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I. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2015 року. Другий тур виборів 

мерів пройшов 15 листопада в 29 містах, кількість виборців у яких дорівнювала або була 

більшою ніж 90 тисяч, і де жоден з кандидатів в мери не набрав більше 50% голосів у 

першому турі. Вибори не проводились в Автономній Республіці Крим та у місті 

Севастополь, а також на окремих територіях Донецької та Луганської областей. 

Місія зі спостереження за місцевими виборами в Україні 2015 Європейської мережі 

організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) розпочала свою роботу з приїзду 8 

основних експертів до міста Києва. Місія ЕNЕМО розосередила 50 довгострокових 

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

процесу у відповідних областях, 93 мобільні команди спостерігачів стежили за першим 

туром виборів, що відбувся 25 жовтня, 67 мобільних команд стежили за другим туром 15 

листопада. 3 мобільні команди спостерігачів стежили за виборами у Маріуполі та 

Красноармійську 29 листопада. 

Чергові вибори в Україні відбулися відповідно до нового Закону про місцеві вибори, 

який Верховна Рада України ухвалила лише за кілька місяців до виборів у досить 

непрозорий спосіб. Новий Закон передбачив внесення значних законодавчих змін 

незадовго до виборів, практично не залишивши учасникам виборчого процесу час на 

ознайомлення з новою системою виборів, а також можливими результатами її 

застосування. 

Представники ЕNЕМО та інших міжнародних та місцевих організацій, які спостерігали 

за процесом попередніх виборів зазначають, що у новому Законі відсутні адекватні 

механізми для подолання недоліків, зокрема політизації виборчого процесу, 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, недостатнього рівня професіоналізму членів виборчих 

комісій тощо.  

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, 
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виборчі адміністрації та політичні партії; високий рівень міжпартійної конкуренції 

серед кандидатів у депутати; розширення прав міжнародних спостерігачів. Крім того, 

вперше прописана у Законі гендерна квота може сприйматися як крок у напрямку до 

реформування виборчого законодавства в Україні, зокрема у частині забезпечення 

гендерної рівності. 

Термін "відкритий список", який широко використовувався законодавцем для даної 

виборчої системи для виборів до рад у багатомандатних округах, є неоднозначним, 

оскільки виборці не мали права голосувати за певного кандидата окремо чи у 

виборчому списку партії, а представництво партій не було рівне в усіх територіальних 

округах. Виборець міг віддати голос тільки за партію, незважаючи на те, що партія могла 

номінувати окремих кандидатів в окрузі. У багатьох територіальних виборчих округах 

не було обрано кандидатів за результатами голосування. З іншої сторони, у деяких 

територіальних виборчих округах кількість обраних депутатів на дільниці була 

надмірною. 

Склад ТВК був вкрай політизованим, оскільки включав лише кандидатури від 

політичних партій. Багато місцевих партій та кандидатів під час спілкування зі 

спостерігачами ENEMO наголошували на тому, що склад ТВК та ДВК викликає 

стурбованість, особливо у випадках, коли ТВК складалася в основному з кандидатур тих 

партій, що представлені у Верховній Раді. За інформацією співрозмовників та 

спостерігачів ENEMO, представники інших місцевих політичних партій та/або 

кандидатів не мали значного впливу на процеси прийняття рішень ТВК і ДВК та їх 

зрідка призначали на посади голови, заступника голови чи секретаря відповідних 

комісій. 

Центральна виборча комісія (ЦВК) провела численні тренінги для членів комісій 

другого та третього рівня за сприяння IFES та ОБСЄ. Тим не менш, ЦВК зіткнулася з 

серйозною проблемою через постійні подання з боку політичних партій про заміну 

раніше призначених членів комісій. Зрештою, ЦВК не вистачило часу та ресурсів, щоб 

належним чином провести навчання для всіх замінених членів комісій.  

Значна кількість ДВК були сформовані з мінімальною кількістю членів, які не отримали 

належної підготовки, що могло спричинити уповільнення процесу голосування, 

підрахунку голосів та підбиття підсумків, особливо у першому турі голосування. 

Виборчі бюлетені були переважно надруковані вчасно, однак деякі моменти викликали 

занепокоєння. Спостерігачі відзначили, що через непрозорість процедури друку та 
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децентралізацію процесу голосування було практично неможливо визначити точну 

кількість надрукованих виборчих бюлетенів. У деяких випадках ДВК отримали або 

занадто багато бюлетенів, або недостатню їх кількість. Нестача належного фінансування 

спричинила затримку процедури друку. 

За Законом дозволялося виправляти помилки та неточності в реєстраційних документах 

і не дозволялося відмовляти кандидатам у реєстрації на підставі цих помилок. Тим не 

менш, деяким кандидатам відмовили в реєстрації на підставі помилок, наявних в 

реєстраційних документах. Суди не завжди були послідовними у своїх рішеннях щодо 

реєстрації кандидатів. У деяких випадках приймали рішення, що помилки та неточності 

в автобіографіях є підставою для відмови кандидатам у реєстрації, в інших випадках 

приймали протилежні рішення. Такий підхід ставить під сумнів право на ефективний 

правовий захист, гарантований Радою Європи, а також інші міжнародні стандарти та 

зобов’язання. Більше того, обмежувальне застосування закону призвело до пізньої 

реєстрації кандидатів. Зрештою, це ускладнило процес балотування, участь кандидатів 

у передвиборчій агітації, а також спричинило порушення термінів, встановлених для 

друку бюлетенів. У деяких випадках ЦВК змушена була безпосередньо втрутитись в 

процес реєстрації кандидатів з метою його завершення. 

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. 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 № 362 зазначено, що 

недотримання гендерних квот не може спричинити відмову в реєстрації партії. 

Київський апеляційний адміністративний суд скасував дане роз’яснення. ЦВК 

оскаржила таке рішення до Вищого адміністративного суду України, який підтримав 

роз’яснення ЦВК. Можливість "факультативного" застосування гендерної квоти 

призвела до того, що деякі ТВК відмовили в реєстрації кандидатам, які не дотримались 

вимог щодо гендерної квоти. Введення 30% гендерної квоти підвищило участь жінок у 

виборчому процесі, принаймні в межах виборчих списків партій. 

Близько 1.5 млн. внутрішньо переміщених осіб не змогли проголосувати на цих 

місцевих виборах за адресою поточного місця перебування. Також громадяни, які на 

день голосування не перебували за місцем зареєстрованого проживання не мали права 

голосувати за іншою адресою. Положення нового Закону про місцеві вибори щодо прав 

виборців змінювати виборчу адресу (зареєстроване місце проживання) не було надто 
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строгим, що спричинило низку випадків зловживання даним положенням. У деяких 

областях було виявлено велику кількість виборців, зареєстрованих за однією адресою. 

Кампанію (особливо перед першим туром голосування) 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. Більшість кампаній були побудовані на 

загальнонаціональних питаннях, незважаючи на те що це місцеві вибори. 

ENEMO зафіксувала низку випадків, коли на кандидатів були скоєні напади та знищені 

агітаційні матеріали. Незважаючи на свою серйозність, це були здебільшого поодинокі 

випадки, деякі з них досі розслідуються. В усіх областях були зафіксовані порушення з 

боку державних чиновників, які брали участь в агітації, зловживали службовим 

становищем та використовували державні кошти. 

Спостерігачі помітили випадки порушення правил ведення передвиборчої агітації, 

зокрема розміщення агітаційних матеріалів у місцях громадського користування та 

виготовлення агітаційних матеріалів без належного маркування. Практика так званого 

‘чорного піару’ є давньою проблемою в Україні і настільки поширена, що вже фактично 

стала частиною передвиборчої стратегії. 

Характерними для цих виборів в Україні, як і для попередніх, стали нерівний доступ до 

фінансових ресурсів та недостатня прозорість джерел фінансування низки 

кандидатів/партій. Кандидатів, які не мали достатньо коштів витіснили ті, у кого були 

кошти на передвиборчу кампанію. Зрештою, перші мали нижчий рівень 

представленості.  

Прямий та непрямий підкуп виборців залишається важливим недоліком виборів в 

Україні. Спостерігачі ENEMO та місцеві організації зі спостереження повідомили про 

низку випадків, коли виборці фотографували виборчі бюлетені перед вкидання у 

скриньку. Це викликало серйозні підозри щодо підкупу виборців. У деяких випадках 

відповідні органи належним чином відреагували на цю проблему з метою її вирішення 

та притягнення до відповідальності винних осіб. Завдання ускладнюється тим, що 

підкуп виборців є переважно непрямим та відбувається з використанням державних 

ресурсів. 
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Кандидати значною мірою використовували ЗМІ у своїх виборчих кампаніях, але в 

основному під час першого туру виборів відповідно до загальної тенденції зниження 

інтенсивності виборчої кампанії у другому турі. Телебачення було найбільш 

популярним засобом масової інформації для ведення агітації. Довгострокові 

спостерігачі ENEMO відзвітували про упереджене висвітлення у медіа матеріалів на 

користь того чи іншого кандидата або партії майже в усіх областях; виборчу агітацію під 

час трансляції новин, приховану виборчу агітацію. 

Єдиним органом відповідальним за моніторинг діяльності ЗМІ під час виборчих 

кампаній є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (НРУТР), 

однак вона не проводить безпосереднього моніторингу ЗМІ протягом передвиборчої 

кампанії та не має повноважень застосовувати санкції у випадку порушення виборчого 

законодавства з боку ЗМІ. У місцевих відділеннях НРУТР, як правило, не вистачає 

працівників і відсутні належні технічні та фінансові ресурси для проведення ретельного 

та повного моніторингу ЗМІ, а також відсутні чіткі критерії відбору тих ЗМІ, які 

необхідно моніторити. 

Процес голосування в основному пройшов в спокійній обстановці і відповідно до 

більшості міжнародних демократичних стандартів. Проте, робота всіх відвіданих 

виборчих комісій у другому турі була помітно кращою, ніж у першому турі. Невелика 

затримка в підрахунку голосів та неточності в роботі великої кількості ДВКу першому 

турі голосування сталися через нову складну виборчу систему, високу кількість 

виборців на одній дільниці, велику кількість виборчих протоколів та бюлетенів, 

постійні заміни в складі ДВК та ТВК, а також неналежну підготовку замінених членів. 

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

неправильно опечатані виборчі скриньки, неправильно заповнені протоколи, вкидання 

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. 

Адміністративні суди в основному дотримувались законодавчо встановлених термінів 

для розгляду скарг, що надійшли за два дні до дня виборів, але не пізніше, ніж за дві 

години до початку голосування. Суди відхилили більшість звернень, які стосувались 

визнання недійсними результатів голосування або визнання виборів такими, що не 

відбулися на підставі порушення норм процесуального права. У той же час суди не 

були повністю послідовні в застосуванні закону при винесенні рішень. 
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II. ВСТУПНЕ СЛОВО  

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ЕNЕМО) – 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 з приїзду 8 

основних експертів до міста Києва. Місія ЕNЕМО додатково розосередила 50 

довгострокових спостерігачів (ДСС) по території України задля спостереження та 

оцінки виборчого процесу у відповідних областях під час проведення виборів 25 

жовтня, а також другого туру голосування 15 листопада. 

180 короткострокових спостерігачів (КСС) були розосереджені по Україні задля 

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. 90 КСС були розосереджені по Україні з метою спостереження за 

другим туром голосування 15 листопада. Усього в день голосування, включаючи 

мобільні групи ДСС, 67 команд спостерігачів ENEMO стежили за відкриттям 67 

виборчих дільниць, голосуванням на 873 виборчих дільницях та закриттям 67 виборчих 

дільниць. ENEMO також спостерігала за голосування у Маріуполі та Красноармійську 

29 листопада, залучивши 3 команди спостерігачів, які стежили за відкриттям 3 виборчих 

дільниць, голосуванням на 40 виборчих дільницях, закриттям 2 дільниць та роботою 

міської територіальної виборчої комісії (ТВК). 

Даний фінальний звіт базується на інформації, яку спостерігачі ENEMO зібрали під час 

спостереження. Звіт поєднує інформацію, зібрану під час спостереження за відкриттям 

виборчих дільниць, ходом голосування, підрахунком голосів та транспортуванням 

виборчих матеріалів з ТВК в день голосування, а також дані, зібрані ДСС протягом 

усього виборчого процесу, коли вони слідкували за роботою виборчої адміністрації 

після проведення першого туру голосування, розглядом скарг та клопотань щодо 

виборчого процесу, діяльністю учасників виборчого процесу до дня голосування, а 

також за виборчими подіями в цілому. 
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III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Чергові вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2015 року1
 відповідно до нового Закону 

про місцеві вибори2
. Лише за кілька місяців до виборів, у досить непрозорий спосіб, 

Верховна Рада України прийняла новий Закон про місцеві вибори3
, який передбачає 

значні зміни у порівнянні з попередніми виборчими законами України. Згідно з новим 

Законом зміни були внесені незадовго до виборів, практично не залишивши учасникам 

виборчого процесу час на ознайомлення з новою системою виборів, а також можливими 

результатами її застосування, особливо у частині впливу на роботу територіальних і 

дільничних виборчих комісій та виборців. 

