути зроблені. 

Більшість ТВК завершили реєстрацію кандидатів у встановлений законодавством термін. 

Спостерігачі ENEMO повідомляли про низку випадків неналежного застосування Закону 

з боку ТВК, зокрема при реєстрації кандидатів. ЦВК довелося кілька разів втрутитися у 

цей процес та самостійно зареєструвати кандидатів на посади депутатів міської ради 

Херсона
17

, кандидатів у Черкасах
18

 та кандидатів від партії у Харкові
19

. Однак, через 

                                                           
16 Це обмеження не відповідає пункту 7 Копенгагенського документа ОБСЄ, згідно з яким незалежні кандидати повинні 

бути допущені до участі в усіх виборах. 
17 Кандидату в депутати міської ради Сальдо Володимиру неодноразово відмовляли в реєстрації (Постанова ЦВК № 

438). 
18 Черкаська ТВК не зареєструвала кандидатів у депутати міської ради та кандидата на посаду міського голови від партії 

«Вільні Демократи» незважаючи на Постанову ЦВК № 482. 
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довгий процес реєстрації тривалість періоду передвиборчої агітації для деяких кандидатів 

була коротшою. 

Організація ЕНЕМО хотіла б висловити подяку ЦВК за її професіоналізм та 

неупередженість під час контролю та вжиття заходів щодо деяких ТВК в процесі 

реєстрації кандидатів, які балотуються на виборах, таким чином дотримуючись правових 

норм і надаючи можливість належним суб’єктам виборчого процесу балотуватися. 

На цих виборах
20

 буде обрано близько 162,009 депутатів до 10,721 відповідних місцевих 

рад. Одночасно, 10,210 кандидатів балотуються на посаду сільського, селищного, 

міського голови, старости. 

Участь жінок 

 

Згідно з новим Законом представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у 

депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 

відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку. Це нововведення в цілому 

підвищило участь жінок у виборчому процесі, принаймні в межах виборчих списків 

партій. Однак, Закон не дає чіткої вказівки щодо дотримання гендерної квоти як 

обов’язкової вимоги для реєстрації списків політичних партій. Крім того, у роз’ясненні 

ЦВК зазначено, що недотримання гендерних квот не може спричинити відмову в 

реєстрації партії. Дане роз’яснення підтримав Вищий адміністративний суд України. 

Загальний відсоток жінок-кандидатів в депутати відповідних рад склав близько 35%, тоді 

як частка жінок, які балотуються на посаду мера або голови становила менше 13%. 

Відносно більше число жінок-кандидатів не гарантує аналогічну гендерну репрезентацію 

у відповідних радах після підрахунку голосів.  

Спостерігачі ENEMO зазначили, що жінки були представлені у великій кількості на рівні 

ДВК і в меншій кількості на рівні ТВК. 

Реєстрація виборців 

 

Громадяни України, які досягли 18 років мають законне право голосувати на місцевих 

виборах, за місцем проживання. Громадяни, які не проживають за місцем реєстрації, в 

день голосування не зможуть проголосувати в іншому місці. Згідно із Законом “Про 

                                                                                                                                                                                           
19 Харківська обласна виборча комісія Постановою №77 відмовила в реєстрації кандидатам у депутати Харківської 

обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включеним до виборчого списку Регіональної організації 

Політичної партії "Опозиційний блок". 7 жовтня ЦВК скасувала постанову ТВК (Постанова ЦВК № 395). 8 жовтня 

Харківська обласна виборча комісія Постановою №91 повторно відмовила в реєстрації кандидатам, включеним до 

виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок". ЦВК достроково припинила 

повноваження Харківської обласної виборчої комісії (Постанова ЦВК № 411) та встановила, що місцеві організації 

політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради 

України поточного скликання, а також зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, можуть подати кандидатури для включення до складу 

зазначеної комісії. ЦВК Постановою №439 скасувала постанову Харківської обласної виборчої комісії №103 (відмова в 

реєстрації кандидатів) та №105 (замовлення друку бюлетенів). ЦВК звернулася до Генеральної прокуратури України із 

запитом розслідувати справи, пов’язані з реєстрацією партійних кандидатів (Постанова ЦВК № 450).  
20 В контексті місцевих виборів паралельно проходять понад 21 000 виборчих процесів. 
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державний реєстр виборців”, органи ведення реєстру відповідають за підтримання і 

ведення державного реєстру виборців на постійній основі.  

Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні ДВК та 

перевірити правильність внесених до нього відомостей. Кожний виборець може 

звернутися до ДВК, безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців або 

адміністративного суду із заявою про уточнення попереднього списку виборців. 

Уточнені списки виборців для кожної дільниці складаються в одному екземплярі та 

передаються відповідній ДВК не пізніше ніж за два дні до дня голосування. Зміни та 

уточнення до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та 

секретар ДВК на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру 

виборців щодо усунення кратного включення виборця до списку виборців на цій виборчій 

дільниці. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем 

голосування. Забороняється вносити зміни до списку виборців у день голосування, за 

виключенням випадків, коли заступник голови чи секретар ДВК виправляють неточності 

та канцелярські помилки. 

Кодекс адміністративного судочинства України дозволяє подати адміністративну скаргу 

про внесення змін до списку виборців. Скарга може бути подана не пізніше, ніж за два дні 

до дня голосування, суд має прийняти рішення у дводенний строк після отримання 

скарги, але не пізніше, ніж за дві доби до дня голосування21. 

ENEMO не отримала жодних скарг стосовно помилок у списку виборців. За останніми 

даними близько 30 млн. виборців змогли проголосувати на чергових місцевих виборах. 

Загалом, списки виборців були отримані вчасно. Тим не менш, занепокоєння викликали 

окремі випадки реєстрації великої кількості виборців за однією адресою. Близько 1.5 млн. 

тимчасово переміщених осіб не змогли проголосувати на виборах 25 жовтня.  

Відповідно до Закону, громадяни, які в день голосування не знаходилися за місцем 

постійної реєстрації, не змогли взяти участі у виборах. Ряд співрозмовників місії ENEMO 

заявили, що вони передбачали невисоку явку виборців, оскільки багато громадян в даний 

час працюють, навчаються та проживають не за місцем постійної реєстрації. 

Передвиборча агітація 

 

Відповідно до Закону про місцеві вибори, місцеві організації партій, кандидати у депутати 

від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у депутати в 

одномандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського 

голови, старости мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за 

днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію 

кандидатів. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем 

                                                           
21 Якщо скарга надійшла за два дні до дня голосування, вона має бути розглянута негайно. Стаття 173 Кодексу 

адміністративного судочинства України. 
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голосування. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення встановлених у 

цій статті строків забороняється. 

У Законі про місцеві вибори відсутні положення, що передбачають наявність будь-яких 

публічних фондів коштів для будь-кого з кандидатів на місцевих виборах, а це означає, 

що будь-який кандидат/партія мають фінансувати свою кампанію виключно за власний 

рахунок. 

Загалом, кампанію можна охарактеризувати як таку, що мала середню інтенсивність та 

помірний інтерес до політичних подій, кампаній та кандидатів з боку виборців. Лідери 

перегонів використали різні стратегії у своїх передвиборчих кампаніях, включаючи 

агітацію за кандидатів, бігборди, листівки, намети, рекламу на ТБ та мітинги. Загалом, 

передвиборчий період був вільний від тиску та залякування, і більшість кандидатів мали 

можливість висловити свою думку та зустрітися з виборцями.  

Тим не менш, спостерігалися окремі випадки насильства проти деяких активістів партій 

та кандидатів, щодо яких наразі триває розслідування. У Рівному невідомий облив жінку-

кандидата в депутати від партії “Свобода” хімічною речовиною. В Івано-Франківську 

кандидата до міської ради викрали, побили та викинули з машини. На Волині троє 

невідомих побили кандидата в депутати, в той час як у Миколаєві двоє активістів зазнали 

тяжких уражень внаслідок після того, як їх облили кислотою. У Запоріжжі один з 

кандидатів на посаду міського голови повідомив, що невідомі особи вчинили 7 нападів на 

його агітаторів. У Чернігові активіста партії «УКРОП» побили під час ведення агітації. 

Крім того, політичні матеріали та майно деяких кандидатів були пошкоджені в Сумах, 

Харкові, Одесі та інших містах. 

Найбільш поширеними порушеннями у ході виборчої кампанії були наступні: ранні 

кампанії (до офіційної реєстрації рішення відповідної ТВК), непрямий підкуп
22

, 

розміщення плакатів у заборонених місцях (громадський транспорт, державні установи, 

культурні об'єкти), розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних
23

, 

негативний (чорний) піар, тощо. Спостерігачі організації ЕНЕМО були проінформовані 

про кілька випадків зловживання державними ресурсами. 

