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ПРЕС-РЕЛІЗ
Високий рівень конкурентності на виборах президента України
відповідає міжнародним стандартам
м. Київ, 1 квітня 2019 р.
Сьогодні, Канадська Місія 2019 оприлюднила свою попередню заяву про результати
спостереження за президентськими виборами 2019 року в Україні після аналізу всіх
актуальних аспектів виборчого процесу, включаючи передвиборний період та процедури
голосування та підрахунку голосів у день виборів. З цього приводу, місія хотіла би привітати
Центральну виборчу комісію, а також ОВК та ДВК з проведенням добре організованого дня
голосування, в якому виборці голосували з упевненістю в тому, що їхні голоси будуть почуті.
Місія також хотіла б визнати видатну відданість та роботу понад півмільйона громадян, які
допомагали під час підготовки до виборів, працювали на виборчих дільницях, а також
приймали участь в інших аспектах виборчого процесу. Це призвело до того, що, згідно з
нашою першою оцінкою - вибори були чесними, відповідали міжнародним стандартам
демократичних виборів і повинні формувати довіру у виборців.
Однак існують певні системні занепокоєння, які необхідно вирішувати - зазначено в
попередньому звіті місії: зміна законодавства щодо участі ВПО, непрозоре фінансування
кампаній, концентрація права власності значної кількості ЗМІ в одних руках, та порушення
правил ведення кампаніі в ЗМІ деякими кандидатами.
Більш детально з попередніми висновками можна ознайомитись за посиланням:
https://www.canademmissions.ca/media-news
Почесний Голова Місії Ллойд Аксуорті заявив: «Ми вітаємо надзвичайно відданих громадян
України, які брали участь у кожному етапі виборчого процесу, в якості кандидатів, їх
представників, членів окружних та дільничних виборчих комісій, співробітників органів
правопорядку, громадянського суспільства, спостерігачів та виборців. Я вражений тим,
наскільки добре було проведено голосування ».
Президентські вибори 2019 року в Україні проходили на тлі збройного конфлікту на Сході
України, а виборці в Криму та частині Донецька та Луганська зіткнулися з труднощами в
реалізації своїх демократичних прав через незаконну окупацію територій Російською
Федерацією. Під час виборів Україна залишається фактично в стані війни з безперервним
військовим конфліктом в Донецькій та Луганській областях. Місія Канада 2019 занепокоєна
труднощами, з якими стикалися виборці під час голосування на тимчасово окупованих
територіях України, і буде продовжувати дотримуватися заходів, спрямованих на надання
допомоги в реєстрації та участі в виборчому процесі.
Попри зазначені труднощі, президентські вибори, які відбулися 31 березня, стали доброю
основою для здобуття довіри до виборчої системи у наступному турі виборів. Місія

переконана, що у разі виникнення сумнівів, щодо результатів голосування - потерпілі
сторони використають сформовану правову систему для розгляду спорів.
«Основні проблемні питання виборів стосувалися гібридної війни, поширення
дезінформації під час кампанії та кібербезпеки виборчого процесу. Зазначимо, що
представники влади проявили активний підхід, а силові структури успішно забезпечили
фізичну та кібербезпеку під час виборів, попереджаючи масові маніпуляції, зриви та
провокації», - зазначив Почесний Ллойд Аксуорті.
«Українське виборче середовище є надзвичайно конкурентоспроможним, і наявність такого
вибору є свідченням динамічного розвитку демократії в Україні. Виборча система
передбачила організацію чесних виборів, що позитивно вплинуло на поточний стан
демократичних процесів в Україні. Проведення цих виборів може запевнити Канаду, що
підтримка нею демократизації вирішує такі ключові питання, як іноземне втручання у вибори
та кіберзагрози», - додав доктор Аксуорті.
Оля Одинська- Ґрод, Керівник місії, підкреслила: «Ми вітаємо велику кількість жінок, які
невпинно працюють на всіх рівнях адміністрування виборів. Однак ми відзначаємо, що в
програмах кандидатів у президенти в основному відсутні гендерні питання".
Канадська двостороння місія спостереження за виборами, що складається зі 160 осіб,
знаходиться в Україні в різному складі, починаючи з січня 2019 року та проводить
спостереження за дотриманням виборчого процесу у всіх регіонах України, де відбувається
голосування. Місія спостерігала за реєстрацією кандидатів та виборців, проведенням
кампаній, роботою виборчої адміністрації, участю громадянського суспільства, підготовкою
співробітників органів безпеки, медіа та інформаційним середовищем, а також вирішенням
спорів, пов'язаних з виборами.
Місія Канада 2019 залишатиметься в Україні протягом всього періоду виборчого процесу і
буде продовжувати спостерігати за реагуванням на результати та можливі правові виклики.
Остаточний звіт з рекомендаціями для майбутніх виборів буде оприлюднено приблизно
через два місяці після завершення виборчого циклу.
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###

Передумови для діяльності Місії Спостереження за Виборами КАНАДЕМ
Організацією КАНАДЕМ було здійснено понад 130 місій спостереження в більш ніж 40
країнах, що значним чином вплинуло на зміцнення демократичного процесу в усьому світі.
КАНАДЕМ направила близько 2000 спостерігачів протягом 11 місій спостереження за
виборами в Україні, починаючи з 2004 року. Місія Спостереження за Виборами КАНАДЕМ
діє згідно з «Декларацією принципів міжнародного спостереження за виборами»,
прийнятою ООН у 2005 році.