Згідно з Постановою Верховної Ради4
 та Постановами Центральної виборчої комісії 

(ЦВК) місцеві вибори не проводились 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 Маріуполі, Сватовому та Красноармійську (Донецька та Луганська області) не 

відбулися 25 жовтня через низький рівень професіоналізму певних членів ТВК, 

неналежний друк та передачу виборчих бюлетенів. Згідно з окремим Законом 

Верховної Ради України вибори у Маріуполі та Красноармійську були призначені та 

проведені 29 листопада. Вибори у Сватовому відбулися 27 грудня 2015 року. 

Другий тур виборів мерів відбувся 15 листопада у 29 містах, кількість виборців у яких 

дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, а також у яких жоден кандидат у мери на набрав 

більше 50 відсотків голосів у першому турі. Також, результати голосування у деяких 

містах були визнані недійсними через певні помилки та/або неточності, нестачу 

кандидатів, або через однакові результати голосування у другому турі у різні дати у 

грудні того ж року. 

 

                                                           
1 Перший тур голосування. 
2 Повна назва закону: Закон про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міськихголів та старост сіл, селищ. 
3 Закон про місцеві вибори був прийнятий 14 липня 2015 року, вступив в силу у серпні, виборчий процес розпочався 

5 вересня. 
4 Постанова від 17 березня 2015 року «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 

областей тимчасово окупованими територіями». 
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IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА ВИБОРЧА СИСТЕМА 

A. Нормативно-правова база 

 

Чергові місцеві вибори в Україні проводяться кожні чотири роки5
. 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. Через пізній час прийняття нового Закону 

ЦВК була вимушена прийняти більш ніж 50 Постанов задля уточнення та роз’яснення 

змісту окремих статей Закону. 

 

Найважливіші аспекти нового Закону: 

 Використання трьох різних виборчих систем під час місцевих виборів; 

 П’ятивідсотковий бар’єр; 

 Різні рівні територіальних виборчих комісій, що обмежує максимальну кількість 

членів комісії до 18 осіб; 

 30% гендерна квота у виборчих списках місцевих партій;  

 Обмежені можливості для незалежних кандидатів на місцевих виборах;  

 Можливість відкликання обраних сільських, селищних, міських голів та 

депутатів місцевих рад після виборів. 

 

Представники ЕNЕМО та інших міжнародних та місцевих організацій, які спостерігали 

за процесом попередніх виборів зазначають, що у новому Законі відсутні адекватні 

механізми для подолання недоліків, зокрема політизації виборчого процесу6
, 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, недостатнього рівня професіоналізму членів виборчих 

комісій тощо. Наразі готуються проекти інших важливих виборчих законів, які можуть 

забезпечити належну нормативно-правову базу для регулювання вищевказаних питань 

у більш ефективний спосіб, як, наприклад, Закон про фінансування політичних партій7
. 

 

                                                           
5 Наступні місцеві вибори ймовірно відбудуться за два роки через очікувані юридичні та конституційні зміни, 

пов’язані з подальшою децентралізацією України. 
6 Системи висування кандидатів у депутати та членів виборчих комісій тощо. 

7 Закон був прийнятий Верховною Радою 08.10.2015. 
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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 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. 

 

Б. Виборча система  

 

На цих місцевих виборах використали три різні виборчі системи: мажоритарну систему 

відносної більшості, систему виборів в два тури та пропорційну виборчу систему із 

відкритими списками. 

Для виборів міських голів (мерів) застосували 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. Систему виборів у два тури було застосовано у 35 містах України8
.  

 

Для виборів депутатів рад також застосували дві виборчі системи: пропорційну виборчу 

систему із відкритими списками для виборів депутатів обласних, районних, міських, 

районних у містах рад; та мажоритарну систему для виборів депутатів сільських та 

селищних рад. 

Багатомандатний виборчий округ поділили на територіальні виборчі округи, кількість 

яких збігалася з кількістю місць у відповідній раді. Місцеві організації партій могли 

висувати кандидатів на місцевих виборах у відповідному територіальному виборчому 

окрузі. Голос, відданий за партію вважався голосом, відданим за кандидата від даної 

партії, якого було висунуто у відповідному територіальному виборчому окрузі. Не 

                                                           
8 Другий тур виборів мерів відбувся через три тижні після першого туру голосування. 
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закріплювався за жодним з територіальних округів лише лідер виборчого списку партії, 

який мав гарантований мандат за умови отримання партією щонайменше одного місця. 

 

Новий Закон передбачив подолання місцевими організаціями партій у багатомандатних 

виборчих округах п’яти відсоткового бар’єру. Розподіл місць серед партій відбувався з 

використанням виборчої квоти. Виборча квота обчислювалася 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. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію 

партії, що набула право на участь у розподілі депутатських мандатів, ділилася на 

виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становила кількість депутатських 

мандатів, що отримали кандидати в депутати від місцевої організації партії. У разі якщо 

після визначення кількості депутатських мандатів, що отримали кандидати в депутати 

від усіх місцевих організацій партій, залишалися нерозподілені депутатські мандати, 

кількість таких мандатів розподілялася за дробовими залишками чисел, отриманих 

місцевими організаціями партій. 

 

Мандати були розподілені між кандидатами від партій в залежності від проценту 

голосів, відданих за відповідну місцеву організацію партії у багатомандатному 

виборчому окрузі. У разі якщо отримані відсотки були рівними у кількох кандидатів у 

депутати, вони розміщувалися у виборчому списку в порядку зменшення кількості 

голосів виборців, поданих у територіальному виборчому окрузі за місцеву організацію 

партії та відповідного кандидата. 

Юридичний термін "відкритий список"
9
, який використовувався у новому Законі для 

даної виборчої системи, для виборів до рад у багатомандатних округах, є 

неоднозначним, оскільки не передбачив адекватне представлення партій в усіх 

територіальних округах, а виборці не мали права голосувати за певного кандидата 

окремо чи у виборчому списку партії. Виборець міг віддати голос тільки за партію, 

незважаючи на те, що партія могла номінувати окремих кандидатів в окрузі. Голосуючи 

за партію, вважалося, що виборець голосував за кандидата. Впровадження 

територіальних округів сприяло внутрішньопартійній конкуренції, однак не мало 

нічого спільного з основними характеристиками системи голосування за відкритими 

списками. 

                                                           
9 Система відкритих списків має на меті надати виборцям можливість обирати серед різних кандидатів та різних 

партійних списків, або голосувати за кандидатів у партійному списку змінюючи визначений сторонами порядок. 
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У новому Законі досить нечітко було сформульоване положення про максимальне 

відхилення у кількості виборців в межах одномандатних виборчих округів, що 

складають відповідні територіальні виборчі округи. Така невизначеність 

уможливлювала фальсифікації. На відміну від Закону про парламентські вибори (Закон 

України “Про вибори народних депутатів України”), який встановлює максимальне 

відхилення у розмірі виборчих округів на рівні дванадцяти відсотків, у новому Законі 

про місцеві вибори відсутнє таке положення, однак надано рекомендації щодо 

формування виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців. Відповідно до 

статті 16 Закону про місцеві вибори, загальне число депутатів 10
 відповідної ради 

(обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної) визначається з 

урахуванням кількості голосів, які має відповідна територіальна громада (сільська, 

селищна та міська, члени якої проживають в межах району міста, району чи області). 

Випадок в Затоці 11
 довів можливість передвиборчих махінацій в Україні, зокрема 

спроби створити виборчий округ з «примарними виборцями». ЦВК належним чином 

відреагувала та оперативно виключила цих виборців зі списків виборчого округу. Втім, 

виборчий округ продовжив існувати, без виборців, а 5 кандидатів, зареєстрованих у 

даному окрузі, не мали жодної можливості отримати голоси для партій. 

У період між двома турами голосування за кандидатів на посаду міських голів у 

відповідних містах експерти місії ENEMO проаналізували вплив від застосування 

системи відносної більшості для виборів депутатів рад (обласних, районних та міських, 

де кількість виборців є більшою ніж 90 тисяч)
12

. У попередніх звітах ENEMO вказувала 

на можливий негативний вплив та недоліки використання такої системи.  

Після встановлення результатів голосування у більшості областей стало очевидним, що 

використана виборча система не виправдала очікувань громадськості. Особливий 

                                                           
10 Кількість членів відповідних рад/депутатів може становити від 12 (для громад до 1000 виборців) до 120 (для громад 

з більш ніж 2000000 виборців). 
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, 254 студенти Одеської юридичної академії 

змінили місце проживання з Одеси на Затоку. Дані реєстрації були скасовані і таким чином на даний момент 

кількість виборців у цьому виборчому окрузі становить 0. 
12 Пропорційна система з відкритими списками. 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. 

Пропорційна виборча система із відкритими списками, використана на цих місцевих виборах 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 Новий Закон ввів необов’язкову 30% гендерну квоту. 
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наголос було зроблено на широко використовуваному терміні “система відкритих 

списків”. Даний термін не є вірним, оскільки на цих місцевих виборах було 

використано напівжорсткі списки без преференцій.  

Зміни виборчої нормативно-правової бази не надто посилили персоналізацію виборчої 

системи, оскільки виборці все одно голосували за партії. Територіальні виборчі округи 

не виконали основного завдання – не посилили зв'язок між електоратом та його 

представниками. Аналіз показав, що у багатьох територіальних виборчих округах не 

було обрано кандидатів за результатами голосування. Першочерговий вплив даної 

системи проявляється у тому, що кількість територіальних виборчих округів, у яких не 

було обрано депутатів дорівнює кількості партій, які пройшли 5% бар’єр і таким чином 

отримали щонайменше один мандат (лідер партійного списку, не закріплений за 

жодним округом).  

Кількість районів, у яких не було обрано кандидатів навіть більша через вплив 

застосованої системи або перерозподілу місць кандидатів у партійному списку на основі 

кількості голосів, які отримала партія (голоси за кандидата/кандидатів у відповідному 

територіальному виборчому окрузі). Кількість районів, у яких не було обрано 

кандидатів на посади депутатів обласних рад сягає від 20% в Одесі до 33% у Чернівцях, 

Полтаві та Житомирі. 

З іншої сторони, у деяких територіальних виборчих округах кількість виборців на 

дільницях була надмірною. Кількість районів з двома обраними депутатами у деяких 

областях складає від 11% до 24%. Також, у дев’яти областях наявні районі з трьома 

обраними депутатами. 14 районів з трьома обраними кандидатами на рівні областей по 

всій території України. Аналогічна ситуація спостерігалась під час виборів депутатів 

міських рад на районному рівні. Ситуація була схожою тільки по відношенню до 

територіальних виборчих округів, у яких не обрали жодного депутата. Однак, по всій 

Україні були відмічені лише декілька випадків, коли трьох районних депутатів було 

обрано в одному районі. 

Міські голови були обрані у 5 містах 25 жовтня: Харків, Тернопіль, Одеса, Слов’янськ та 

Лисичанськ (пізніше Маріуполь). Другий тур голосування відбувся у 29 містах України, 

кількість виборців у яких дорівнювала або була більшою ніж 90 тисяч, оскільки жоден з 

кандидатів у мери у цих містах не набрав більше 50 відсотків голосів у першому турі. 

В той же час, другий тур голосування згідно з новим Законом про місцеві вибори 

відбувся у тих одномандатних виборчих округах (переважно у селах та селищах), де 
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жоден з кандидатів не переміг за мажоритарною системою відносної більшості, оскільки 

два і більше кандидатів на посаду мера або депутата ради отримали однакову кількість 

голосів. За даними ЦВК було 75 міст13
, у яких відбувся другий тур голосування до кінця 

року. Більшість правових положень нового Закону були застосовані таким же чином, як 

і під час першого туру виборів, хоча були деякі відмінності у питаннях щодо складу 

ДВК, ведення передвиборчої агітації та кінцевих термінів окремих процедур14
. 

 

V. ВИБОРЧА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

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

складали: Центральна виборча комісія (ЦВК), територіальні виборчі комісії (ТВК) та 

дільничні виборчі комісії (ДВК)
15

 різних рівнів: обласні виборчі комісії, районні 

виборчі комісії, міські виборчі комісії, районні у містах виборчі комісії, селищні, 

сільські виборчі комісії. 

 

Центральна виборча комісія (ЦВК) є постійно діючим колегіальним державним 

органом, створення, повноваження та робота якого регулюються Конституцією України, 

Законом “Про Центральну виборчу комісію” та іншими законами України. ЦВК 

включає 15 членів, яких призначає Верховна Рада України за поданням Президента 

України терміном на сім років 16
. 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 передбачив подальшу децентралізацію органів 

виборчої адміністрації, покладаючи основні повноваження на ТВК, які відповідають за 

організацію та проведення місцевих виборів у межах своїх повноважень. Кількість 

членів ТВК становить від 9 до 18 осіб, які обираються відповідною виборчою комісією 

за поданнями місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатської 

фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного 

скликання, а також зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній 

                                                           
13 http://www.cvk.gov.ua/wvm2015/pvm036pt001f01=100.html 
14

 Як зазначено у Статті 87 Закону про місцеві вибори. 
15 Стаття 19 Закону про місцеві вибори офіційно класифікує ДВК як один з видів ТВК, але через специфіку роботи 

ДВК більшість суб'єктів виборчого процесу розглядають їх як окрему категорію виборчих комісій. 
16 Мандат 12 з 15 нинішніх членів ЦВК закінчився, але був продовжений парламентом без зазначення терміну. 
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адміністративно-територіальній одиниці місцевих організацій політичних партій (не 

більше ніж по одній кандидатурі). Більшість у складі ТВК становили кандидатури, 

запропоновані місцевими організаціями політичних партій, що мають депутатську 

фракцію у Верховній Раді України, які мали право номінувати дві кандидатури. Решту 

місць зайняли кандидатури від інших місцевих організацій партій, яких було включено 

до складу ТВК за результатами жеребкування по одній особі від партії.  