Випадки прямого чи непрямого підкупу виборців були зафіксовані майже в усіх областях, 

але особливо у Вінницькій, Запорізькій, Полтавській, Рівненській, Волинській, 

Тернопільській, Київській, Херсонській та Івано-Франківській. Як правило, пропонували 

різні товари та знижки, у кількох випадках безпосередньо платили гроші. 

                                                           
22 Стаття 60 Закону України про місцеві вибори забороняє проводити передвиборну агітацію, що супроводжується 

наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, 

товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора місцевої організації партії, яка є 

суб’єктом виборчого процесу, політичної партії, місцева організація якої є суб’єктом виборчого процесу, або інших 

агітаційних матеріалів, за умови, що вартість таких товарів не перевищує 5 відсотків розміру мінімальної заробітної 

плати) та інших матеріальних цінностей або робіт чи послуг. 
23 Стаття 56 Закону України про місцеві вибори: Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості про 

замовника та установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. 

Розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначених відомостей забороняється. 
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Численні співрозмовники ENEMO виказали занепокоєння з приводу нерівного доступу до 

фінансових ресурсів та недостатньої прозорості джерел фінансування низки кандидатів та 

партій. Кандидатів, які не мали достатньо коштів витіснили ті, у кого були кошти на 

передвиборчу кампанію та агітаційні матеріали.  

Спостерігачі ENEMO зафіксували ряд порушень з боку державних чиновників, які брали 

участь в агітації. Кандидати, які наразі займають державні посади, зловживали службовим 

становищем та використовували державні кошти в усіх областях, але особливо в Вінниці, 

Чернігові, Тернополі, Харкові, Івано-Франківську, Черкасах та Києві. 

Більшість кампаній були побудовані на загальнонаціональних питаннях, незважаючи на 

те що це місцеві вибори. Проте, в кількох областях, кампанії стосувалися саме місцевих 

проблем, таких як забруднення води, заражених озер, ремонт доріг (Тернопіль). У Івано-

Франківську відсутність елементарної безпеки в області і збільшення кількості злочинів є 

однією з основних тем передвиборчих кампаній. 

Поодинокі порушення спостерігалися в більшості регіонів України, особливо в день 

голосування, коли кандидатів використовували різні види агітації задля отримання 

бажаної підтримки. 

Скарги та позови 
 

Захист виборчих прав забезпечується виборчою адміністрацією та судовою системою. 

Скарги та апеляції, пов'язані з виборами, регулюються Законом про місцеві вибори та 

Кодексом адміністративного судочинства України. 

Згідно з Законом виборчі комісії гарантують всім суб’єктам виборчого процесу
24.

 

поновлення порушених виборчих прав. Рішення, що стосуються безпосередньо виборчих 

конфліктів, можна оскаржити у відповідній ТВК або в суді. 

Адміністративні суди в основному дотримувалися законодавчо встановлених строків та 

розглядали скарги, що надійшли до дня голосування протягом двох днів, але не пізніше, 

ніж за дві години до початку голосування
25

. Зокрема, Київський адміністративний 

апеляційний суд розглянув близько 71 справи, пов'язаної з виборчим процесом, 46 з яких 

стосувалися відмови у реєстрації кандидатів за партійними списками, а 10 – списку 

виборців. Адміністративний апеляційний суд відхилив 54 позови і залишив у силі 18 

рішень
26

.  

                                                           
24 Кандидат, його/її довірена особа, місцева організація партії, яка висунула кандидата (кандидатів) для участі у 

відповідних місцевих виборах, її представник у ТВК або уповноважена особа, офіційні спостерігачі, виборча комісія, а 

також виборець, чиї виборчі права чи інтереси захищаються законом. 
25 Стаття 171 Кодексу адміністративного судочинства України. 
26 Неофіційні дані за період з 24 вересня по 25 жовтня 2015 року. 
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Суди були перевантажені скаргами щодо реєстрації кандидатів і не завжди були 

послідовні у прийнятті рішень, але в більшості випадків приймали їх на користь 

кандидатів/політичних партій
27

. 

ЗМІ 

 

Місія ENEMO зі спостереження за виборами не проводила систематичного моніторингу 

медіа на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. Дані, представлені в цьому розділі, були 

отримані під час інтерв’ю з медіа та іншими місцевими та міжнародними зацікавленими 

сторонами, а також в результаті несистематичних спостережень ДСС. 

