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У першому турі українські місцеві вибори пройшли в спокійній обстановці та в 

основному у відповідності з міжнародними стандартами і національним 

законодавством. Однак політизований склад  територіальних виборчих комісій та 

недостатнє розуміння нового закону залишають місце для занепокоєння. Європейська 

мережа організацій зі спостереження за виборами (ЕNЕМО) є мережею з 22 провідних 

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

числі  з трьох країн Європейського Союзу. Це десята місія зі спостереження за 

виборами від організації ЕNЕМО в Україні  Організація ЕNЕМО розпочала свою 

роботу зі спостереження за місцевими виборами в Україні 1 жовтня 2015 року з 

приїзду основної команди 8 експертів до Києва. Місія ЕНЕМО розосередила 50 

довгострокових спостерігачів (ДСС) по території України з метою спостереження та 

оцінки виборчого процесу у своїх регіонах під час проведення виборів 25 жовтня 2015 

року, а також можливого другого туру виборів. 180 короткострокових спостерігачів, 

розподілених в групи по двоє по всій країні, були залученими до місії для 

спостереження за процесом виборів, підрахунком голосів та підведенням підсумків.  

Разом з довгостроковими спостерігачами, в місії ЕНЕМО брали участь 93 виїзних 

команд, які змогли відвідати більше 1200 виборчих дільниць. У доповіді не надано 

остаточну оцінку всього виборчого процесу. ЕНЕМО  надасть свою остаточну оцінку в 

кінці виборчого процесу, яка включає підрахунку голосів, підбиття підсумків та 

оголошення результатів, потенційні скарги, які повинні  були бути розглянутими в 

першому турі, а також виборчого процесу в другому турі.  
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Попередні висновки 
 

Вибори 25 жовтня були проведені в основному в спокійній обстановці і в відповідності 

з міжнародними стандартами, з поодинокими випадками порушень встановленого 

порядку низкою членів ДВК, в основному через відсутність інформації про деякі 

процедури. 

Політизованість складу ТВК, в поєднанні з недостатнім розумінням нового закону й 

технічними труднощами, призвели до низки сумнівних рішень численних ТВК: 

реєстрації кандидатів, друкування виборчих бюлетенів, підрахунку результатів, і т.д.  

Аналогічні випадки призвели до скасування виборів у містах Маріуполь та 

Красноармійську. 

Складність Закону, кількість виборців у ДВК, недостатні знання членів ДВК щодо 

нових процедур, велика кількість виборчих процесів і голосів, які були підраховані і 

занесені до таблиць, викликали невелику затримку в підрахунку голосів у значній 

частині країни. 

ENEMO високо цінує участь і професіоналізм ЦВК щодо надання роз'яснення нового 

Закону про місцеві вибори учасникам виборчого процесу.  

Склад і права членів ДВК ставилися під сумнів багатьома співрозмовниками через 

велику кількість членів ДВК, які були висунуті місцевими партіями, постійні зміни 

призначених членів ДВК і відсутність підготовки новопризначених членів ДВК. 

Постійні зміни складу ТВК і ДВК  місцевими політичними партіями, які їх же і 

висунули, підірвали весь процес підготовки складу комісії, організований ЦВК і ТВК. 

Більшість політичних агітаційних матеріалів були видалені в п'ятницю опівночі, проте 

іноді поодинокі кандидати та деякі партії порушували агітаційне мовчання по всій 

Україні. 

Українські медіа страждають від високої політизованості  і відсутності автономії від 

політичних і бізнес-інтересів, що впливає на редакційну політику ЗМІ. Довгострокові 

спостерігачі ENEMO відзвітували про упереджене висвітлення в ЗМІ матеріалів на 

користь одного чи іншого кандидата або партії; передвиборчої реклами під час 

трансляції новин, чи виборчі рекламні матеріали, що не чітко визначені як такі. 

Практика платних новин продовжує бути широко поширеною. 

Загалом кампанія може бути в значній мірі описаною як не дуже інтенсивною із 

помірним інтересом виборців до політичних подій, кампаній і кандидатів. Тим не 

менш,  ізольовані випадки насильства щодо деяких активістів партій та кандидатів 

були помічені і зареєстровані. 

Більшість порушень в ході виборчих кампаній були пов'язані з передчасним початком  

кампанії, непрямим підкупом виборців, розміщенням плакатів у непередбачених для 

цього місцях, поширення агітаційних матеріалів без належного маркування, 

негативний (чорний) PR і аналогічних порушень.  Також надходили численні  випадки 

зловживання  кандидатами державними або місцевими ресурсами. 

Той факт, що новий закон не передбачає будь-яких державних коштів для місцевих 

виборів, фінансування кампанії з різних ресурсів  і відсутність прозорості відносно 
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деяких джерел фінансування низки кандидатів / партій є основними  пунктами 

занепокоєння ЕНЕМО та спостерігачів місії. 

Більшість кандидатів були затверджені і зареєстровані на участь у виборах  більшістю 

ТВК вчасно. Тим не менше, ряд ТВК відмовила у реєстрації деяких кандидатів і не 

завжди на законних підставах,  в деяких випадках не беручи до уваги навіть судових 

постанов та рішень ЦВК. ЦВК була вимушена достроково припинити повноваження  

кількох ТВК або окремих членів ТВК. В таких випадках ЦВК зареєструвала низку 

кандидатів сама. Однак, через довготривалий процес реєстрації і таким чином певне 

число кандидатів мало коротший період часу для офіційної передвиборчої агітації. 

ЕНЕМО щиро вдячна ЦВК за її професіоналізм і неупередженість у прийнятті заходів 

щодо деяких ТВК, пов'язаних з процесом реєстрації кандидатів, які балотуються на 

виборах,  таким чином надаючи їм право на прийняття участі у виборах, за якими 

активно спостерігало міжнародне співтовариство. ЦВК затвердила запит з 14 

міжнародних організацій, 14 зарубіжних країн, а також 83 вітчизняних організації 

щодо акредитації спостерігачів. У загальній складності 1554 міжнародних 

спостерігачів були акредитовані, число яких приблизно в три рази вище, ніж кількість 

спостерігачів на виборах 2010 року. 

 

 

*** 

За додатковою інформацією звертайтесь до пана 

Дрітана Таулла, заступника Голови місії / Спеціаліста за зв’язків з громадськістю 

Моб: +380 67 88 10 778; email: dritan.taulla@enemo.eu; м. Київ, вул.. Рейтарська 21, 

офіс 16. 

 

 

Єдиною офіційною версією цього звіту є англійська. 

Текст звіту українською мовою є неофіційним перекладом. 

 