 

З метою підготовки та проведення чергових місцевих виборів було створено 10,777
17

 

ТВК різного рівня, 640 з яких відносилися до ТВК "вищого рівня" (22 обласні, 462 

районні, 146 міських у містах обласного значення). Решта відносилися до сільських, 

селищних та районних ТВК і були сформовані ТВК "вищого рівня" (233 міські у містах 

районного рівня, 83 районні, 9219 сільських та 612 селищних). Загальна кількість 

сформованих ДВК склала близько 30,000. 

 

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

забезпечує організацію та проведення місцевих виборів в межах відповідної виборчої 

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, склад ТВК був вкрай політизованим, оскільки включав лише кандидатури від 

політичних партій. Багато місцевих партій та кандидатів під час спілкування зі 

спостерігачами ENEMO наголошували на тому, що склад ТВК та ДВК викликає 

                                                           
17  10618 для регулярних місцевих виборів та 159 для перших виборів у новостворених громадах/добровільних 

асоціаціях. 
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стурбованість, особливо у випадках, коли ТВК складалася 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 зрідка призначали на посади 

голови, заступника голови чи секретаря відповідних комісій. 

 

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 за сприяння IFES
18

 та ОБСЄ 19
. ЦВК 

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. Лише до початку 

першого туру були замінені понад 1500 членів ТВК відповідними місцевими 

організаціями політичних партій або ЦВК20
. 

 

Значна кількість 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. 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 процесу21
. 

 

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. Виборчі бюлетені були переважно надруковані вчасно, однак 

деякі моменти викликали занепокоєння. Спостерігачі відзначили, що через 

непрозорість процедури друку та децентралізацію процесу голосування було практично 

                                                           
18 Міжнародний фонд виборчих систем IFES щодо: http://www.ifes.org/ukraine. 
19 Організація з безпеки і співробітництва в Європі: http://www.osce.org/ukraine. 
20 Дніпропетровськ, Харків, Херсон, Черкаси та ін. 
21 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%. 

http://www.osce.org/ukraine
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неможливо визначити точну кількість надрукованих виборчих бюлетенів, зокрема у 

Вінниці, Черкасах, Одесі та Хмельницькому. У деяких випадках ДВК отримали або 

занадто багато бюлетенів, або недостатню їх кількість. Нестача належного фінансування 

спричинила затримку процедури друку. 

 

У Херсоні та Харкові друк виборчих бюлетенів значно затримався через пізнє 

затвердження остаточного варіанту бюлетенів. Крім того, низку виборчих бюлетенів 

довелося знищити через відмінність кольору. В Івано-Франківську виборчі бюлетені 

були надруковані і зберігалися  звичайній друкарні без офіційного нагляду до моменту 

передачі у ДВК. У Тернополі поліція конфіскувала бюлетені, які були надруковані в 

надлишку. У ДВК у Сумах були надруковані неповні протоколи обласної ради, тому їх 

довелося знищити і передрукувати. У тому ж окрузі бюлетені для ДВК № 590634 зовсім 

не були надруковані, в той час як бюлетені для ДВК № 590042 були надруковані двічі. 

Зрештою, помилку виправили знищивши дублікати. 

 

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 22
. Такі помилки та неналежна поведінка 

деяких ТВК у питанні друку бюлетенів спричинили серйозні проблеми на місцевих 

виборах та викликали занепокоєння у низці міст по всій Україні. В окремих випадках 

(Сватове, Довжок, Камянець-Подільський (Хмельницька область) та ін.) були 

призначені перевибори. Аналогічною була ситуація в Маріуполі, Красноармійську та 

інших містах, де кількість надрукованих бюлетенів значно перевищувала встановлену 

Законом норм 23
. Деякі ТВК передруковували виборчі бюлетені через додатково 

зареєстрованих кандидатів та/або помилки в іменах відповідних кандидатів. 

Спостерігачі ENEMO помітили низку друкарських помилок у першій партії 

надрукованих бюлетенів по всій Україні. 

 

2-го листопада ЦВК розпустила (достроково припинила повноваження) членів двох ТВК 

у містах Маріуполі та Красноармійську через те, що вони не провели перший тур 

                                                           
22 Наприклад, в Івано-Франківську виборчі бюлетені друкували та зберігали у звичайних магазинах друкованої 

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

компанією. 
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голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року24
. Новий склад ТВК 

було сформовано кілька днів потому за поданнями тих самих політичних партій, які 

номінували кандидатур до складу вищевказаних ТВК у попередній раз. Згідно зі 

спеціально прийнятим Законом Верховної Ради вибори у вищевказаних містах 

призначено на 29 листопада 2015 року. ЦВК було передано повноваження з друку 

бюлетенів та їх передачі ДВК. Незважаючи на те, що така заміна складу ТВК є 

виправданою, залишається незрозумілим, чому ЦВК не відреагувала раніше, адже за 

Законом має повноваження за власною ініціативою вчиняти дії задля забезпечення 

однакового застосування юридичних норм та гарантування поваги до виборчих прав 

усіх учасників виборчого процесу. Тим більше, за інформацією деяких співрозмовників 

та медіа ЦВК була поінформована щодо проблем у Маріуполі та Красноармійську ще до 

дня голосування 25 жовтня 2015 року. 

 

У ТВК працювала достатня кількість членів, які проводили регулярні засідання. Деякі 

розлади у роботі комісій були помічені в Дніпропетровську, де голову ТВК замінили без 

попереднього повідомлення, а печатка іншої ТВК зникла. У Черкасах шість членів ТВК 

були замінені ЦВК після того, як вони неодноразово порушували правила ЦВК, а також 

відмовлялися виконувати рішення суду м. Києва щодо реєстрації кандидатів. У Львові в 

Яворівському районі TВК декілька днів працювала без секретаря, тому що три 

кандидатури від партії УКРОП постійно відмовлялись від цієї посади. Робота ТВК була 

в значній мірі вільною від втручання ззовні, однак були випадки, коли на членів 

виборчих комісій були скоєні напади або їм погрожували. Найгучнішим був випадок у 

Черкасах, коли декількох членів ТВК побили у приміщенні ТВК. 

 

У період між першим та другим туром голосування більшість ТВК належним чином 

організували свою роботу, підбили підсумки голосування та оголосили кінцеві 

результати. Тим не менш, у низки ТВК майже в усіх областях України виникали 

труднощі з виконанням своїх обов’язків та дотриманням термінів, передбачених 

Законом. Спостерігачі ENEMO, наші співрозмовники та учасники виборчого процесу 

оцінили роботу деяких ТВК як неорганізовану, непрофесійну, подекуди навіть 

політично заангажовану. 

 

До низки ТВК у таких містах як Суми, Одеса, Чернівці, Миколаїв, Херсон, Харків, 

Дніпропетровськ, Запоріжжя та Черкаси надійшли скарги від учасників виборчого 

                                                           
24 Через ряд причин, пов’язаних в основному з рівнем професіоналізму членів ТВК та друком бюлетенів. 
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процесу щодо політизованої та непрофесійної роботи членів ТВК під час процесу 

підрахунку та оголошення результатів голосування. Найгіршою ситуація була у ТВК 

Черкаської області, де члени комісії за неофіційними даними змінили остаточні 

результати голосування на користь кандидатів від партій Солідарність та Опозиційний 

Блок. Після того, як представники інших політичних сил та правоохоронних органів 

відреагували на цю ситуацію, попередні результати було скасовано та оголошено нові 

на основі первинних протоколів. Схожі ситуації також спостерігалися у 

Бабушкінському районі міста Дніпропетровська, а також у Придніпровському районі 

міста Черкас та у районній ТВК міста Вінниці. Відповідні органи проводять 

розслідування щодо більшості цих випадків. 

Співрозмовники ENEMO висловили занепокоєння з приводу роботи ТВК та результатів 

голосування у деяких областях, де були надіслані скарги та висунуті кримінальні 

обвинувачення в адресу певних членів ТВК. Найгучніші порушення спостерігалися в 

Одесі та Черкасах. Низку скарг також отримали ТВК у Сумах, Києві, Дніпропетровську, 

Харкові, Херсоні, Вінниці та інших областях. 

 

Згідно з Законом результати голосування мають бути встановлені та оголошені через 5 

днів після дня голосування для виборів депутатів сільських/селищних рад та 

відповідних голів; через 10 днів для багатомандатних округів. Більшість ТВК 

дотрималися встановлених термінів, однак спостерігалася затримка у процесах 

підрахунку голосів, підбиття підсумків та оголошення результатів у багатьох областях 

по всій Україні. У деяких випадках офіційні результати не було встановлено навіть 

через два тижні після першого туру голосування25
. 

 

Місія ENEMO та багато зацікавлених сторін висловлювали своє занепокоєння перед 

голосуванням щодо складності нового Закону та недостатньої обізнаності більшості 

членів ДВК. Через недостатній рівень підготовки та численні заміни у складі ДВК, 

багато ТВК в усіх областях України вимушені були повернути ДВК велику кількість 

протоколів для внесення відповідних змін. У деяких областях кількість повернутих на 

доопрацювання протоколів ДВК сягала майже 50% (Суми, Волинь, Івано-Франківськ, 

тощо) або навіть більше 60% (Житомир, Запоріжжя). Деякі ТВК у Львові та Харкові 

повернули близько 20% протоколів. На Волині, у Вінниці, Одесі, Дніпропетровську та 

інших містах ТВК вимушені були провести перерахунок голосів, отриманих від ДВК з 

метою встановлення остаточних результатів голосування. 

                                                           
25 Київський апеляційний адміністративний суд (справа №362/7311/15-а) зобов’язав Салівонківську ТВК 

Васильківського району Київської області провести перерахунок голосів. 
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Згідно зі статтею 87 Закону про місцеві вибори повторне голосування на виборах 

депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського (міста, кількість 

виборців у якому є меншою ніж 90 тисяч) голови проводиться тими самими 

дільничними виборчими комісіями. Міська територіальна виборча комісія (міста, 

кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) не пізніш як за п’ять 

днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на посаду міського голови, 

які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад 

дільничної виборчої комісії у кількості: для великих дільниць – 16 осіб (по вісім осіб від 

кожного кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування), для середніх дільниць – 14 осіб (по сім осіб від кожного 

кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування), для малих дільниць – 12 осіб (по шість осіб від кожного 

кандидата на посаду міського голови, включеного до виборчого бюлетеня для 

повторного голосування). 

 

Однак, у другому турі багато кандидатів у мери не змогли номінувати достатню 

кількість своїх представників до складу дільничних виборчих комісій26
, що ставить під 

сумнів належне виконання вимоги щодо рівності представництва усіх політичних сил у 

складі комісій під час повторного голосування, оскільки тих членів ДВК, яких не 

вистачало, знову призначали відповідні ТВК у досить сумнівний спосіб, належним 

чином не визначений Законом. Більшість співрозмовників скаржились на недостатній 

рівень компенсації роботи членів ДВК, який, ймовірно, став причиною низької 

зацікавленості населення ставати членами дільничних комісій. Вони також 

повідомляють, що кандидати від великих політичних партій або самовисуванці, які 

мали більше фінансових ресурсів, надавали додаткові кошти своїм членам ДВК на 

додачу до коштів з виборчих фондів.  

 

Велика кількість (близько 4000) нових членів ДВК додатково пройшли тренінги з 

питань нових положень Закону, організовані ЦВК та громадянським суспільством за 

підтримки IFES перед повторним голосуванням, призначеним на 15 листопада 2015 

року. Як повідомили спостерігачі ENEMO загальний рівень підготовки та ефективності 

роботи членів ДВК був вищим у порівнянні з днем голосування 25 жовтня, що 

підтверджується відносно невеликим відсотком протоколів, повернених на 

                                                           
26 Згідно з Законом нові ДВК у другому турі виборів мерів мають включати однакову кількість кандидатів від кожного 

мера, який балотується. 
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доопрацювання та тривалістю підрахунку голосів, незважаючи на те, що у другому турі 

при голосування за мера необхідно було заповнити лише один виборчий бюлетень. 

 

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. 

 

VI. 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. Така практика суперечить міжнародним стандартам27
. Згідно з Законом 

кандидати повинні були внести грошову заставу, яка поверталась лише кандидату, який 

перемагав на виборах мерів або партії, яка подолала п’яти відсотковий бар’єр. 

Відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та ОБСЄ грошова застава має бути 

повернута за умови отримання належного відсотка підтримки з боку виборців28
. 

