Місія Канада 2019 була реалізована компанією "КАНАДЄМ", що стало
можливим завдяки щедрому фінансуванню з боку Департаменту
міднародних питань (Global Affairs Canada).
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Список абревіатур
ЦВК

Центральна виборча комісія

ОВК

Окружна виборча комісія

КПВВ

Контрольні пункти в'їзду/виїзду

ВПО

Внутрішньо переміщені особи

IFES

Міжнародна фундація виборчих систем

ЛГБТК

Лесбійки, Геї, Бісексуали, Трансґендери, Квіри

ДСС

Довгостроковий спостерігач

НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції

НАТО

Організація Північноатлантичного договору

НКРЗІ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та
інформатизації

НРУТР

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

ДВК

Дільнична виборча комісія

ВД

Виборча дільниця

ЛЗІ

Людина з інвалідністю

ООР

Орган з обслуговування реєстру

СБУ

Служба безпеки України

ЄМО

Єдиний мандатний округ

ДСЗЗІУ

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

КСС

Короткстроковий спостерігач

ДРВ

Державний реєстр виборців

UA:Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія України
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Вступне слово - Почесний Ллойд Аксуорті
Цей підсумковий звіт дає оцінку виборчого процесу з виборів
Президента та парламенту України із зауваженнями та
рекомендаціями.
Вибори Президента та парламенту України відповідали
міжнародним стандартам вільних та чесних виборів і призвели до
мирного переходу уряду до Володимира Зеленського та до партії
Слуга Народу.
Вельмишановна Христя Фріланд, міністр закордонних справ Канади
призначила мене Головою Місії та надала повноваження спостерігати
за всіма аспектами президентських та парламентських виборів в
Україні, включаючи моніторинг участі жінок, внутрішньо
переміщених осіб та меншин у виборчому процесі. Мені рекомендували вивчити ситуацію із
втручанням сторонніх гравців, зокрема діяльністю Росії.
Місія Канади прибула до Києва 22 січня 2019 року. Голова та керівник Місії Канади, а також група
аналітиків провели зустрічі з широким колом зацікавлених сторін на національному та
регіональному рівнях. Сюди входили Центральна виборча комісія (ЦВК), організації державної
безпеки, інші міжнародні та внутрішні місії спостереження за виборами, представники груп жінок і
меншин, і представники політичних партійних кампаній. Місія Канади хотіла б подякувати всім
своїм співрозмовникам та визнати зусилля та відкритість усіх, хто брав участь у підготовці та
проведенні парламентських виборів 2019 року, та доступ, який надавали нашим спостерігачам
протягом усього процесу.
Результатом усіх трьох циклів виборів, які ми відстежували, стала переважна підтримка
Володимира Зеленського як Президента та перемога його партії для формування парламентської
більшості. Це потужна база, на якій можна розпочати реформи.
Така ситуація, водночас, викликає побоювання, що широке домінування органів виконавчої та
законодавчої влади може призвести до зловживань.
Подальший демократичний розвиток України та встановлення повністю функціонуючої
представницької демократії багато в чому залежить від посилення системи стримувань і противаг
між гілками влади. Продовження судової реформи та закріплення незалежності судової гілки влади
повинні бути пріоритетом для нового Президента та парламенту. Неупереджене застосування
верховенства права є необхідною передумовою створення демократії, якої вимагають і
заслуговують усі українці, і насправді всі громадяни світу. Канада має унікальну позицію щодо
ефективної допомоги Україні на цьому шляху.
Під час подорожі по країні та відвідування дільниць у день виборів мене вразив прийом, який ми
отримали як представники Канади. Позитивні почуття щодо канадців та ролі Канади в Україні були
передані мені українцями та нашими спостерігачами з усіх куточків країни. Я вірю, що стосунки між
нашими народами кореняться у прихильності, яку ми поділяємо із загальними цінностями свободи,
плюралізму та миру. Аналогічним чином, участь сотень канадців в спостереженні за виборчим
процесом в Україні зміцнила рішучість, громадянську активність та громадську службу цих канадців,
оскільки вони повернулися до Канади з новою цінністю участі і суспільної свідомості.
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Канада зайняла принципову позицію в підтримці права українського народу на незалежність та
самовизначення. Ці принципи тільки зміцнилися завдяки нашій постійній участі. Інвестиції Канади в
підтримку України - від військової підготовки до економічного розвитку та консолідації демократії
– приносять результати, як для України, так і для Канади. Я твердо переконаний, що Канаді потрібно
продовжувати відігравати керівну роль у підтримці України в міжнародному співтоваристві.
Це стає ще більш нагальним, оскільки політичні амбіції президента США втягнули нового президента
України у вир Вашингтона, а деякі європейські країни почали тиснути на нього відносно послаблення
Україною своєї позиції щодо зусиль Росії по підриву України. Українські виборці продемонстрували
своє прагнення до демократичних реформ, які включали б сильну стабільну некорумповану
економіку і незалежність. Нещодавні події показують, що необхідною є конструктивна, стійка і
передбачувана міжнародна підтримка для протидії сумнівній тактиці деяких з союзників.
Канада, яка проводить власні вибори, повинна взяти на себе першочергове керівництво у підтримці
демократичних цілей українського народу.