Законодавство в цілому передбачає належну основу для свободи слова, а діяльність ЗМІ 

під час виборчої кампанії регулюється законом про місцеві вибори. На відміну від закону 

про вибори народних депутатів, цей не передбачає безкоштовного ефірного часу для 

політичних партій або кандидатів, але зобов’язує засоби масової інформації забезпечувати 

рівний і відкритий доступ для всіх кандидатів. Рівний доступ, головним чином, означає 

доступ для тих кандидатів, які мають кошти на те, щоб придбати політичну рекламу у 

медіа або взяти участь у дебатах, попередньо узгодивши формат, вартість та інші деталі. 

За рейтингом Freedom House Index у 2014 році статус свободи преси в Україні змінився з 

«не вільна» на «частково вільна». 

Нажаль, деякі національні та регіональні медіа страждають від політичної 

заангажованості, необ’єктивності висвітлення ходу виборчої кампанії, а також залежності 

від політичних та бізнес-інтересів власників медіа-холдингів, які намагаються вплинути 

на політику висвітлення новин. Телебачення є найбільш популярним засобом масової 

інформації, хоча інтернет-медіа стають дедалі популярнішими та використовувались під 

час цих місцевих виборів. У законі про місцеві вибори відсутні положення про онлайн-

медіа, які б регулювали їх діяльність під час висвітлення виборчих процесів. 

Відповідальним органом з моніторингу діяльності ЗМІ під час виборчих кампаній є 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (НРУТР), що виявила 

порушення виборчого законодавства. Однак, Закон не передбачає конкретних санкцій у 

випадку порушення виборчого законодавства з боку ЗМІ, залишаючи таким чином 

НРУТР без ефективних засобів врегулювання подібних випадків. 

Довгострокові спостерігачі ENEMO відзвітували про упереджене висвітлення у медіа 

матеріалів на користь того чи іншого кандидата або партії; виборчу агітацію під час 

                                                           
27 Кандидату від «Опозиційного Блоку» відмовили в реєстрації через те, що в автобіографії було зазначено неповні 

відомості. Той факт, що кандидат одночасно займав посаду голови Партії Регіонів в Харківській області не 

наголошувався. Вищий адміністративний суд України. Справа № 752/17250/15 від 24 жовтня 2015 року. В іншому 

випадку, Житомирський обласний суд зареєстрував кандидатів від партії «Опозиційний Блок», яких відхилила Олевська 

районна виборча комісія. Справа № 806/4950/15 від 6 жовтня. Житомирський суд зареєстрував кандидатів, яких 

відхилила Олевська районна виборча комісія. Справа № 806/4919/15 та членів партії «Нова держава». Справа № 

806/4918/15 від 4 жовтня 2015 року. 
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трансляції новин, приховану виборчу агітацію
28

. Практика платних новин залишається 

досить поширеною. 

Згідно інформації, отриманої від довгострокових спостерігачів, в цілому засоби масової 

інформації поважали дні тиші в суботу та неділю, хоча були помічені окремі порушення
29

: 

рекламні щити, листівки та смс-повідомлення із закликом проголосувати за певних 

кандидатів. 

День голосування 
 

У день голосування 25 жовтня місія ENEMO залучила 50 довгострокових спостерігачів та 

180 короткострокових спостерігачів, які стежили за відкриттям 93 ДВК, процесом 

голосування на 1211 ДВК та закриттям 93 ДВК. Спостерігачі ENEMO відзначили, що 

88,2% виборчих дільниць відкрилися вчасно, а 9,7% відкрилися з 15-ти хвилинною 

затримкою. Тільки 2,2% виборчих дільниць відкрилися із затримкою більше ніж на 15 

хвилин. Загальну роботу ДВК було оцінено як дуже хорошу в 44,1% випадків, тоді як в 

49,5% робота вважалася хорошою. Тим не менш, робота 2,2% ДВК була оцінена як дуже 

погана. Низка ДВК не мали всіх необхідних виборчих матеріалів, обмежившись 

мінімумом при виконанні своїх завдань (виборчі скриньки, кабіни для голосування). 

Крім того, спостерігачі ENEMO повідомили, що у 89,2% випадків дільничні виборчі 

комісії провели відкриття дільниці згідно з відповідними процедурами, в той час, як у 

5,4% випадків ДВК не дотримувалися всіх юридичних процедур. Незважаючи на загальну 

позитивну оцінку процесу відкриття дільниць, спостерігачі ENEMO повідомили про 

кілька порушень під час відкриття виборчої дільниці: неправильно опечатані виборчі 

скриньки, відсутні контрольні листи, неправильно заповнені протоколи. 