 

Реєструвати кандидатів можна було до 1 жовтня 2015 року29
. 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 30
, 

кандидатів у Черкасах31
 та кандидатів від партії у Харкові32

. Однак, через довгий процес 

                                                           
27 Стаття 7.5 Копенгагенського документа ОБСЄ. 
28 CoE (Венеціанська комісія): Кодекс належної практики у виборчих питаннях, Розділ I.1.3.vi; Див. також ОБСЄ 

(БДІПЛ): Посібник зі спостереження за виборами, 1-е видання, с. 16. 
29 ТВК повинна була прийняти рішення щодо реєстрації або відмови у реєстрації кандидата не пізніше ніж за 23 дні 

до дня голосування згідно з Законом про місцеві вибори. 
30 Кандидату в депутати міської ради Сальдо Володимиру неодноразово відмовляли в реєстрації (Постанова ЦВК № 

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

партії «Вільні Демократи» незважаючи на Постанову ЦВК № 482. 
32 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 

http://eos.cartercenter.org/quotes?ob%255B%255D=13&page=13
http://eos.cartercenter.org/quotes?ob%255B%255D=13&page=13
http://eos.cartercenter.org/quotes?ob%255B%255D=13&page=13
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реєстрації тривалість періоду передвиборчої агітації для деяких кандидатів була 

коротшою. 

Кандидати повинні були надати досить широкий перелік документів необхідних для 

реєстрації, включаючи автобіографію, декларацію про майно, доходи та витрати, а 

також, в окремих випадках, витяг із протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії. За 

Законом дозволялося виправляти помилки та неточності в реєстраційних документах і 

не дозволялося відмовляти кандидатам у реєстрації на підставі цих помилок. Тим не 

менш, деяким кандидатам відмовили в реєстрації за рішенням суду на підставі наявних 

помилок і неточності в автобіографіях. У багатьох інших випадках суди приймали 

протилежні рішення 33
. Деякі ТВК відмовляли кандидатам у реєстрації на підставі 

неточностей у реєстраційних документах.
34

 В результаті чого було подано 675 скарг на 

роботу ТВК, з яких 217 суд задовольнив на користь кандидатів. 

 

Підхід судів до врегулювання питання реєстрації кандидатів не був однаковим. У 

деяких випадках суди зобов’язували ТВК зареєструвати кандидатів,
35

 в інших випадках 

вони вимагали від ТВК перегляду реєстраційної документації36
. Такий підхід ставить 

під сумнів право на ефективний правовий захист, гарантований Радою Європи, а також 

інші міжнародні стандарти та зобов’язання37
. Більше того, обмежувальне застосування 

                                                                                                                                                                                            
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).  

33 Київський апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення суду нижчої інстанції щодо відмови в 

реєстрації кандидатів на підставі неточностей в їх автобіографіях. В інших п'яти випадках адміністративні суди в 

Хмельницькій, Волинській, Дніпропетровській, Харківській та Тернопільській областях скасували рішення ТВК щодо 

відмови в реєстрації кандидатів на підставі неточностей в автобіографії або помилки при перерахуванні грошової 

застави. 
34 У період з 8 по 12 жовтня 2015 року ЦВК припинила повноваження п'яти різних ТВК і затвердила склад нових 

комісій через численні відмови у реєстрації окремих кандидатів, незважаючи на рішення ЦВК і суду їх зареєструвати. 
35 У більшості випадків районні адміністративні суди Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, 

Черкаської, Тернопільської та Миколаївської областей зобов’язали ТВК зареєструвати кандидатів. 
36  У чотирьох випадках апеляційні адміністративні суди у Сумах, Хмельницькому, Харкові та Дніпропетровську 

зобов’язали відповідну ТВК повторно розглянути документи на реєстрацію від кандидата. 

37 Стаття 13 Європейський суд з прав людини: «Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, 

порушуються, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, 

навіть якщо порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження''. Див. також 
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закону призвело до пізньої реєстрації кандидатів 38
. Зрештою це ускладнило процес 

балотування та участь кандидатів у передвиборчій агітації із дотриманням встановлених 

термінів39
. 

 

ENEMO висловила подяку ЦВК за її професіоналізм та неупередженість під час 

контролю та вжиття заходів щодо деяких ТВК. У деяких випадках ЦВК безпосередньо 

втрутилась в процес реєстрації кандидатів з метою його завершення, дотримання 

правових норм та надання можливості належним суб’єктам виборчого процесу 

балотуватися. Зрештою 209,658 кандидатів були зареєстровані та балотувалися до 10,561 

місцевої ради40
; 161,173 з яких обрані в одномандатних виборчих округах, 9,965 обрані 

на посади мерів та голів, 7,983 з яких самовисуванці41
.  

 

VII. 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. 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. Київський 

апеляційний адміністративний суд скасував дане роз’яснення зазначивши, що правові 

положення щодо гендерної квоти не можуть бути декларативними, але обов'язковим 

для всіх відповідних учасників виборчого процес42
. ЦВК оскаржила дане рішення до 

Вищого адміністративного суду України 43
, який підтримав роз’яснення ЦВК. 

Можливість "факультативного" застосування гендерної квоти призвела до того, що 

                                                                                                                                                                                            
Статтю 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права .. "[Кожен має право] на ефективний засіб 

правового захисту, навіть якщо порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження;’’ 
38 У період з 18 по 23 жовтня 2015 року адміністративні суди Чернігова, Запоріжжя, Львова та Вінниці зареєстрували 

7 кандидатів. 
39 ООН (КПЧ): Зауваження загального порядку № 25: Право на участь в громадських справах, виборчі права і права на 

рівний доступ до державної служби (стаття 25), пункт. 15.: ''Будь-які обмеження права балотуватися на виборах 

повинні грунтуватися на об'єктивних і розумних умовах. '' 
40 В контексті місцевих виборів паралельно пройшла понад 21 000 виборчих процесів. 
41 Офіційна сторінка ЦВК: http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM003?PT001F01=100&pt00_t001f01=100 
42 Самопоміч оскаржила рішення 30 вересня 2015 року. Справа No. 875/36/15. 
43 Вищий адміністративний суд України ухвалив рішення 4 жовтня 2015 року. 
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деякі ТВК відмовили в реєстрації кандидатам, які не дотримались вимог щодо гендерної 

квоти44
. 

 

Введення 30% гендерної квоти підвищило участь жінок у виборчому процесі, 

принаймні в межах виборчих списків партій. Партії в цілому дотримувались 30% 

гендерної квоти. Загальний відсоток жінок-кандидатів в депутати відповідних рад склав 

близько 35%, тоді як частка жінок, які балотуються на посаду мера або голови становила 

менше 15%. 

 

ENEMO відзначила, що жінки були здебільшого представлені на рівні ДВК та у меншій 

мірі на рівні ТВК. ENEMO раніше наголошувала на відсутності належного та 

пропорційного представництва жінок на керівних посадах партій на місцевому та 

національному рівні. 

 

Кількість жінок-кандидаток у радах у 22 областях склала 29,8%, з яких 15% були обрані. 

Найбільше жінок-депутатів обрали у Сумах (21,4%), Хмельницькому (20,3%) та Харкові 

(19,2%); найменше – у Закарпатті (10,3%) та Одесі (9,5%).
45

 Кількість обраних жінок-

депутатів у Києві та області складає близько 18% у порівнянні з 82% обраних чоловіків-

депутатів. Високий рівень представництва жінок серед депутатів спостерігається у 

Чернігові (33.3%) та Львові (25%), в той час як у Кіровограді (9,5%) та Ужгороді (8,3%) 

це рівень є найнижчим. Як повідомлялось раніше у звітах ENEMO кількість жінок-

кандидаток, які балотувались на посади міських голів та голів рад склала менше 15%. У 

другому турі голосування тільки дві жінки-кандидатки змагалися за крісло мера. За 

результатами спостережень у середньому жінки отримали близько 18% місць у 

районних, міських, сільських та селищних радах та близько 16% місць в обласних 

радах46. 

 

VIII. РЕЄСТРАЦІЯ ВИБОРЦІВ ТА СПИСКИ ВИБОРЦІВ  

 

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

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

день голосування не могли проголосувати в іншому місці. Близько 30 млн. виборців 

змогли проголосувати на чергових місцевих виборах, однак точну кількість виборців не 

                                                           
44 ТВК у Житомирі та Бердичіві відмовили у реєстрації виборчих списків через недотримання гендерної квоти. 
45 За даними Комітету виборців України (КВУ). 
46 Фінальний звіт КВУ: http://issuu.com/8612157/docs/final_report_cvu_gender_monitoring__c984ab7faf6631 
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можна було встановити до дня голосування 25 жовтня, зокрема через можливість 

вносити зміни до списку виборів у переддень голосування. Кодекс адміністративного 

судочинства України дозволяє подати адміністративну скаргу про внесення змін до 

списку виборців. Скарга могла бути подана не пізніше, ніж за два дні до дня 

голосування, суд мав прийняти рішення у дводенний строк після отримання скарги, але 

не пізніше, ніж за дві доби до дня голосування47
. 

 

Положення нового Закону про місцеві вибори щодо прав виборців змінювати виборчу 

адресу (зареєстроване місце проживання) не було надто строгим, що спричинило низку 

випадків зловживання даним положенням. У деяких областях було виявлено велику 

кількість виборців, зареєстрованих за однією адресою. Окрім випадку у Затоці, 

описаного у попередньому звіті ENEMO, де було виявлено факт реєстрації 296 студентів 

за однією адресою, нам також повідомили про ще один випадок у Затоці, який 

розслідували відповідні органи. Зокрема, 323 особи були нелегально зареєстровані з 

метою голосування, однак Одеський апеляційний адміністративний суд своїм 

рішенням зобов’язав ДВК видалити цих осіб з виборчого списку. В обох випадках так 

звані “фантомні” виборці були видалені з відповідних списків виборців. 

 

Одеський районний адміністративний суд заборонив Білгород-Дністровському РВ ГУ 

ДМС України в Одеській області реєструвати більше п’яти осіб (за виключенням 

неповнолітніх) за однією адресою до 25 жовтня 2015 року (день голосування під час 

першого туру місцевих виборів)
48

. 

Близько 1.5 млн. внутрішньо переміщених осіб не змогли проголосувати на цих 

місцевих виборах за адресою їх поточного місця перебування. Також громадяни, які на 

день голосування не перебували за місцем їх зареєстрованого проживання не мали 

права голосувати за іншою адресою. Загальна явка у першому турі голосування склала 

більше 46%. Майже аналогічна явка була на попередніх виборах. Явка виборців у 

другому турі була дещо нижчою і скала близько 34%. 

 

Згідно із Законом “Про державний реєстр виборців”, органи ведення реєстру 

відповідають за підтримання і ведення державного реєстру виборців на постійній 

основі. Відповідно до цього завчасно друкується список виборців та надається певній 

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

адміністративного судочинства України. 
48 Одеський районний адміністративний суд (справа № 815/5725/15). 
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дільничній виборчій комісії разом із індивідуальними запрошеннями49
, не пізніше, ніж 

за 13 днів до назначеного дня виборів. Відповідно до статті 87 списки виборців були 

виготовлені органами ведення Державного реєстру виборців та передані відповідним 

ДВК не пізніш як за два дні до дня повторного голосування. ДВК у більшості міст 

вчасно отримали списки виборців. 

 

Одна копія попереднього списку виборців мала бути у наявності на кожній дільниці. 

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

перевірити правильність внесених до нього відомостей. Кожний виборець міг 

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

адміністративного суду із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому 

числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також 

щодо наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно 

пересуватися. 

 

Уточнені списки виборців для кожної дільниці складалися в одному екземплярі та 

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

уточнення до уточненого списку виборців вносив голова або заступник голови та 

секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, повідомлень органу 

ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця до 

списку виборців на цій виборчій дільниці. Такі зміни могли бути внесені до 18 години 

останньої суботи перед днем голосування. Заборонялося вносити зміни до списку 

виборців у день голосування, за виключенням випадків, коли заступник голови чи 

секретар виправляли неточності та канцелярські помилки. 

ENEMO не отримала суттєвих скарг стосовно помилок у списку виборців. Тим не менш, 

були певні сумніви щодо списку виборців у Павлограді (Дніпропетровська область), 

оскільки не можна було з упевненістю сказати чи був він точним та/чи його регулярно 

оновлювали. Під час підрахунку голосів ТВК встановила, що загальна кількість виборців 

у цьому місті складає менше 90 тисяч, а, отже, результати голосування за кандидатів на 

                                                           
49Відповідно до статті 31 Закону про місцеві вибори: Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці 

надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення 

Державного реєстру виборців, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної 

виборчої дільниці, назви всіх місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої 

комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у 

списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде 

надана можливість проголосувати за місцем перебування. Такі іменні запрошення надсилаються (доставляються) 

виборцям не пізніш як за 10 днів до дня голосування. 
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посаду міського голови мають бути оголошені у першому турі за системою відносної 

більшості. Згідно з рішенням ТВК кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів у 

першому турі мав бути безпосередньо обраним та призначеним новим міським головою. 