Доктор Ллойд Аксуорті
Голова Місіїї
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Мандат та методологія місії
Місією Канади керує Голова Місії, Почесний Ллойд Аксуорті та Керівник Місії, пані Оля ОдинськаҐрод. Д-р. Аксуорті, якого було призначено Почесною Христею Фріланд, тодішнім міністром
закордонних справ Канади, а тепер віце-прем'єр-міністром, присвятив свою кар'єру просуванню та
захисту прав людини та демократії у всьому світі. Як Голова Місії, він отримав мандат спостерігати
за всіма аспектами президентських і парламентських виборів в Україні, включаючи моніторинг
участі жінок, внутрішньо переміщених осіб та меншин у виборчому процесі.
Місія Канади схвалює Декларацію принципів міжнародного спостереження за виборами та Кодекс
поведінки міжнародних спостерігачів за виборами. Декларація та Кодекс дають основу для
діяльності та методології спостереження за виборами Місії Канади. Спостереження Місії Канади
проводилося відповідно до принципів доброчесності, неупередженості та поваги до прав людини
та законів України. Завдання Місії Канади - сприяти зміцненню демократії на благо народу України,
відповідно до демократичних принципів, включених у Документ Копенгагенської наради
Конференції з питань людського виміру Конференції з безпеки та співробітництва в Європі
(НБСЄ). Місія Канади співпрацювала у своїй роботі з іншими міжнародними та внутрішніми місіями
спостереження за виборами.
КАНАДЕМ провів відкритий та прозорий процес підбору персоналу для вибору довгострокових та
короткострокових спостерігачів (ДСС та КСС). Склад Місії як на президентських, так і на
парламентських виборах відображав різноманітність Канади, в тому числі географічний розподіл,
стать, вік і меншості.
Місія прибула до Києва 22 січня 2019 року для проведення спостереження, здійснення записів та
звітування про всі аспекти виборчого процесу з виборів Президента та парламенту України.
Канадська Місія складалася з 50 довгострокових спостерігачів (ДСС), включаючи членів основної
команди та аналітиків, 342 короткострокових спостерігачів (КСС) на всі три дні виборів1 та
залученого місцевого персоналу. Канадська Місія направила ДСС та КСС до всіх областей України, в
яких проводилося голосування. У період до дня виборів Канадська Місія проводила спостереження
за реєстрацією кандидатів, виборчою кампанією, адмініструванням виборів, дотриманням
виборчого законодавства, медіа-середовищем, кібер безпекою, вирішенням виборчих спорів, а
також за роллю громадянського суспільства та участю жінок, внутрішньо переміщених осіб та
меншин у виборчому процесі. Місія Канади спостерігала за цими процесами в усіх регіонах України,
де проходило голосування. ДСС Місії Канади надавали основній команді та аналітикам щоденні та
щотижневі звіти про свої спостереження протягом всього періоду спостереження як за
президентськими, так і за парламентським виборчими процесами. Команда аналітиків Місії Канади
зібрала інформацію, що міститься в цих звітах, задля виявлення тенденцій в регіонах та по всій
країні.
Голова Місії Канади та Керівник Місії, а також група аналітиків провели зустрічі з широким колом
зацікавлених сторін на національному та регіональному рівнях. Сюди входили Центральна виборча
комісія (ЦВК), організації державної безпеки, інші міжнародні та внутрішні місії спостереження за
виборами, групи жінок та меншин, а також представники політичних партій. Місія Канади хотіла б
подякувати всім своїм співрозмовників і визнати відкритість і зусилля всіх тих, хто брав участь в
108 для першого туру президентських виборів; 106 - для другого туру; і 128 – для участі у парламентських
виборах
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підготовці і проведенні президентських і парламентських виборів 2019 року, а також відкритий
доступ, що надавався спостерігачам Місії протягом всього процесу.
Станом на 31 березня, перший тур президентських виборів, Місія Канади відвідала 980 виборчу
дільницю для спостереження голосування, підрахунку голосів та передачі результатів. Під час
другого туру голосування, який відбувся 21 квітня 2019 року, Місія Канади відвідала 1063 виборчих
дільниць для спостереження за голосуванням, підрахунком та передачею результатів. Під час дня
виборів до парламенту, що відбулися 21 липня 2019 року, спостерігачі Місії Канади відвідали 1079
виборчу дільницю та 194 окружних виборчих комісій (ОВК) для спостереження за голосуванням,
підрахунком та передачею результатів.
Місія Канади розробила серію з семи електронних форм, використовуючи Google Форми, щоб
надати можливість командам ДСС та КСС звітувати про свої спостереження в режимі реального часу.
За допомогою планшетів команди надавали основній команді та аналітикам Місії Канади свої
спостереження протягом дня виборів та протягом наступних двох днів, задля висвітлення процесу
відкриття виборчих дільниць, періоду голосування, підрахунку бюлетенів та передачі результатів.
Місія Канади проводила всі свої спостереження керуючись принципом невтручання; тому
спостерігачі знаходились осторонь навіть у випадках інцидентів. Коли спостерігачі ставали свідками
інциденту, включаючи будь-яку форму насильства, серйозні порушення правил виборів,
залякування виборців тощо, вони заповнювали форму інциденту, яка включала розповідне
пояснення інциденту. Усі форми були зібрані в електронному вигляді для надання статистики та
графіків основній команді та аналітикам, і всі спостереження були проаналізовані, щоб виявити
тенденції та повідомити про серйозні порушення. Місія Канади включила свої спостереження у три
попередні заяви, опубліковані 1 квітня, 22 квітня та 22 липня, а також у цей звіт.
Основна команда та команда аналітиків були доступні спостерігачам протягом днів виборів, щоб
відповісти на будь-які запитання, слідкувати за інцидентами та координувати дії в питаннях безпеки
з іншими місіями спостереження за виборами, українською поліцією та посольством Канади.
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Основні висновки