У 96,8% випадках не надійшло жодної скарги на роботу виборчих комісій, що свідчить 

про правильну роботу ДВК. Спостерігачі також відзначили кілька випадків, коли 

кількість бюлетенів, отриманих ДВК, була меншою за кількість виборців, включених до 

списків виборців. 

Процес голосування отримав оцінку “добре” і “дуже добре” у 95,9%. Спостерігачі 

ENEMO також позитивно оцінили роботу членів ДВК у 99,3% випадків. Крім того, у 

95,8% звітів повідомляється про збереження таємниці голосування в ході виборчого 

процесу, однак, рекомендується прописати у законі положення про обов’язкове для всіх 

виборців складання бюлетенів навпіл. 

Незважаючи на позитивні моменти, були наявні також недоліки та порушення: 

неправильно опечатані виборчі скриньки, неправильно заповнені протоколи, вкидання 
                                                           
28 
Всі групи довгострокових спостерігачів в різних областях доповіли про заангажоване висвітлення певних питань 

місцевими ЗМІ на користь окремих кандидатів. Найбільш політизованими є ЗМІ у Запоріжжі (“Панорама” та 

телевізійний канал "TV-5”); Чернігові (телевізійний канал та газета “Детинець” та газета “Черніговські відомості”); 

Вінниці (телевізійні канали “Віта” та “Вінтера”, радіо “Буг” та газета “Вінницька Газета”). 
29Приклад порушення дня тиші в засобах масової інформації, оприлюднений Комітетом виборців України (КВУ), було 

зареєстровано у Львові, де діючий мер та кандидат в мери Андрій Садовий взяв участь у радіо-інтерв'ю для Львівської 

обласної державної телерадіокомпанії, під час якого розповів про свої робочі досягнення. 



 

ENEMO Місія зі спостереження за виборами 

Місцеві вибори, 25 жовтня 2015  

Попередній звіт (27 жовтня 2015)  С т о р і н к а  | 16 

бюлетенів не у ті скриньки, велике скупчення людей та дезорганізація на дільницях, 

порушення процедури видачі бюлетенів виборцям, порушення таємниці голосування та 

агітація біля виборчих дільниць. 

У ДВК 321260 (Київська область) представники партії Батьківщина відзняли весь процес 

голосування на камеру. Крім того, спостерігачі ENEMO повідомили про низку випадків, 

коли виборці фотографували свої виборчі бюлетені перед вкиданням до скриньки.  

У ДВК 702 (Київська область) кількість бюлетенів для виборів до міської ради не 

збігалися з кількістю контрольних листів. У Херсонській області переплутали бюлетені з 

двох виборчих дільниць (№650624 та №620625), розташованих у різних виборчих 

округах. ДВК стало відомо про цей факт лише через деякий час. В результаті понад 150 

виборців віддали свої голоси за кандидатів з іншого округу. Процес був зупинений і 

справу було передано на більш високий рівень. У ДВК 181389 (Житомирська область) всі 

виборчі бюлетені були надруковані з помилками. 

Члени виборчої комісії у Білгород-Дністровському районі, Одеської області відмовили у 

праві голосу тим виборцям, які, на їхню думку, незаконно зареєструвалися до дня 

голосування. 

89,2% спостерігачів ENEMO оцінили процеси закриття та підрахунку голосів як “добре” і 

“дуже добре”. Однак у 10,8% звітів процеси закриття та підрахунку голосів отримали 

оцінку “погано”. Прозорість виборчого процесу спостерігачі ENEMO оцінили 

неоднозначно, у 16,9% звітів зазначалося, що члени комісій істотно порушували 

запроваджені законом норми під час підрахунку голосів. У ДВК 1104 (Запорізька область) 

недорахували 50 бюлетенів, з приводу чого негайно повідомили відповідну ТВК та 

правоохоронні органи. 

Місії зі спостереженнями за виборами 

 

Згідно з виборчим законодавством України спостереження за виборами можуть вести 

уповноважені спостерігачі від політичних партій, а також незалежні міжнародні та 

вітчизняні організації, включаючи іноземні держави. Закон про місцеві вибори, ухвалений 

Верховною Радою у липні 2015, передбачає більше прав для міжнародних спостерігачів у 

порівнянні з Законом про парламентські вибори
30

. ЦВК акредитувала спостерігачів з 14 

іноземних держав
31

, 14 міжнародних організацій та 83 вітчизняних організацій для 

спостереження за місцевими виборами у жовтні 2015 року. 