27 жовтня 2015 року ЦВК прийняла досить неоднозначну Постанову №515, якою 

визначила, що другий тур голосування за кандидатів на посаду міського голови не може 

відбутися у разі, якщо ТВК під час заповнення протоколу з результатами голосування 

встановить, що загальна кількість виборців, включених до виробного списку складає 

менше 90 тисяч. Ця Постанова ЦВК була пізніше скасована Рішенням Київського 

апеляційного адміністративного суду 50
, після оскарження кандидатом на посаду 

міського голови Павлограда, щодо якого виборчі комісії прийняли рішення не на його 

користь. Суд визначив, що станом на 1 серпня 2015 року кількість виборців у 

Павлограді становила 90 295 осіб згідно з інформацією, опублікованою у газеті 

Верховної Ради України “Голос України” від 1 вересня 2015 року. На офіційній сторінці 

ЦВК вказана орієнтовна кількість виборців у Павлограді, що складає 90 208 осіб. 

Київський апеляційний адміністративний суд заперечує щодо того, що у Законі 

передбачено прозору процедуру та критерії для визначення того, у яких випадках та 

яким чином необхідно застосовувати кожну виборчу систему, та скасовує вищевказану 

Постанову ЦВК51
. ENEMO раніше вже схвально оцінила дії суду щодо прийняття такого 

рішення. 

 

IX. ПЕРЕДВИБОРЧА АГІТАЦІЯ 

 

Кампанію (особливо перед першим туром голосування) можна охарактеризувати як 

таку, що мала середню інтенсивність та помірний інтерес до політичних подій, 

кампаній та кандидатів з боку виборців. На більшості території України під час періоду 

ведення передвиборчої агітації на кандидатів не чинили тиск, їх не залякували і вони 

мали змогу висловити свої погляди та зустрітися з виборцями. Лідери перегонів 

використали різні стратегії у своїх передвиборчих кампаніях, включаючи агітацію за 

кандидатів, бігборди, листівки, намети, рекламу на ТБ та мітинги. 

Більшість кампаній були побудовані на загальнонаціональних питаннях, незважаючи на 

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

                                                           
50 Київський апеляційний адміністративний суд (справа № 875/59/15) 
51 02 листопада 2015 року Вищий адміністративний суд України підтримав це рішення. 
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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. 

Кандидати та партії обвинувачували один одного у спробах сфальсифікувати результат 

виборів та вказували на випадки підкупу виборців та стратегії з фальсифікації голосів. 

Поліція іноді досить неактивно втручалась у ці питання та не завжди проводила 

розслідування. 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. Хоча більшість з цих випадків ще потрібно довести, зафіксовані 

порушення становлять загрозу справедливості виборчого процесу. 

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.  

Характерними для цих виборів в Україні, як і для попередніх, стали нерівний доступ до 

фінансових ресурсів та недостатня прозорість джерел фінансування низки 

кандидатів/партій. Кандидатів, які не мали достатньо коштів витіснили ті, у кого були 

кошти на передвиборчу кампанію. Зрештою перші мали нижчий рівень 

представленості. Це питання досі залишається невирішеним з боку влади, незважаючи 

на спроби підвищити рівень прозорості шляхом запровадження змін до закону. 

ENEMO зафіксувала низку випадків, коли на кандидатів були скоєні напади та знищені 

агітаційні матеріали. Незважаючи на свою серйозність, це були здебільшого поодинокі 

випадки, а деякі з них досі розслідуються52
. 

                                                           
52 У Рівному на кандидатку від Свободи було скоєно напад з використанням кислоти, залишивши її у незадовільному 

стані. 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 

того, що їх облили кислотою. У Запоріжжі кандидат у мери Микола Фролов повідомив, що невідомі особи вчинили 7 

нападів на його агітаторів. У Чернігові активіста партії «УКРОП» побили під час ведення агітації. В Одесі 25 

невідомих людей у масках знищили агітаційні намети кандидатки Оксани Дробан. В Сумах невідомі напали та 

знищили агітаційні намети Опозиційного Блоку та Самопомочі. У Харкові група невідомих людей знищили 

агітаційні матеріали діючого мера та кандидата. У Івано-Франківську невідомі зловмисники знищили авто дочки 

кандидата. У Запоріжжі на організацію "Ми – Запоріжці" було скоєно 10 нападів та знищено агітаційні матеріали. 

Також у Запоріжжі було знищено плакати кандидата у мери Буряка. 10 листопада на голову виборчого штабу 

кандидата у мери Миколи Фролова було доправлено до лікарні через напад невідомих на вулиці. 3 листопада у Сумах 
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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. 

 

Спостерігачі помітили випадки порушення правил ведення передвиборчої агітації, 

зокрема розміщення агітаційних матеріалів у місцях громадського користування у 

Херсоні, Чернігові, Харкові, Черкасах, та виготовлення агітаційних матеріалів без 

належного маркування у Херсоні. Практика так званого ‘чорного піару’ є давньою 

проблемою в Україні і настільки поширена, що вже фактично стала частиною 

передвиборчої стратегії. 

 

Кампанія перед другим туром голосування була більш спокійною та менш інтенсивною 

у порівнянні з першим туром. Кандидати проводили зустрічі з виборцями та мітинги, 

розміщували свої повідомлення на бігбордах та листівках, а також проводили дебати на 

телебаченні. Тим не менш, інтенсивність кампанії була значно нижчою в усіх областях. 

Значний розрив між кандидатами у мери після першого туру став однією з причин 

зниження інтенсивності кампанії. У таких містах як Київ, Львів, Суми, Вінниця деякі 

кандидати навіть висловили свої погляди з приводу недоцільності подальшого ведення 

кампанії оскільки, на їх думку, виборчі перегони для них вже закінчилися. 

 

Нестача фінансових ресурсів також мала вплив на зниження інтенсивності кампанії. 

Більшість кандидатів витратили значну частину своїх фінансів у першому турі 

голосування для того, щоб зробити серйозний виклик своїм конкурентам. За таких 

умов, кандидати, які вже обіймали адміністративну посаду, як діючі мери, мали значну 

перевагу над своїми конкурентами. Можливість використання і зловживання 

державними ресурсами та посадою значно підвищили рівень їх впізнання та 

урізноманітнили кампанії. Кандидати в мери Львова, Чернівців, Вінниці, Рівного, 

Чернігова, Запоріжжя та Полтави використовувати свою посаду з метою отримання 

більшої кількості голосів. У більшості випадків був наявний конфлікт між 

                                                                                                                                                                                            
підпалили авто обраного депутата міської ради від Самопомочі. Аналогічний випадок стався у Рівному, коли 11 

листопада підпалили автомобіль колишнього активіста ОПОРИ. Оскільки дана особа наразі підтримує рух проти 

чинного мера міста, даний злочин можна розглядати як політичний. У Вінниці приміщення штабу партії “Свобода” 

обстріляли гумовими кулями. 
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адміністративними обов'язками обраних посадових осіб і їх передвиборчими 

кампаніями. 

 

Спостерігалися численні обвинувачення кандидатів у підкупі виборців. Тих кандидатів, 

які вже обіймають адміністративні посади, обвинуватили у непрямому підкупі 

виборців, а також у тому, що вони видавали результати роботи державної адміністрації 

за власні досягнення. Зокрема, такі випадки було помічено у Вінниці, Львові, Полтаві та 

Івано-Франківську53
. 

Прямий та непрямий підкуп виборців залишається важливим недоліком виборів в 

Україні. Спостерігачі ENEMO та місцеві організації зі спостереження повідомили про 

низку випадків, коли виборці фотографували виборчий бюлетень перед вкидання у 

скриньку. Це викликало серйозні підозри щодо підкупу виборців. У деяких випадках 

відповідні органи належним чином відреагували на цю проблему з метою її вирішення 

та притягнення до відповідальності винних осіб. У Чернівцях заступник голови 

всеукраїнської політичної партії “Рідне Місто” офіційно потрапив до переліку 

розшукуваних осіб через численні звинувачення у підкупі виборців. По даній справі 

також було заарештовано низку студентів за те, що вони продавали свої голоси. Дії 

місцевих органів з врегулювання ситуації можна вважати кроком у правильному 

напрямі. Тим не менш, відповідним структурам варто проводити більш детальні 

розслідування та притягати до відповідальності винних осіб. Завдання ускладнюється 

тим, що підкуп виборців є переважно непрямим та відбувається з використанням 

державних ресурсів. Недостатня прозорість фінансування кампаній та відсутність 

належної фінансової звітності у багатьох кандидатів після першого туру голосування 

також ускладнює процес. До наступних виборів в Україні варто підвищити прозорість 

фінансування виборчих кампаній. 

 

Випадки “чорного піару” були помічені під час другого туру у багатьох містах, зокрема 

у Дніпропетровську, Черкасах, Миколаєві, Івано-Франківську, Вінниці, Львові, Полтаві, 

Чернівцях та Чернігові. 

                                                           
53 У місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, кандидата на посаду міського голови від партії “Опозиційний Блок” 

було обвинувачено у шантажі робітників державного сектору з метою отримання голосів. У Івано-Франківську 

кандидат у мери Ігор Насалик організував безкоштовні екскурсії до міста Калуша для жителів Івано-Франківська. 

Екскурсія включала безкоштовний обід, медичне остереження та ліки. 
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Також були помічені випадки, коли кандидати порушували чинне виборче 

законодавство передчасно розпочавши свої передвиборчі кампанії. Інші кандидати 

порушували закон розмістивши агітаційні матеріали у громадському транспорті. 

 

X. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Місія ENEMO зі спостереження за виборами не проводила систематичний моніторинг 

ЗМІ на місцевих виборах 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 України 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. 

На думку ENEMO, нестача державного фінансування виборчих кампаній обмежила 

можливість доступу партій або кандидатів з меншою кількістю ресурсів до медіа-послуг 

та інших засобів зв'язку з громадськістю, надавши тим самим несправедливу перевагу 

кандидатам, які мали більше коштів. За рейтингом Freedom House Index у 2014 році 

статус свободи преси в Україні змінився з «не вільна» на «частково вільна». Нажаль, 

українські ЗМІ страждають від високого рівня заангажованості, а також залежності від 

політичних та бізнес-інтересів,
54

 що впливає на політику висвітлення новин. 

Незважаючи на це, ніхто з представників ЗМІ не повідомляв про тиск з боку кандидатів 

чи партій. 

Телебачення було найбільш популярним засобом масової інформації, хоча інтернет-

медіа стають дедалі популярнішими та використовувались під час цих місцевих виборів. 

Радіо та друковані ЗМІ також були використані певною мірою. Повідомлялось, що деякі 

                                                           
54 Усі команди ДСС отримували інформацію від різних співрозмовників щодо структури власності на ЗМІ або впливу 

на ЗМІ з боку політиків чи бізнесменів. У більшості випадків інформацію не можна було перевірити через 

недостатню прозорість структури власності на ЗМІ. 
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друковані ЗМІ заснували безпосередньо перед виборчою кампанію. Вони здебільшого 

являли собою листівки, в яких під виглядом новин були опубліковані в основному 

приховані агітаційні матеріали. Варто наголосити на тому, що у Законі про місцеві 

вибори відсутні положення про онлайн-медіа, які б регулювали їх діяльність під час 

висвітлення виборчих процесів. 

 

Кандидати значною мірою використовували ЗМІ у своїх виборчих кампаніях, але в 

основному під час першого туру виборів відповідно до загальної тенденції зниження 

інтенсивності виборчої кампанії у другому турі. За інформацією співрозмовників 

ENEMO така ситуація пояснюється тим, що у багатьох містах різниця між деякими 

кандидатами після першого туру голосування була настільки великою, що вони могли 

не продовжувати занадто агресивну кампанію. Також ймовірною причиною став брак 

коштів для оплати реклами у ЗМІ чи ведення дебатів, особливо враховуючи той факт, 

що Закон не передбачає безкоштовного ефірного часу на місцевих виборах. Ті 

кандидати, які мали достатньо коштів для агітації під час другого туру, в основному 

надавали перевагу телебаченню. Довгострокові спостерігачі ENEMO відзвітували про 

упереджене висвітлення у медіа матеріалів на користь того чи іншого кандидата або 

партії 55
; виборчу агітацію під час трансляції новин, приховану виборчу агітацію 56

. 

Практика платних новин залишається досить поширеною. Також були помічені 

випадки агітації та написання статей, що показували окремих кандидатів у 

непривабливому світлі, так званий ‘чорний піар’
57

.  

 

У багатьох випадках спостерігалось, що ЗМІ у власності органів місцевого 

самоврядування надавали простір для прихованої політичної агітації за діючих мерів, 

що окрім заангажованості, було ще й зловживанням адміністративним ресурсом. Згідно 

інформації, отриманої від довгострокових спостерігачів, в цілому ЗМІ поважали дні 

тиші в суботу та неділю, хоча були помічені окремі порушення 
58

: бігборди, листівки та 

смс-повідомлення із закликами підтримати певного кандидата. Спостерігачі ENEMO не 

                                                           
55 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 “Дитинець” та газета “Чернігівські відомості”); 

Вінниці (телевізійні канали “Віта” та “Вінтера”, радіо “Буг” та газета “Вінницька Газета”). 
56 Окремі випадки у Тернополі, Вінниці, Запоріжжі тощо.  
57 Випадки використання чорного піару були у Миколаєві, Івано-Франківську, Вінниці, Львові, Полтаві, Житомирі та 

Чернівцях. 
58 Випадок порушення дня тиші у ЗМІ, оприлюднений Комітетом виборців України (КВУ), було зареєстровано у 

Львові, де діючий мер та кандидат у мери взяв участь у радіо-інтерв'ю для Львівської обласної державної 

телерадіокомпанії, під час якого розповів про свої робочі досягнення. 
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помітили жодних випадків перешкоджання діяльності представників ЗМІ з висвітлення 

виборчого процесу. 