•

Президентські та парламентські вибори 2019 року в Україні здебільшого були організовані
відповідно до міжнародних стандартів демократичних виборів. Загалом, органи виборчої
адміністрації (ЦВК, ОВК та ДВК) виконали свої обов’язки щодо підготовки та проведення дня
виборів належним чином. Хоча все ж існують можливості для вдосконалення, чинна
нормативно-правова база відповідає міжнародним стандартам для проведення
демократичних виборів.

•

Президентські вибори 2019 року в Україні були проведені в контексті фактичної війни,
розв’язаної проти України Російською Федерацією, та незаконної окупації суверенної
території України в Автономній Республіці Крим та частинах Донецької та Луганської
областей. Враховуючи виклики, які постають перед Україною через іноземну окупацію та
агресію, народ України заслуговує на те, щоб йому було висловлено захоплення успішним
проведенням цих виборів. Залякування і страх, а також проблеми при перетині материкової
частини України з окупованого Криму і при перетині лінії зіткнення між окупованими
районами Донецька і Луганська та контрольованої урядом території на сході негативно
позначилися на можливості реалізації виборчого права громадянами України, які
проживають на цих окупованих територіях.

•

Незважаючи на нові норми, які полегшують реєстрацію внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
та інших внутрішніх мігрантів, для тимчасової зміни адреси голосування, ці групи
залишаються суттєво позбавленими права участі у виборчому процесі. Парламент було
сформовано без повноцінної участі 1,3 млн ВПО та багатьох внутрішніх мігрантів. Питання
щодо вимог реєстрації по місцю проживання, залишаються невирішеними і є головною
перешкодою на шляху цих виборців до можливості скористатись повним чином своїм
виборчим правом.

•

У короткий часовий проміжок між першим та другим туром голосування на виборах
Президента, а також через коротку кампанію з дострокових парламентських виборів
постали виклики у питаннях реєстрації та перереєстрації виборців, особливо внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) та громадян України, які проживають в окупованому Криму та
непідконтрольних частинах Донецької та Луганської областей. У цей короткий проміжок
часу також з’явилися виклики, які полягали у необхідності формування нового складу
окружних та дільничних виборчих комісій, у той час як нові члени виборчих комісій не мали
можливості пройти навчанняю

•

Місія Канади вітає велику кількість жінок, які невпинно працюють на всіх рівнях
адміністрування виборів.

•

Місія Канади вітає збільшення кількості жінок, внесених до партійних списків на
парламентських виборах, разом із значним збільшенням кількості жінок, обраних до
Верховної Ради. Проте, місія Канади відзначає, що питання ґендерної рівності залишається
відсутнім у програмах політичних партій і кампанях кандидатів. Відсутність ґендерної
проблематики в українському суспільному житті, поряд із відносно низькою кількістю жінок,
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обраних до парламенту, в кінцевому рахунку означає, що жінки продовжуватимуть
боротися за вплив на закони та політику країни.
•

Ромська громада залишається виключеною з виборчого процесу, а соціально-економічні
фактори, що перешкоджають її участі, не враховуються в публічному та політичному
дискурсі.