Міжнародна спільнота проявила великий інтерес до місцевих вибори 2015 року. Усього 

було акредитовано 1554 міжнародних спостерігача, що майже в три рази перевищує 

кількість спостерігачів на виборах 2010 року. 

                                                           
30 Міжнародні спостерігачі мають право отримувати копії протоколів про доставку виборчих бюлетенів, підрахунок 

голосів і встановлення результатів голосування, а також інших документів, право отримати які закріплено лише за 

партійними та міжнародними спостерігачами та регламентується Законом про парламентські вибори. 
31 Австрія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Угорщина, Японія, Литва, Польща, Словаччина, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки. 
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Міжнародні місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ та ENEMO мали найбільшу 

кількість акредитованих спостерігачів. Інші міжнародні організації, які спостерігають за 

виборами: Європейський парламент, Національний демократичний інститут, Рада Європи, 

Український конгресовий комітет Америки, Європейська платформа за демократичні 

вибори та Міжнародна комісія з прав людини. 

Серед місцевих організацій найбільш активними у сфері спостереження за виборами є 

Комітет виборців України та "ОПОРА", які залучили найбільшу кількість місцевих 

спостерігачів. Крім спостереження за виборчим процесом, ці організації також проводять 

інші заходи, спрямовані на підвищення прозорості процесу. 

Спостерігачами ENEMO не було зареєстровано жодного випадку перешкоджання їх 

діяльності або діяльності ТВК в передвиборний період, день голосування, під час 

підрахунку голосів та підбиття підсумків на дільницях. 

Інформація про Місію та подяка 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) є міжнародною 

мережею неурядових громадських організацій, до складу якої входять 22 провідні місцеві 

моніторингові організації з 18 країн Центральної та Східної Європи та Центральної Азії, 

включаючи країни ЄС. На сьогоднішній день ENEMO провела 21 міжнародну місію із 

спостереження за виборами в семи країнах. Ця місія стане десятою в Україні. Організації-

члени ENEMO спостерігали за більш ніж 200 національними виборами та підготували 

більш ніж 200 000 спостерігачів. 

ENEMO прагне підтримати інтерес міжнародного співтовариства до сприяння демократії 

в регіоні шляхом оцінювання виборчих процесів та політичного середовища, а також 

надання точних та неупереджених звітів про результати спостереження. Міжнародні місії 

зі спостереження ENEMO керуються міжнародними нормами та стандартами 

демократичних виборів здійснюючи оцінку виборчого процесу та правової системи 

приймаючої країни.  

Місія ENEMO зі спостереження за місцевими виборами в Україні 25 жовтня 2015 року 

розпочала свою роботу з приїзду команди 8 основних експертів до Києва. Місія ENEMO 

розосередила 50 довгострокових спостерігачів (ДСС) по території України задля 

спостереження за передвиборчим процесом. 180 короткострокових спостерігачів, 

розподілених у команди по двоє спостерігали за ходом голосування в день виборів, 

підрахунком голосів та підбиттям підсумків. Місія продовжить спостереження за другим 

туром голосування там, де він відбудеться, до оголошення остаточних результатів. 

Можливі скарги та клопотання щодо виборчого процесу також будуть реєструватися та 

вноситися до майбутніх звітів.  

Цей попередній звіт включає спостереження довгострокових та короткострокових 

спостерігачів і їх оцінку виборчих процесів на предмет відповідності міжнародним 

стандартам проведення демократичних виборів, національній законодавчій базі та 
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зобов’язанням ОБСЄ. Після завершення виборчого процесу ENEMO надасть остаточну 

оцінку всього виборчого процесу, включаючи процеси підрахунку голосів, підбиття 

підсумків та оголошення результатів, розгляд потенційних скарг у першому турі, а також 

загальний виборчий процес в другому турі. 

Місія ENEMO висловлює подяку Центральній виборчій комісії за співпрацю та допомогу 

в ході спостереження. ENEMO також користується нагодою, щоб висловити вдячність 

Європейському Союзу за підтримку Місії зі спостереження за виборами. 

 

Єдиною офіційною версією цього звіту є англійська. 

Текст звіту українською мовою є неофіційним перекладом. 

 

 