 

Єдиним органом відповідальним за моніторинг діяльності ЗМІ під час виборчих 

кампаній є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (НРУТР), 

однак вона не проводить безпосереднього моніторингу ЗМІ протягом передвиборчої 

кампанії. Закон не передбачає конкретних санкцій у випадку порушення виборчого 

законодавства з боку ЗМІ, залишаючи таким чином НРУТР без ефективних засобів 

врегулювання подібних випадків. У разі, якщо НРУТР стане свідком або отримає 

повідомлення про упередженість ЗМІ, вона може або безпосередньо зв’язатись зі ЗМІ з 

вимогою вчинити відповідні дії, або повідомити про це відповідний орган управління 

виборами – ЦВК (для національних ЗМІ) і ТВК (для місцевих ЗМІ). Тим не менш, 

органи управління виборами вважають, що втручання в питаннях ЗМІ не належить до 

їхньої компетенції, оскільки засоби масової інформації не є суб'єктами виборчого 

процесу. У разі, якщо НРУТР направляє запит у ЗМІ безпосередньо, ЗМІ має один 

місяць, щоб відповісти на такий запит. В такому випадку матеріал, який має 

упереджений характер, може бути видалений вже після завершення кампанії.  

Більше того, у місцевих відділеннях НРУТР як правило не вистачає працівників і 

відсутні належні технічні та фінансові ресурси для проведення ретельного та повного 

моніторингу ЗМІ, а також відсутні чіткі критерії відбору тих ЗМІ, які необхідно 

моніторити. Єдиним законним засобом, яким можуть скористатися кандидати у 

боротьбі з упередженими ЗМІ є звернення до суду у разі виявлення наклепницьких 

новин. У випадку, якщо суд винесе рішення на їхню користь, кандидати можуть 

змусити відповідні засоби масової інформації опублікувати статтю, яка спростує 

попередній матеріал. 

 

XI. МІСІЇ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 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, 
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ухвалений Верховною Радою у липні 2015, передбачає більше прав для міжнародних 

спостерігачів у порівнянні з Законом про парламентські вибори59
. 

 

ЦВК акредитувала спостерігачів з 14 іноземних держав60
, 14 міжнародних організацій та 

83 вітчизняні організації для спостереження за місцевими виборами 2015 року. Ці 

вибори отримали значно більше увагу з боку міжнародної спільноти, ніж місцеві вибори 

2010 року. Усього було акредитовано 1669 міжнародних спостерігачів61
, з них 1554 

міжнародних спостерігача у першому турі голосування та 115 у другому турі. Така 

кількість акредитованих спостерігачів є майже у три рази вищою, ніж на місцевих 

виборах 2010 року. Велика кількість спостерігачів на місцевих виборах 2015 року 

свідчить про особливу зацікавленість міжнародної спільноти у політичному розвитку 

України. 

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. ОБСЄ/БДІПЛ 

та ENEMO також спостерігали за виборами у Маріуполі та Красноармійську 29 

листопада. 

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 протягом усього періоду роботи місії в Україні. 

 

XII. ДНІ ГОЛОСУВАННЯ  

 

                                                           
59 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. 
60 Австрія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Угорщина, Японія, Литва, Польща, Словаччина, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки. 
61 http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM063?PT001F01=100 
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Задля ведення спостереження під час обох турів місцевих виборів в Україні ENEMO 

акредитувала 398 спостерігачів, 8 з яких склали керівну групу, 50 були довгостроковими 

спостерігачами, а 340 були короткостроковими спостерігачами. ДСС були 

розосереджені по всіх областях України задля всебічного спостереження за виборчим 

процесом в цілому. КСС відстежували ситуацією лише у дні голосування, включаючи 

роботу ДВК під час відкриття виборчих дільниць, голосування, процесу підрахунку 

голосів та закриття виборчих дільниць, а також роботу ТВК під час отримання виборчих 

матеріалів від ДВК. Загалом, спостерігачі ENEMO, які працювали у командах по дві 

людини, спостерігали за роботою більш ніж 2000 ДВК та більш ніж 130 ТВК під час обох 

турів голосування (25 жовтня та 15 листопада, а також виборів у Маріуполі та 

Красноармійську 29 листопада). 

 

Загальні статистичні дані спостережень показали, що процес голосування на місцевих 

виборах в основному пройшов в спокійній обстановці і відповідно до більшості 

міжнародних демократичних стандартів. Проте, робота всіх відвіданих виборчих 

комісій у другому турі була помітно кращою, ніж у першому турі. Невелика затримка в 

підрахунку голосів та неточності в роботі великої кількості ДВК у першому турі 

голосування сталися через нову складну виборчу систему, високу кількість виборців на 

одній дільниці, велику кількість виборчих протоколів та бюлетенів, постійні заміни в 

складі ДВК та ТВК, а також неналежну підготовку замінених членів. 

 

В цілому робота виборчої адміністрації значно покращилась у другому турі виборів 

(спостерігачі ENEMO відмітили покращення роботи ДВК на 5-15% у другому турі). 

Незважаючи на численні технічні помилки, допущені низкою ДВК і ТВК, за оцінкою 

спостерігачів ENEMO виборчий процес був організований ‘добре’ або ‘дуже добре’, 

враховуючи значну кількість змін, впроваджених новим Законом та ресурси, наявні в 

розпорядженні органів виборчої адміністрації. Навчальні тренінги, які провели ЦВК, 

IFES, ОБСЄ та інші зацікавлені сторони значною мірою вплинули на такий результат. 

A. Перший тур місцевих виборів, 25 жовтня 

 

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 
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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 

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 

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

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

Б. Другий тур місцевих виборів, 15 листопада 

 

У день голосування 15 листопада спостерігачі ENEMO відзначили, що більшість 

виборчих дільниць відкрилися вчасно, лише 1,5% дільниць відкрилися з 15-ти 

хвилинною затримкою. Це свідчить про покращення роботи комісій у порівнянні з 

першим туром голосування 25 жовтня, коли 88,2% відвіданих дільниць відкрилися 

вчасно, 9,7% дільниць відкрились з 15-ти хвилинною затримкою, 2,2% дільниць 

відкрились із затримкою більше ніж 15 хвилин.  

Спостерігачі ENEMO оцінили загальну роботу ДВК як “дуже добре” або “добре”. Така 

оцінка свідчить про покращення у порівнянні з першим туром, де роботу 2,2% ДВК 

було оцінено як “дуже погано”.  

ДВК провели відкриття дільниць з дотриманням відповідних процедур на 97% 

відвіданих дільниць та не отримали жодних суттєвих скарг щодо своєї роботи. Це 

свідчить про покращення роботи комісій у порівнянні з першим туром голосування, 

коли лише 89,2% відвіданих ДВК провели відкриття дільниці згідно з відповідними 

процедурами.  

У той же час 1% відвіданих ДВК у той чи інший спосіб порушили процедури відкриття. 

Найбільш поширеними порушеннями таких процедур були неправильно опечатані 
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виборчі скриньки, відсутні контрольні листи, неправильно заповнені протоколи – усі ці 

проблеми також були помічені у першому турі. 

На відміну від першого туру, коли багато ДВК отримали кількість бюлетенів меншу, ніж 

число зареєстрованих виборців, у другому турі ця проблема була в цілому вирішена. 

Спостерігались окремі випадки розбіжностей у кількості бюлетенів та виборців. 

Спостерігачі ЕNЕМО оцінили організацію процесу голосування на дільницях як 

“добре” та “дуже добре” у 98,9% випадків, що свідчить про незначне покращення у 

порівнянні з першим туром (95,8%). Робота членів ДВК отримала високу оцінку від 

спостерігачів ENEMO у 99% випадків. Тим не менш, у своїх звітах спостерігачі ЕNЕМО 

також зазначали, що в деяких випадках члени комісій не отримали належної підготовки 

і не були повністю обізнані щодо процедур. 

Процес голосування пройшов без істотних скарг і здебільшого всі члени ДВК були 

присутні. Процес видачі бюлетенів був прозорим, а таємниця голосування була 

збережена майже в 100% випадків. Приміщення дільниць відповідали вимогам 

законодавства у 97,2% випадків. 

У той же час, однак, 3,5% відвіданих ДВК були переповнені виборцями, а робота членів 

комісії була неорганізованою, однак ситуацію все ж таки вдалося владнати. У деяких 

випадках (1,4% відвіданих ДВК) була помічена агітація за межами дільниці. Крім того, 

тільки близько половини ДВК (52,7%) публікували повну інформацію щодо процедури 

голосування та кандидатів. 

Протягом дня голосування було зафіксовано ряд порушень та недоліків, які суттєво не 

вплинули на загальний процес голосування. Такі порушення були пов'язані в 

основному з неправильно опечатаними стаціонарними та переносними виборчими 

скриньками, зокрема на дільницях у Запоріжжі, Івано-Франківську, Кіровограді та 

Вінниці. ТВК були не в змозі надати необхідні виборчі матеріали, зокрема печатки та 

плакати через брак коштів. В результаті цього членам ДВК довелося імпровізувати. 

Також були зафіксовані випадки неправильного заповнення протоколів, сімейного 

голосування, нечіткого розміщення вказівників на дільницях, неналежного обладнання 

виборчих дільниць, а також випадки присутності сторонніх осіб у приміщенні ДВК. 

ДВК №181353 у Житомирі була зачинена на момент візиту спостерігачів ЕNЕМО. Не 

зрозуміло, чи працювала ця ДВК взагалі. 
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Членами деяких ДВК були переважно представники одного кандидата і їх кількість 

іноді навіть перевищувала допустиму квоту. Такий випадок було зафіксовано у Києві, де 

кількість членів ДВК від кандидата в мери Віталія Кличка значно перевищувала членів 

від його конкурента. 

Також були зафіксовані випадки фотографування громадянами виборчих бюлетенів, що 

викликало серйозні підозри щодо підкупу виборців. Зокрема, повідомлялося про низку 

таких випадків у ДВК №181429 у Житомирській області. Ще один випадок стався у ДВК 

№741019 у Чернігівській області, де 11 виборців мали білий стікер на своїх паспортах. 

Інший серйозний випадок стався у ДВК №531230 у Полтавській області, де спостерігачі 

ENEMO та члени комісії стали свідками того, як виборець вкинув одразу два бюлетені у 

виборчу скриньку. Очевидно, виборцю якимось чином вдалося отримати два бюлетені 

шляхом підкупу двох громадян. Правоохоронні органі були попереджені про цей 

випадок і було розпочато розслідування цієї справи. 

Спостерігачі ЕNЕМО оцінили закриття та процедури підрахунку як “добре” та “дуже 

добре” у 98,5% відвіданих ДВК, що свідчить про значний крок вперед у порівнянні з 

першим туром голосування, де лише 88% відвіданих ДВК отримали таку оцінку. Крім 

того, під час першого туру голосування, спостерігачі ENEMO оцінили процедури 

підрахунку як “погано” у 12% ДВК, на відміну від цього туру виборів, коли цей відсоток 

знизився до 1,5%. Тим не менш, 11,8% ДВК допустилися незначних помилок під час 

процедури підрахунку голосів, які суттєво не вплинули на загальний процес. 

Спостерігачі ЕNЕМО також високо оцінили роботу членів ДВК, оскільки вони вчасно 

закінчили процедуру підрахунку голосів. Процес заповнення протоколів знову виявився 

досить проблематичним у деяких випадках, однак, точність процесу значно 

покращилась. 

Члени ДВК №531196 у Полтавській області з’ясували, що половина бюлетенів зникли 

під час підрахунку. ТВК порадила членам ДВК зафіксувати цей інцидент та вважати 

зниклі бюлетені зіпсованими. Члени ДВК №12139 у Дніпропетровській області виявили 

підроблений бюлетень у скриньці та сфотографували його. 

Передачу виборчих матеріалів з ДВК до ТВК було проведено належним чином та у 

відповідності до закону в 98,5% випадків. Робота ТВК була в цілому організованою та 

повністю прозорою. 97,6% ТВК не отримали жодної скарги щодо їх роботи. В цілому 

спостерігачі ENEMO оцінили роботу ТВК як “дуже добре” (58,8%) та “добре” (41,2%). 
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Протоколи ДВК продовжували надходити з помилками, в результаті чого ТВК 

повернули протоколи на доопрацювання у 52,9% випадків. Тим не менш, спостерігачі 

ENEMO повідомили, що ТВК вимагали перерахунок бюлетенів лише у 5 випадках, що 

свідчить про значне поліпшення у порівнянні з першим туром голосування. 