•

Виборча кампанія була конкурентоспроможною, жвавою та плюралістичною. Загальна
спроможність партій і кандидатів вільно проводити виборчу кампанію сформувала
сприятливе виборче середовище, для проведення демократичних виборів. Проте, висока
концентрація традиційних засобів масової інформації на національному та регіональному
рівнях обмежувала доступ до збалансованого висвітлення та інформації про різні
платформи та погляди. Вона також створила перешкоди для вступу нових політичних сил і
поляризувала громадську думку за ключовими соціально-політичними питаннями

•

Місія Канади спостерігала за порушенням правил ведення передвиборчої кампанії до та
після офіційного періоду кампанії. Закон не визначає повною мірою терміни «політична
агітація та політична реклама», що призводить до неможливості регуляторних органів
контролювати та застосовувати санкції у разі порушення.

•

Місія Канади відзначила більше порушень і втручань у виборче законодавство, процедури і
правила під час парламентських виборів, ніж під час президентських, зокрема, в тому, що
стосується мажоритарної виборчої системи. Елемент мажоритарної виборчої системи
створює стимули для к упівлі голосів кандидатами, враховуючи відносно низьку кількість
голосів, які відрізняють переможця та переможеного під час виборів за мажоритарними
списками.

•

Звіти про зловживання адміністративним ресурсом були присутні протягом всіх кампаній.
Проте ці інциденти були локалізовані, і не було жодного відчуття централізованого
використання державних установ, задля впливу на результат виборів. Загальне евтручання
центрального апарату у послідовний цикл виборів є позитивним зрушенням у національній
виборчій політиці.

•

Незважаючи на те, що прозорість та нормативна база фінансування передвиборчої кампанії
покращилася протягом останніх циклів виборів в Україні, фінансування виборчих кампаній
залишається загалом непрозорим, і твердження про те, що витрати відбуваються поза
встановленими законом параметрами проголошуються регулярно.

•

Медіа-середовище України пропонує виборцям широкий спектр джерел інформації та
думок. Однак велика кількість ЗМІ підтримують певну партію чи кандидата, тому виборцям
бракує об'єктивного висвітлення подій.

•

Роль нових (онлайн) ЗМІ та соціальних медіа у політичній кампанії та рекламі зростає,
включаючи поширення негативного PR, немаркованого політичного змісту (джинса) та
дезінформації. Необхідно більше зосередитися на нерегульованому онлайн-просторі та
онлайн-ЗМІ як на джерелах відповідної інформації та інструментів політичного впливу.
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•

Українські журналісти-розслідувачі та активісти, діяльність яких спрямована на боротьбу з
корупцією, все ще знаходяться у тяжкому положенні через високий рівень залякування та
фізичних нападів, подекуди із летальними наслідками.

•

Правоохоронні органи загалом були достатньо підготовлені до забезпечення безпеки під
час виборів. Місія Канади відзначила хорошу співпрацю між правоохоронними органами та
вітчизняними виборчими організаціями з підготовки правоохоронних органів щодо їхньої
ролі у забезпеченні безпеки під час виборів. Одиничні випадки насильства, яке було
безпосередньо чи опосередковано пов'язане з кампанією, відбувалися протягом всієї
кампанії. Ці інциденти не були системними.

•

Хоча шкідлива кібер-діяльність проти виборчих систем і персоналу залишається серйозною
проблемою, обсяг такої діяльності на парламентських виборах, у порівнянні з
президентськими виборами, виявився нижчим. Протягом короткого інтервалу між
виборчими циклами 2019 року відповідні українські органи влади змогли підвищити
готовність до кібербезпеки та витримувати високі експлуатаційні навантаження.

•

Триває впровадження пропагандистських оповідань в онлайн-платформи і потрібно більше
уваги приділити зміцненню національного інформаційного простору.
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Рекомендації
На основі своїх спостережень щодо президентських та парламентських виборчих процесів 2019 року
в Україні та міжнародних принципів та настанов 2, Місія Канади рекомендує:
Законодавчі питання
• Парламент має надати пріоритет ухваленню переглянутого Виборчого кодексу відповідно
до міжнародних стандартів проведення демократичних виборів та гармонізації чинного
виборчого законодавства. Парламент повинен розглянути запропоновані зміни до чинної
редакції Виборчого кодексу та розглянути наступне:
o Переглянути поточну пропозицію щодо розподілу місць у парламенті за списками
партій на основі явки виборців та базування розподілу місць на кількості
зареєстрованих виборців;
o Спростити процедури зміни адреси голосування внутрішньо переміщених осіб та
мігрантів та дозволити їм брати участь у всіх аспектах виборчого процесу;
o Включити механізм забезпечення виконання ґендерних квот у висуванні кандидатів
політичними партіями;
o Дозволити більш тривалий період, ніж дводенний термін для вирішення виборчих
питань;
o Виділити Центральній виборчій комісії більшу дискреційність щодо доцільності
реєстрації вітчизняних груп спостерігачів, включаючи питання щодо того, чи мають ці
вітчизняні групи спостерігачів політичну приналежність до кандидатів чи партій;
o Усунути перешкоди щодо участі людей з обмеженими можливостями у виборчих
процесах.

