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Дана публікація підготовлена за фінансової підтримки ЄС. ENEMO 

несе самостійну відповідальність за зміст даної публікації, який в 

жодному разі не повинен розглядатися як такий, що відображає 

погляди ЄС. 

 

 

 

Звіт про попередні підсумки 

Київ, 17 листопада 2015 року 

 

Другий тур місцевих виборів в Україні пройшов у відповідності до більшості 

міжнародних стандартів вільних та демократичних виборів. Однак, певні юридичні 

положення залишають місце для сумнівів та обговорення, особливо ті, що 

стосуються нерівного доступу до виборчих фондів та медіа, неоднорідної 

представленості учасників виборчого процесу у складі виборчих комісій, а також 

неоднорідної представленості виборчих округів в обраних радах. 

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 1 жовтня 2015 року 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 під час проведення виборів 25 жовтня 2015, а також 

другого туру голосування 15 листопада 2015 року. 

90 короткострокових спостерігачів (КСС) були розосереджені по 28 містах Україні з 

метою спостереження за другим туром голосування. 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. 

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

зібрали під час спостереження за роботою виборчої адміністрації, діяльністю учасників 

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

виборчих дільниць, ходом голосування, підрахунком голосів та транспортуванням 

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

іншими виборчими питаннями. 
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Попередні висновки 

 

Вибори 15 листопада на більшості ДВК та ТВК пройшли у відповідності до закону та із 

дотриманням передбачених процедур. 

Спостерігачі ENEMO оцінили процес голосування як “добре” та “дуже добре” на 98,9% 

ДВК, що свідчить про покращення у порівнянні з першим туром голосування. 

Спостерігачі ENEMO високо оцінили роботу членів ДВК у 99% випадків. Однак згідно з 

отриманими звітами у низці випадків члени ДВК не пройшли належного навчання та не 

були повністю обізнані щодо юридичних процедур. 

Членами деяких ДВК були переважно представники одного кандидата. В окремих 

випадках загальна кількість членів ДВК була нижчою, ніж це передбачено за законом. 

Також, були зафіксовані виборці, які фотографували свої бюлетені та виборці, які мали 

білий стікер на паспортах. Ці випадки викликали підозри у підкупі виборців на деяких 

ДВК. 

Спостерігачі ENEMO оцінили закриття та процес підрахунку голосів як “добре” та “дуже 

добре” на 98,5% відвіданих ДВК, що свідчить про покращення у порівнянні з першим 

туром (88%). Тим не менш, продовжували надходити протоколи ДВК з помилками, в 

результаті чого ТВК повернули протоколи на доопрацювання у 52,9% випадків. Помилки 

носили здебільшого технічний характер і не вплинули на виборчий процес в цілому. 

Робота ТВК була здебільшого професійною та прозорою. Це підтверджується тим фактом, 

що 97,6% відвіданих ТВК не отримали жодної офіційної скарги щодо своєї роботи. 

Надмірна політизованість складу ТВК, яка викликала критику раніше, призвела до того, 

що низка ТВК прийняли рішення на користь інтересів партії радше, ніж на користь 

інтересів суспільства та демократичних виборів. Враховуючи попередню оцінку роботи 

ТВК, яку надали спостерігачі місії, ENEMO у черговий раз наголошує на необхідності 

належної підготовки часткового та/або повного складу щонайменше ТВК вищого рівня на 

наступних виборах. 

Занепокоєння місії ENEMO та інших зацікавлених сторін щодо складності нового Закону 

та недостатньої обізнаності більшості членів ДВК не були безпідставними. Через 

недостатній рівень підготовки та численні заміни у складі ДВК, багато ТВК в усіх 

областях України вимушені були повернути ДВК велику кількість протоколів (майже 

60%) для внесення відповідних змін. 

Багато кандидатів на посаду голови не змогли номінувати достатню кількість кандидатур 

до складу дільничних виборчих комісій, 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, ТВК призначали знову у досить 

сумнівний спосіб. 
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ENEMO високо оцінює роботу Київського апеляційного адміністративного суду, а також 

Вищого адміністративного суду України, особливо у зв’язку із прийнятими даними 

судами рішеннями щодо встановлення легальності та легітимності виборів у Павлограді, 

надавши виборцям можливість висловити свою волю у другому турі голосування та 

використавши виборчу систему, на яку попередньо розраховували учасники виборчого 

процесу та виборці
1
. 

Випадки прямого та непрямого підкупу виборців все ще залишаються проблемою 

українських виборів та спостерігалися під час кампанії перед другим туром голосування. 

Низка кандидатів порушили Закон про місцеві вибори, завчасно розпочавши свою 

передвиборчу агітацію
2
. 

До наступних виборів українським законодавцям варто приділити більше уваги 

підвищенню прозорості фінансування кампаній та звітам про витрати кандидатів. 

Зміни виборчої правової бази не надто посилили персоналізацію виборчої системи, 

оскільки виборці досі голосують за партії. Територіальні виборчі округи не виконали 

свого основного завдання – не посилили зв’язок між електоратом та їх представниками. 

 

                                                           
1 Система абсолютної більшості (система виборів в два тури), що застосовується для виборів міського голови у містах з кількістю 

виборців більше ніж 90 тисяч. 
2 Згідно з Законом передвиборча кампанія має починатися у день після дня офіційного опублікування Постанови відповідної ТВК про 

проведення повторного голосування (а також другого туру голосування) та закінчуватися о півночі в останню п’ятницю перед днем 

голосування. 