В. Вибори у Маріуполі та Красноармійську, 29 листопада 

 

ENEMO розосередила дві команди спостерігачів у Маріуполі та одну команду у 

Красноармійську задля спостереження за підготовкою та проведенням дня голосування 

29 листопада у цих містах. Спостерігачі ENEMO стежили за процесом відкриття, 

голосуванням та підрахунком голосів на 45 дільницях, а також роботою відповідних 

міських ТВК. 

Спостерігачі ENEMO відзначили, що в цілому виборчий процес був впорядкованим, 

пройшов у відповідності до правових норм та без зривів.  

Незважаючи на відсутність належної передвиборчої агітації у передвиборчий період з 

причин, зазначених вище, явка виборців на момент закриття була вищою за середню 

явку у другому турі голосування на місцевих виборах (більше 36%), що вказує на 

зацікавленість виборців. 

Тим не менш, проведення голосування у цьому регіоні окремо від решти країни 

зрештою відзначилось на виборчому процесі. Постійні заміни у складі ТВК та ДВК, у 

деяких випадках навіть за кілька годин до відкриття дільниць, звели нанівець 

попередню підготовку членів ДВК, проведену ЦВК та IFES. Процес роботи комісій в 

цілому було уповільнено, оскільки новопризначені члени ДВК хвилювалися, щоб не 

зробити помилок та не були певні щодо певних процедур. Це призвело до значних 

затримок під час відкриття, зокрема, у випадку ДВК 141063 в Красноармійську, де 

голосування розпочалося на півгодини пізніше, а протокол відкриття було заповнено 

таємно. Робота на дільниці не координувалася належним чином та була 

дезорганізованою. Чотирьох членів виборчої комісії на цій дільниці було замінено за 

два дні до голосування, а троє з них не були присутні на відкритті.  

Голова ДВК 141060 у Красноармійську не вийшов на роботу і його замінив заступник. 

На двох інших відвіданих дільницях спостерігачі ЕNЕМО також помітили затримки під 

час відкриття, хоча і менш ніж на 15 хвилин. Члени ДВК 142236 у Маріуполі поспіхом 

провели процедуру відкриття задля того, щоб зробити це вчасно, однак, це не вплинуло 

на загальний процес. 
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ДВК під час цього голосування, по аналогії з голосуванням по всій країни, не отримали 

належних інформаційних матеріалів щодо порядку проведення голосування та 

кандидатів. У результаті чого на 22 з відвіданих виборчих дільниць (55%) були наявні 

всі необхідні матеріали, 13 ДВК (32,5%) розмістили один тип матеріалів, 6 з відвіданих 

ДВК не мали жодних інформаційних матеріалів для ознайомлення (12,5%). ДВК 142315 

у Маріуполі розмістила інформацію лише про одного кандидата. 

Спостерігачі ENEMO оцінили роботу всіх відвіданих ДВК як “добре” (42,5%) та “дуже 

добре” (57,5%). Крім того, спостерігачі ENEMO високо оцінили облаштування усіх 

відвідних дільниць та роботу членів комісій. Аналогічна ситуація спостерігалася під час 

двох попередніх турів голосування по всій країні.  

Процес видачі бюлетенів було організовано відповідно до правових норм, а таємність 

голосування було збережено на всіх відвіданих ДВК. Якість списків виборців також була 

досить високою, хоча спостерігачі ENEMO отримали інформацію щодо майже 10 

випадків на відвіданих дільницях, коли громадяни не знаходили себе у списку 

виборців. 

Також були наявні незначні проблеми, пов’язані з заповненням протоколів, 

опечатуванням скриньок та їх розміщенням.  

На дільниці 141074 у Красноармійську виборець сфотографував свій бюлетень, однак 

члени комісії попросили його видалити фото. Кандидати, присутні на дільниці 141077 

у Красноармійську попросили виборців розкрити свій голос публічно.  

На дільниці 141079 у Красноармійську спостерігачі від однієї з політичних партій 

координували весь процес голосування на основі свого досвіду та за рахунок членів 

ДВК. 

Виборець на дільниці 141075 у Красноармійську отримав бюлетень для голосування за 

депутатів міськради іншого району, що є визначальним для цих виборів, а особливо для 

положень Закону про вибори. Виборець зрозумів свою помилку тільки після того, як 

вкинув бюлетень у скриньку та поскаржився комісії, яка визнала помилку. 

Спостерігачі ENEMO повідомили про незвичайну ситуацію на дільниці 141088 у 

Красноармійську, яка потенційно вказує на значні порушення. Кількість підписів у 

списку виборців склала 795, в той час як кількість відірваних контрольних талонів була 

1124 для виборів міського голови та 1125 (один було зіпсовано) для виборів депутатів 

міської ради. Після відкриття виборчих скриньок було нараховано лише 788 бюлетенів 
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за міського голову та 786 за депутатів міської ради. Різниця залишилась неврахованою, а 

члени ДВК так і не змогли пояснити причину нестачі у кількості бюлетенів. Більше 

того, члени ДВК були не в змозі врегулювати ситуацію, почали сперечатися один з 

одним, в результаті чого ситуація стала хаотичною. Один з тренерів ОПОРИ, присутній 

як спостерігач, спробував взяти контроль над ситуацією, запропонував допомогу членам 

комісії, однак результатів це не принесло. Зрештою, члени комісії проголосували за 

скасування виборів на дільниці та передачу відповідальності за прийняття остаточного 

рішення відповідній міській ТВК. Варто відзначити, що вищезгадана ДВК отримали 

2092 бюлетенів для голосування на виборах міського голови та 2100 для голосування за 

депутатів міськради. У загальній складності у списку виборців було зареєстровано 2082 

особи. 

 

XIII. СКАРГИ ТА ПОЗОВИ 

 

Розгляд виборчих скарг та позовів регулюється нормами виборчого законодавства та 

Кодексом адміністративного судочинства. Всі учасники виборчого процесу можуть 

подати скаргу або позов до виборчої комісії вищого рівня або до суду. У тих випадках, 

коли скарга була одночасно подана до суду та виборчої комісії, остання призупиняла 

розгляд скарги. Венеціанська комісія та ОБСЄ наголошували на необхідності 

встановлення виборчим законом чіткої ієрархії у процедурі розгляду скарг та позовів, 

пов’язаних з виборами, а також розділення частково співпадаючої юрисдикції судів і 

виборчих комісій у вирішенні виборчих суперечок62
. 

 

Адміністративні суди в основному дотримувались законодавчо встановлених термінів 

для розгляду скарг, що надійшли за два дні до дня виборів, але не пізніше, ніж за дві 

години до початку голосування63
. 

 

Станом на 6 грудня 2015 року у судах було відкрито близько 7481 справи, пов'язаних з 

виборчими суперечками, 2215 з яких були згодом оскаржені. Близько 133 позовів були 

відхилені через недотримання строків подання та неналежне оформлення. 

                                                           
62 Кодекс належної практики у виборчих питаннях, p.II.3.3.C.c. 89. Див також, Вирішення виборчих спорів в регіоні 

ОБСЄ: На шляху до запровадження стандартної системи моніторингу виборчих суперечок, с.14.J (48) “Там, де 

застосовується подвійна система розгляду виборчих скарг і позовів, установи, які розглядають відповідні скарги та 

позови повинні уточнити сфери своїх компетенцій. Це також стосується судів нижчої юрисдикції та виборчої 

комісії” 
63 Стаття 171 Кодексу адміністративного судочинства. 
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Непослідовне застосування закону спостерігалось у низці випадків, особливо у справах, 

що стосувались реєстрації кандидатів та списків виборців. Незважаючи на те, що Закон 

не надає внутрішньо переміщеним особам право голосу, суди у більш ніж п'яти 

випадках визнали посвідчення внутрішньо переміщених осіб доказом їх реєстрації та 

зобов'язали ДВК зареєструвати їх у списку виборців64
. У дні голосування у першому та 

другому турі виборів в суди надійшло близько 90 скарг на дії або бездіяльність ТВК та 

незаконну агітацію. Більшість таких скарг суди задовольнили. 

 

Суди відхилили більшість звернень, які стосувались визнання недійсними результатів 

голосування або визнання виборів такими, що не відбулися на підставі порушення норм 

процесуального права65
. У той же час суди не були повністю послідовні в застосуванні 

закону при винесенні рішень66
. Надійшло близько 80 запитів про повторний підрахунок 

голосів, 36 з яких суди задовольнили67
. Решту запитів суд виявив безпідставними або 

відхилив через недотримання процесуальних вимог. У період після виборів надійшло 

більш ніж 700 скарг на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій. Більшість скарг 

не були задоволені через недотримання процесуальних вимог або були відхилені. 

 

Суди загальної юрисдикції розглянули 138 справ, пов'язаних з виготовленням або 

розповсюдженням друкованих матеріалів та незаконною передвиборчою агітацією. За 

адміністративні правопорушення на громадян та державних службовців накладаються 

відносно невисокі штрафи68
. Рада Європи, однак, рекомендує державам застосовувати 

"ефективні та співмірні санкції" при порушенні правил ведення передвиборчої 

агітації69
. 

                                                           
64 Київський адміністративний суд та районний суд м. Умань серед інших розглянули більше п’яти справ, коли 

внутрішньо переміщені особи були внесені до списків виборців на основі свідоцтва про реєстрацію. 
65 Суди всього отримали 52 скарги, включаючи ті, що стосувались визнання результатів голосування недійсними, а 

виборів такими, що не відбулися. 
66 Кіровоградський районний суд та Буринський районний суд задовольнили позови у справах про визнання виборів 

такими, що не відбулися, а результатів голосування недійсними. Городищенський районний суд визнав дії членів 

ТВК незаконними, однак не надав детальну інформацію щодо наслідків такого рішення. 
67  Суди призначили перерахунок голосів у Херсонській, Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, 

Черкаській, Чернівецькій та Полтавській областях. 
68 Наприклад: Штраф за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів для виборчої кампанії, які не 

містить інформацію про установу, що їх розповсюджує, складає від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

для громадян та від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів для посадових осіб. 
69  “Держави повинні вимагати, щоб у разі порушення правил щодо [..] та виборчих кампаній застосовувались 

ефективні, адекватні та стримуючі санкції” Рада Європи (Комітет міністрів): Рекомендація Rec(2003)4 Комітету 

міністрів державам-членам щодо загальних правил боротьби з корупцією у фінансуванні політичних партій та 

виборчих кампаній, ст. 16; Дивіться також: "[...]" санкції щодо осіб, які порушують положення виборчого 

законодавства мають бути передбачені у будь-якій ефективній системі реалізації” IPU :. Вільні та справедливі вибори: 

міжнародне право і практика, с. 158. 
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За даними Міністерства внутрішніх справ станом на 30 грудня 2015 року поліція 

отримала близько 8393 повідомлень про кримінальні порушення, пов'язані з виборами, в 

результаті яких було відкрито 621 кримінальне провадження70
. Більшість цих справ 

були пов’язані з нападами на кандидатів або інших учасників виборчого процесу, 

фальсифікаціями виборчих документів або підкупом виборців. Спостерігачі ENEMO 

повідомили про те, що Шевченківський районний суд м. Чернівці засудив трьох 

студентів за участь у підкупі виборців до трьох років ув’язнення з річним 

випробувальним терміном71
. 

 

Як зазначалось раніше, виборче та кримінальне законодавство України, усупереч 

міжнародним стандартам, не є послідовними у врегулювання питань підкупу 

виборців72
. Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за 

порушення виборчого законодавства, зокрема за перешкоджання вільному 

волевиявленню виборців або обмеження права участі у голосуванні, підробку виборчої 

документації, незаконне використання виборчих бюлетенів виборцем, порушення 

таємниці голосування, порушення фінансування виборчої кампанії, підкуп виборців 

тощо. За порушення виборчого законодавства передбачено покарання від одного до 

трьох років ув’язнення, а за злочини, скоєні за обтяжуючих обставин покарання до 

п’яти років ув’язнення. Кодекс передбачає кримінальну відповідальність за прямий 

підкуп виборців, однак у ньому відсутні положення щодо непрямого підкупу 

виборців73
. Закон про місцеві вибори забороняє проводити передвиборчу агітацію, яка 

супроводжується наданням виборцям грошей або інших товарів, крім товарів, що 

містять візуальні зображення назви та символіки партії, за умови, що вартість таких 

товарів не перевищує 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати 74
. Далі 

зазначається, що виборчий кодекс і кримінальний кодекс не повинен мати будь-яких 

розбіжностей в положеннях ", щоб уникнути плутанини з приводу правових наслідків, 

                                                           
70 Лист від Міністерства внутрішніх справ від 24.12.2015. 
71 Рішення Шевченківського районного суду від 09.11.2015. Справа №727/8656/15-к. 
72  Згідно з Кримінальним кодексом, забороняється проводити передвиборчу агітацію шляхом надання 

підприємствам, установам або організаціям безоплатно або на пільгових умовах матеріальних цінностей, якщо їх 

вартість перевищує три відсотки від мінімальної заробітної плати. Закон про вибори забороняє проводити 

передвиборчу агітацію шляхом надання виборцям грошових коштів та інших товарів, якщо їх вартість таких товарів 

перевищує п'ять відсотків від мінімальної заробітної плати. 
73  Непрямий підкуп виборців регулюється статтею 21210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

зокрема здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або 

інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації тягнуть за собою накладення 

штрафу на громадян та державних службовців. 
74 Стаття 60 Закону про місцеві вибори. 
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пов'язаних з ними». Виборчий та кримінальний кодекси не повинні мати жодних 

розбіжностей в положеннях ‘задля уникнення плутанини з приводу правових наслідків 

ними передбачених’
75

. 