Адміністрування виборів
•

Уряд має розглянути можливість зміни правил щодо закупівель виборчих матеріалів, задля
врахування коротких строків проведення дострокових виборів і дозволити ЦВК закупляти
матеріали вчасно.

•

Необхідно створити реєстр виборчих експертів, засвідчених ЦВК. Кандидати на роль
експертів мають пройти навчальну сесію поза виборчого періоду. Саме з цього пулу
підготовлених осіб будуть заповнені посади голови, заступника і секретаря ОВК та ДВК.

•

Члени ДВК та ОВК мають отримувати кращу винагороду для підвищення якості їх роботи,
заохочення подачі заявок на ці позиції та скасування потреби в додатковій оплаті після
опівночі в день голосування. Це також сприяло б ґендерній рівності, оскільки більшість
членів ДВК та ОВК складають жінки.

У тому числі документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ, Міжнародний пакт
про громадянські і політичні права, Зауваження загального порядку № 25 ООН з прав людини, а також
думки і рекомендації Венеціанської комісії.

2
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•

Зміна місця голосування виборцем має зберігатись протягом усіх турів голосування,
виключивши, таким чином, необхідність повторної реєстрації між виборами.

•

Члени ДВК мають отримати право голосування на своїй дільниці після підписання декларації
присяги. Таке рішення гарантуватиме членам ДВК можливість скористатись своїм правом
голосу та допоможе просувати права жінок, оскільки більшість членів ДВК - це жінки.

•

Необхідно встановити процедуру для вдосконалення та пришвидшення передачі
протоколів ДВК до ОВК.

•

Необхідно запропонувати ЦВК використовувати засоби масової інформації та соціальні
мережі для навчання виборців щодо процедур реєстрації виборців, списків виборців та
процедур голосування.

•

ЦВК має докласти зусиль, щоб зробити виборчі дільниці доступними для людей з
обмеженими можливостями.

Положення про кампанії
•

Внести зміни в статті про фінансування виборчих кампаній у Закон про вибори Президента,
Закон про парламентські вибори та Закон про політичні партії, щоб посилити штрафні санкції
за недотримання правил фінансування виборчих кампаній.

•

Дебати між двома кандидатами, які беруть участь у повторному голосуванні, як це
передбачено Законом про вибори Президента, мають відбуватися за тиждень до
голосування за балотаж, щоб забезпечити достатньо часу для повноцінного та змістовного
обговорення кандидатами питань та позицій піднятих громадянським суспільством, ЗМІ та
громадськістю.

•

Кампанії мають бути спрямовані на те, щоб домовитися між собою про проведення
додаткових дебатів між кандидатами та надати електорату більше можливостей для
ознайомлення з відповідними політичними позиціями кандидатів.

•

Має бути встановлене обмеження щодо відсотка виборчого фонду кандидата в президенти,
який кандидат може пожертвувати за рахунок особистих коштів.

•

Необхідно надати чіткіші визначення того, що являє собою «політична агітація» та
«політична реклама», сформульовані таким чином, щоб вони включали прийнятну
поведінку.

Участь жінок у виборах та ґендерні питання
•

Парламент гарантує, що ґендерна квота та дієвий механізм правозастосування залишаться
частиною будь-якого виборчого законодавства, щоб гарантувати значиму участь жінок в
українській політиці.
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•

Уряд має забезпечити тим політичним партіям, які відповідають ґендерним вимогам Закону
про реформування політичних фінансів, отримання всієї суми фінансування, на яку вони
мають право щорічно.

•

Ці політичні партії мають дотримуватися ґендерних квот, детально визначених у виборчих
рамках, і розробляти заходи щодо підвищення представництва жінок у своїх внутрішніх
управлінських структурах, включаючи об’єднання жінок для заохочення активізації участі
жінок у партії та політичному житті.

•

ЦВК має надати дані, із розподілом за статтю, щодо кандидатів, реєстрації виборців та
кількості виборців, а також членства в ОВК та ДВК, включаючи позиції трійки, для більш
точної оцінки тенденцій політичної участі жінок.

•

Політичні партії мають консультватися з широким колом недостатньо представлених груп,
включаючи групи меншин та ЛГБТК-спільноту, щоб переконатися, що їхня політика та
агітаційна програма відображають різноманітність українського суспільства.

•

Політичні партії мають розвивати молодіжні крила у своїх партіях, щоб створити простір для
обговорення та залучення молоді до участі у роботі партії.

Внутрішньо переміщені особи, внутрішні мігранти та меншини
•

Парламент має прийняти закони, які сприятимуть повному забезпеченню участі в
національних і місцевих виборах ВПО, внутрішніх мігрантів та тих, хто має право голосу, але
ніколи не був зареєстрований відповідно до міжнародних стандартів.

•

Уряд має вжити практичні заходи, які б дозволили ВПО та внутрішнім мігрантам реалізувати
своє право на участь у політичному житті країни, гарантуючи відсутність перешкод на основі
реєстрації місця проживання.

•

Уряд має вжити практичні заходи щодо усунення перешкод для громадян, які наразі не
зареєстровані або які лише частково закріплені за допомогою реформи системи реєстрації
місця проживання, включаючи спрощення процедур реєстрації виборців та відокремлення
адреси голосування від постійного місця проживання.

•

Уряд має проводити широкі інформаційні та освітні кампанії серед виборців, зокрема ВПО
та внутрішніх мігрантів, задля підвищення обізнаності щодо процедур зміни місця
голосування.

•

Парламент має прийняти закони для усунення перешкод щодо участі людей з обмеженими
можливостями.

•

ЦВК має розширити свої програми навчання виборців з метою підвищення обізнаності груп
з обмеженими можливостями щодо своїх виборчих прав.
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•

Уряд має вжити конкретних заходів для усунення бар'єрів у реєстрації для ромської
громади, за допомогою програм, спеціально спрямованих на ромських жінок.

Кібербезпека
• ЦВК має бути визнана національною критичною інфраструктурою для підвищення рівня
кібербезпеки Державного реєстру виборців, системи «Вибори» та відповідної інфраструктури
та активів ІКТ. Таке призначення дозволило б ЦВК скористатися прозорим, прогнозованим та
стійким підходом до планування, складання бюджету, встановлення стійкого обміну
інформацією та практик управління інцидентами, а також забезпечило б постійний цикл
удосконалення як персоналу, так і технологій. Більше того, цей крок побічно зміцнить довіру
громадськості до ЦВК та демократичних процесів.
• Влада України має запросити довірену міжнародну організацію, яка має важливі технічні та
безпекові дані, щоб провести «дружній аудит» рівнів захисту кібербезпеки ЦВК та їх
відповідність міжнародним стандартам. Це слід зробити якомога раніше, щоб забезпечити
персоналу ЦВК достатньо часу для усунення будь-яких можливих недоліків.

ЗМІ та соціальні медіа
• Парламент

має розглянути можливість запровадження або зміни законодавства
для демонополізації власності на засоби масової інформації на національному рівні. Це має
поєднуватися з правилами прозорого фінансування всіх ЗМІ, створення політики редакційної
колегії, незалежної від контролю власності, та інституціоналізації більш високих професійних
стандартів та відповідальності ЗМІ за опублікований контент.

• Необхідно розробити комплексний підхід до регулювання інформаційного середовища,

який включає чітке визначення того, що являє собою поняття «засоби масової інформації» в
Інтернеті, з чіткими правилами, обов'язками та поведінкою, пов'язаними з порталами, які
вважаються постачальниками новин та суспільно-політично важливого контенту.
• Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має бути реформована в напрямку

набуття незалежноств, задля того, щоб стати політично незалежним органом, здатним до
своєчасного нагляду та застосовування додаткових санкцій.

• Уряд у співпраці з національним медіа та відповідними зацікавленими сторонами має

розглянути можливість створення більш зваженого підходу до використання Національної
суспільної телерадіокомпанії України (UA:Суспільне) для трансляції політичної реклами в
періоди передвиборчої кампанії, що не перешкоджає її здатності розвиватися як постачальник
популярного контенту.
• UA:Суспільне має отримати повноваження та бюджети на розробку нового та привабливого

контенту для мовлення на всіх ключових мовах меншин.

• Уряд України має розглянути можливість розробки проактивних, прозорих та збалансованих

правил регулювання інтернет-інформаційного простору. Це повинно включати, серед інших,
чіткі визначення того, що являє собою Інтернет-ЗМІ, розширення існуючих правил для
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традиційних ЗМІ на Інтернет-порталів, прозорість власності та вимоги дотримання прийнятих
стандартів журналістики.
• Уряд має вивчити подальші можливості взаємодії з платформами соціальних медіа

(наприклад, Facebook, Instagram, YouTube) для стримування образливого та зловмисного
політичного контенту від зареєстрованих груп та сторінок в Інтернеті до та під час кампаній.
• Будь-яке юридичне визначення агітації має включати діяльність, яка відбувається в будь-

якому каналі соціальних мереж, поточному та майбутньому.