 

Закон про судоустрій і статус суддів визначає правові засади організації судової влади та 

здійснення правосуддя в Україні. Він також зобов’язує апеляційні суди аналізувати 

судову статистику, вивчати й узагальнювати судову практику. Закон також передбачає 

методичну допомогу місцевим судам в застосуванні відповідного законодавства 76
. 

Окремим положенням закон зобов’язує Пленум Вищого спеціалізованого суду, який діє 

у складі всіх суддів, забезпечувати однакове застосування норм права при вирішенні 

справ відповідної судової юрисдикції та узагальнювати практику застосування 

матеріального і процесуального закону. Пленум вищого спеціалізованого суду 

скликається головою вищого спеціалізованого суду в разі потреби або на вимогу не 

менш як п'ятої частини від складу суддів вищого спеціалізованого суду, але не рідше 

двох разів на рік77
. 

Новий Закон, прийнятий всього за кілька місяців до виборів підкреслив важливість 

проведення відповідних тренінгів для суддів щодо практики розгляду виборчих спорів. 

За інформацією місії ENEMO, Київський апеляційний адміністративний суд організував 

чотири семінари з розгляду виборчих спорів, включаючи питання, пов'язані з 

застосуванням виборчого законодавства та судовою практикою. Незважаючи на те, що 

семінари були відкриті для всіх суддів, представники місії ENEMO дізналися, що не всі 

судді регіональних адміністративних судів були в змозі відвідати навчальні семінари. 

Крім того, судді судів загальної юрисдикції, які розглядають виборчі спори, майже не 

пройшли належної підготовки щодо нового Закону. Представникам місії ENEMO також 

стало відомо, що Пленум щодо узагальнення судової практики розгляду виборчих 

спорів зазвичай проводиться одразу після закінчення виборів. 

                                                           
75  Вирішення виборчих спорів в регіоні ОБСЄ: На шляху до запровадження стандартної системи моніторингу 

виборчих суперечок,. Р.51 на с.15. 
76 Закон про судоустрій та статус суддів. Стаття 27 
77 Закон про судоустрій та статус суддів. Стаття 36 



ENEMO EOM Фінальний звіт за результатами чергових місцевих виборів в Україні 2015 

 

Сторінка | 46  
 

 

XIV. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

A. Рекомендації Парламенту, Уряду, політичним партіям, неурядовим 

організаціям 

ENEMO відзначає вдосконалення нормативно-правової бази за останні роки в рамках 

реформи виборчої системи, яка включила ряд наданих раніше рекомендацій, в тому 

числі запровадження нового Закону про місцеві вибори. Тим не менш, залишається 

необхідність продовження прозорого та всеосяжного реформування виборчої системи за 

участі різних зацікавлених сторін, включаючи експертів і представників громадянського 

суспільства задля покращення виборчого законодавства, узгодженого з усіма 

міжнародними стандартами. ENEMO настійно рекомендує уніфікувати виборче 

законодавство в рамках одного виборчого кодексу для всіх майбутніх виборів. 

Якщо законодавці прагнуть запровадити виборчу систему з відкритими списками для 

голосування на місцевих виборах, до виборчого законодавства необхідно внести зміни. 

Зокрема, запровадити відкриту систему голосування78
 в рамках існуючої пропорційної 

системи голосування за партійними списками. У виборця повинна бути можливість 

віддати преференційний голос за кандидата в списку партії, і таке голосування має бути 

обов'язковим. Голос, відданий за кандидата вважається голосом за партію. Сума голосів, 

відданих за кандидатів у списку партії має дорівнювати загальній кількості голосів, 

відданих за партію. Розподіл мандатів між партіями має відбуватись з використанням 

методу найбільшого середнього значення, бажано методу Сент-Лагю. Мандати, які 

отримала партія мають бути розділені між тими кандидатами у партійному списку, які 

отримали найбільшу кількість преференційних голосів. 

Виборчі округи, їх розміри та межі повинні визначатись у більш професійний та 

прозорий спосіб до початку виборчого процесу. Правові норми повинні бути змінені 

таким чином, щоб забезпечити максимально однакові розміри виборчих округів з 

мінімальним показником відхилення по кожному округу. З метою уникнення 

можливих махінацій виконання або контроль за виконанням такого важливого завдання 

повинен здійснюватися на державному, а не регіональному/місцевому рівні ТВК. 

                                                           
78 Більше інформації про дану систему можна дізнатись, ознайомившись з виборчою системою, застосованою під час 

парламентських виборів у Фінляндії. 
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Нормативно-правова база має гарантувати належну представленість жінок-кандидаток у 

виборчій адміністрації шляхом впровадження суворіших регулятивних механізмів як на 

урядовому, так і місцевому рівнях. 

Новий Закон про місцеві вибори необхідно узгодити з нещодавно ухваленим 

законодавством щодо фінансування політичних партій / кампаній і підвищення 

загальної прозорості та підзвітності в цьому сегменті. Електорат повинен бути в повній 

мірі поінформований щодо джерел фінансування кампаній і витрат кожного кандидата 

до і після виборів. Повинно бути зрозуміло, яка установа відповідає за контроль і 

моніторинг дотримання правових норм, що стосуються фінансування політичних 

кампаній. Така установа має бути незалежною, професійною і мати можливість 

застосувати відповідні санкції щодо тих, хто порушує новоприйняті правила. 

Законодавці повинні розглянути можливість надання належної фінансової підтримки з 

боку державних / місцевих фондів усім кандидатам / партіям, що балотуються на 

виборах з метою підвищення рівності доступу до засобів політичної агітації для всіх 

учасників. У той же час, закон повинен передбачати можливість повернення 

депозитних коштів, хоча б тим кандидатам, які подолають відповідний бар’єр або 

отримають достатній рівень підтримки з боку електорату. 

ENEMO ще раз наголошує на необхідності професіоналізації представників виборчої 

адміністрації всіх рівнів, починаючи з ЦВК, ТВК та ДВК. Незважаючи на те, що ЦВК є 

професійним органом, законодавцям і ЦВК слід розглянути можливість відкриття 

обласних відділень ЦВК задля підвищення загальної ефективності зв'язку та 

координації діяльності між ЦВК та ТВК нижчого рівня, хоча б на період виборів, 

враховуючи велику територію України. Крім того, беручи до уваги численні проблеми, 

пов'язані зі змінами у складі ТВК та роботою останніх на цих виборах, законодавці 

повинні розглянути можливість створення професійних територіальних комісій, хоча б 

на обласному рівні, до складу яких будуть входити незалежні експерти, і діяльність 

яких будуть контролювати учасники виборчого процесу в ході виборів. В іншому 

випадку, закон має обмежити можливість замін у складі ТВК і ДВК з боку політичних 

партій / кандидатів до дня голосування шляхом встановлення відповідного терміну для 

таких замін. Серед іншого ENEMO також рекомендує зменшити кількість членів ДВК в 

обох турах виборів. 
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Законодавець та ЦВК мають розглянути питання про зміну процедури друку, зберігання 

та поширення бюлетенів, можливо, шляхом забезпечення друку всіх бюлетенів на 

національному/обласному рівнях та впровадження відповідних механізмів захисту 

виборчих бюлетенів від підробки та інших порушень. Процедура вибору типографської 

компанії належного рівня повинна регулюватись законом або нормативними актами 

ЦВК задля уникнення різних варіантів друку, як це було на цих виборах, та підвищення 

загального рівня довіри громадськості до виборчого процесу. 

Б. Рекомендації ЦВК 

З урахуванням великих повноважень ТВК на цих виборах, в тому числі право 

утворювати виборчі округи, реєструвати кандидатів, друкувати бюлетені, розглядати 

позови та скарги, підбивати підсумки голосування, утворювати виборчі дільниці тощо, 

ENEMO вважає, що для майбутніх виборів вкрай необхідно проводити постійні 

тренінги та підвищувати професійний рівень членів ТВК. 

ЦВК повинна розробити ефективні шаблони реєстраційних форм для кандидатів, що 

приймають участь у виборах, щоб звести до мінімуму можливість помилок, невірної 

інтерпретації та/або технічних помилок, допущених кандидатами. 

У той же час, ТВК нижчого рівня повинні створити базу даних досвідчених членів, яких 

можна найняти на вибори за необхідності. Таким чином загальний порядок утворення 

ДВК буде більш законним і ефективним. Це можна реалізувати шляхом сертифікації 

членів ДВК, які будуть проходити регулярні тренінги. У такий спосіб компетентні 

кадри будуть у наявності у будь-який момент часу при організації виборів. 

В. Рекомендації органам прокуратури та судам 

ENEMO рекомендує законодавцям усунути існуючі прогалини та протиріччя між 

різними законами, тим самим зменшивши масштаби нерівномірного застосування 

законів. Суди повинні також утримуватися від прийняття непослідовних рішень і 

виносити однакові рішення у схожих справах. Варто також розглянути можливість 

вивчення та узагальнення закону про вибори до виборів з метою захисту від 

непослідовного застосування закону. ENEMO також рекомендує дещо змінити 

процесуальний порядок у судах вищої інстанції, щоб виборчі спори вирішувалися 

окремою колегією суддів, які пройдуть додаткові тренінги щодо вирішення виборчих 

спорів. 
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Необхідно провести професійне розслідування кримінальних злочинів та злочинів 

середньої тяжкості, пов'язаних з виборчим процесом під час цих місцевих виборів та 

притягти до відповідальності винних осіб. 

Всі відповідні національні органи повинні активізувати свої зусилля у сфері 

моніторингу, попередження і покарання кожного випадку зловживання державними 

ресурсами в ході виборчих кампаній, включаючи зловживання службовим становищем, 

непрямий підкуп виборців та тиск на виборців, незаконне використання приміщень та 

устаткування громадського користування, а також приймати належні заходи у разі 

вчинення аналогічних злочинів. 

Г. Рекомендації по організації роботи ЗМІ 
 

Необхідно за законом передбачити певну кількість безкоштовного ефірного часу для 

партій або кандидатів під час виборчої кампанії, щоб надати можливість звернутись до 

виборців навіть тим кандидатам, які мають обмежені фінансові ресурси. 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (НРУТР) необхідно 

перетворити на професійний та незалежний регулюючий орган, який буде здійснювати 

нагляд за діяльністю органів масової інформації та гарантуватиме, щоб подання 

інформації було неупередженим, а виборча кампанія у ЗМІ проходила у відповідності 

до міжнародних стандартів та вимог виборчого законодавства. Крім того, закон 

необхідно змінити таким чином, щоб усі скарги та порушення, пов’язані зі ЗМІ, 

розглядалися своєчасно і у належний спосіб, а покарання було пропорційним 

серйозності порушень. 

Якщо не НРУТР, то інша установа повинна відповідати за моніторинг діяльності ЗМІ в 

період виборчої кампанії, і її повноваження мають бути чітко прописані в законі 

(можливо, це буде один з органів в підпорядкуванні ЦВК). Цей орган повинен бути 

мати достатнє технічне, методичне та фінансове забезпечення, щоб належним чином 

контролювати різноплановий медіа-простір України та, найважливіше, застосовувати 

ефективні санкції проти тих засобів масової інформації, які порушують правові норми. 

Звіти з моніторингу діяльності ЗМІ, пов'язаної з виборами, повинні регулярно 

оновлюватися та бути доступними широкому загалу на веб-сайті органу. Крім того, 

законодавці та/або НРУТР мають розглянути питання про введення чіткого регламенту 

діяльності та моніторингу друкованих ЗМІ. Незважаючи на те, що не існує конкретних 

міжнародних стандартів поведінки інтернет-ЗМІ (політичні блоги, веб-сайти партій і 
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кандидатів, он-лайн медіа, соціальні мережі, тощо), у деяких країнах вже розробили 

певні механізми контролю, на які варто звернути увагу українській владі, принаймні в 

довгостроковій перспективі, особливо у зв'язку зі зростанням рівня впливу а 

використання таких засобів масової інформації в Україні та по всьому світу. 

XV. 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. Місії зі спостереження 

за місцевими виборами 2015 стала 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, за ходом голосування в день виборів, 

другим туром голосування, підрахунком голосів та підбиттям підсумків, а також за 

ситуацією у період після дня голосування, включаючи розгляд скарг та позовів. 180 

короткострокових спостерігачів були розосереджені по території України у командах по 

дві людини для спостереження за днем голосування 25 жовтня, а 90 – для 

спостереження за другим туром голосування 15 листопада. Додатково, три команди 

довгострокових спостерігачів стежили за голосуванням та ситуацією у період після 

голосування у Маріуполі та Красноармійську 29 листопада. 

Цей попередній звіт включає спостереження довгострокових та короткострокових 

спостерігачів і їх оцінку виборчих процесів на предмет відповідності міжнародним 
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стандартам проведення демократичних виборів, національній законодавчій базі та 

зобов’язанням ОБСЄ. 

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. 