• Необхідно здійснити запуск єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
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Передумови та політичний контекст
31 березня 2019 року в Україні відбулися чергові президентські вибори, в результаті яких до другого
туру виборів вийшли Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Тридцять
дев'ять кандидатів балотувалися на посаду Президента. Центральна виборча комісія (ЦВК)
встановила офіційний результат виборів 7 квітня протягом десятиденного періоду, встановленого
Законом про президентські вибори 3. Жоден з кандидатів не оскаржив офіційні результати,
встановлені ЦВК.
% голосів, топ-8 кандидатів – 31 травня, 2019 (офіційні результати, надані ЦВК)
(Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Гриценко, Смешко, Ляшко, Вілкул

21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів, а 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати
виборів. 30,105,004 громадянина України були зареєстровані у списках виборців на виборчих
дільницях, де відбулися вибори, у яких взяли участь 18,491,837 виборців. Володимир Зеленський
отримав 13,541,528 голосів (73,22%), а Петро Порошенко - 4,522,450 голосів (24,45%) 4. Напередодні
виборів,
незабаром
після
публікації
екзит-полів, пан Порошенко
поступився
і
закликав пана Зеленського привітати його з перемогою.
20 травня 2019 року Володимир Зеленський склав присягу як шостий президент України. 21 травня
2019 року президент Зеленський підписав указ про розпуск парламенту України та проведення
дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Конституційність розпуску
парламенту Президента Зеленського була оскаржена в Конституційному суді, проте 20 червня 2019
року Суд підтримав конституційність указу і проведення виборів 21 липня 2019 року.
Ці вибори проходили в контексті незаконної окупації Криму Російською Федерацією а також в
стані війні в Східній Україні. Після Революції гідності в Україні (листопад 2013-лютий 2014 рр.)
Російська Федерація вторглась та незаконно окупувала Автономну Республіку Крим. Навесні 2014
року в східноукраїнських областях Луганська та Донецька спалахнуло масштабне насильство,
Закон України "Про вибори Президента України", частина 1 статті 84
Протокол Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування на президентських
виборах в Україні, 30 квітня 2019 https://cvk.gov.ua/info/protokol_cvk_30042019.pdf

3
4
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спровоковане та спрямоване підрозділами російської розвідки. Після цього в серпні 2014 року в
Україну вторглися регулярні російські збройні сили та військова техніка. Частини Донецької та
Луганської областей залишаються під іноземною окупацією, а насильство та обстріли є щоденними
явищами на лінії зіткнення та навколо неї. Понад 13 000 людей загинули, понад 30 000 було
поранено та понад 1,3 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами з початку
конфлікту.
З 2014 року влада України проводить політику посилення інтеграції з Європейським Союзом та
Організацією Північноатлантичного договору (НАТО). Влада пообіцяла здійснити низку
широкомасштабних реформ, успіх яких був нерівномірним.
Громадянське суспільство та громадське життя в Україні є яскравими та плюралістичними. На
території України, що знаходиться під контролем українського уряду дотримуються і гарантуються
фундаментальні права на свободу слова, мирні збори, асоціації, вираження думок,
релігії. Вибори 2019 року відбулися в соціальному настрої підвищеного оптимізму і очікувань, що
нові виконавчі і законодавчі органи будуть прагнути до змін і реалізують широкі реформи.
16 серпня Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати парламентських виборів:
Партія

Популярне
Місця
голосування % партій

КандидатиВсього
мажоритарники

Слуга Народу

43.16

124

130

254

Опозиційна платформа

13.05

37

6

43

Батьківщина

8.18

24

2

26

Європейська солідарність 8.10

23

2

25

Голос

17

3

20

Незалежні висуванці

46

46

Інші сторони

10

10

Залишилось місць

5.82

26
Всього: 450
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Адміністрування виборів
Центральна виборча комісія відповідає за організацію та проведення виборів в Україні. ЦВК
створила 199 окружних виборчих комісій (ОВК) по всій країні, за винятком Автономної Республіки
Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей, які тимчасово не
знаходяться під контролем уряду України. ЦВК також виконує роль виборчої комісії для
закордонних округів у складі 102 дільничних виборчих комісій (ДВК).
ОВК відповідальні за формування ДВК. Під час президентських виборів, було сформовано 30,001
ДВК, і 29,886 під час парламентських виборів, включаюсь регулярні та спеціальні виборчі
дільниці. Голосування за межами країни було доступне в українських дипломатичних
представництвах у 72 країнах. Зокрема, в Російській Федерації голосування не було доступним після
рішення ЦВК про те, що безпека голосування не може бути гарантована.
ЦВК - це державний орган, що складається з 17 членів, призначених Парламентом на семирічний
термін, що може бути поновлений. Ці члени призначаються Президентом і відображають
пропозиції, висунуті всіма депутатськими фракціями та групами у Верховній Раді. Під час обох
президентських і парламентських виборів, до складу ЦВК входило 16 членів, дев'ять жінок і
сім чоловіків, одне місце залишилось вільним через відсутність політичного консенсусу в останній
номінації. Важливо зазначити, що після виборів президент Зеленський попросив парламент
звільнити всіх членів ЦВК, оскільки він вважав, що члени ЦВК політично упереджені на користь
колишнього президента, який призначив їх. Парламент прийняв рішення щодо розпуску видатною
більшістю голосів 13 вересня 2019 року, а новий склад ЦВК у складі 17 членів було призначено 4
жовтня 2019 року.
ЦВК проводила свої публічні засідання, перед якими регулярно проводилися закриті попередні
сесії (принаймні один раз на день та більше, якщо це необхідно). Інформація щодо цих
запланованих сесій була розміщена на офіційному веб-сайті Комісії. На сайті також було
надано повний текст усіх резолюцій ЦВК, а також іншу необхідну інформацію, що стосується
виборчого процесу. Місія Канади зауважила своєчасне опублікування результатів усіх виборчих
дільниць на веб-сайті ЦВК, що є найбільш фундаментальним знаком відкритості та прозорості у
виборчих питаннях. Комісія проводила засідання у відкритій формі та надавала повний доступ до
них спостерігачам та ЗМІ, в тому числі надаючи можливість проводити трансляції із залу засідань. В
цілому, місія Канади відзначила, що ЦВК виконують свої обов'язки ефективно і
прозоро, відзначаючи, зокрема, професіоналізм, з яким було розглянуто проблеми, пов'язані з
організацією початку парламентських виборів.
У травні 2019 року ЦВК звернулася до Президента, Парламенту та уряду, із заявою, що, враховуючи
часові обмеження, пов’язані з проведенням дострокових виборів у парламент, виборча
адміністрація не зможе здійснити необхідні процедури державних закупівель відповідно до
законодавства. Міністерство економічного розвитку і торгівлі у відповідь надало ЦВК особливі
положення щодо закупівлі товарів та послуг.
Для участі у президентських виборах, ЦВК зареєструвала 44 кандидати у президенти, серед них
чотири жінки. Загалом 93 особи подали заявку на участь у виборах, 47 з них були
відхилені. Більшість цих відхилень були пов'язані з неспроможністю кандидатів надати необхідний
депозит, неповними заявками або політичними програмами, які містили положення, що порушують
конституційні норми, містять заклики до насильства або порушення прав людини. П'ять кандидатів
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відкликали заявки самостійно у строк до 7 березня, і, зрештою, лишилось 39 кандидатів. Для
обрання кандидату потрібна абсолютна більшість голосів (50% + 1). Громадяни України мають право
балотуватися в президенти, якщо їм не менше 35 років, вони говорять українською мовою і прожили
в Україні не менше 10 років до виборів.
ЦВК зареєструвала в цілому 5,966
кандидатів і 22 партїї для участі у
парламентських виборах період з
24 травня по 25 червня, у
відповідності до строків вказаних в
законі. ЦВК скасувала реєстрацію
кандидатів у загальній ількості в 137
людей в мажоритарних округах, а
також 18 реєстрацій кандидатів у
партійних списках. Такі скасування
ґрунтувалися
здебільшого
на
неможливості виконати п'ятирічне
зобов'язання щодо проживання в
Україні. Іншими причинами були
відсутність необхідної документації,
недостатня кількість коштів або недозволені платежі для покриття необхідних фінансових
депозитів. Незважаючи на те, що закон чітко визначає, що технічні помилки чи упущення заяв на
реєстрацію кандидатів не можуть бути підставою для відмови, ненадання необхідної документації
є правовою причиною відмови ЦВК у реєстрації кандидата. Це в свою чергу створило певні
юридичні неясності. У своїй постанові Верховний Суд вирішив це питання, надавши чіткі вказівки,
які Місія Канади вважає позитивною практикою.

Окружні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії
Під час президентського туру виборів Місія Канади спостерігала за ОВК та ДВК у всіх 24
областях. Оскільки кожен кандидат на виборах може призначити свого представника в ОВК, кожен
ДВК може мати до 39 членів. Проте, деякі кандидати в президенти підозрювалися в тому, що були
«технічними кандидатами» або «кандидатами-привидами», з тим щоб основні кандидати
мали більшу кількість своїх представників у ОВК. Зважаючи на велику кількість потенційних членів у
кожній ОВК, Місія Канади спостерігала труднощі та часом неможливість ОВК досягти кворуму на
засіданнях. Крім того, відбулося багато замін членів ОВК, зокрема Голів.
26 лютого ЦВК провела навчання в Києві для Голів, заступників Голів та секретарів ОВК. Крім
того, для всіх членів ОВК було проведено навчання у співпраці з національними та міжнародними
неурядовими організаціями. Ці сесії були ефективними як з точки зору організації, так і за
змістом. На жаль, однак, з огляду на високий рівень плинності кадрів у членстві ДВК, по оцінках місії
Канади, принаймні третина членів ОВК не отримала формального навчання. Крім того, були скарги
з приводу відсутності фінансових і матеріальних ресурсів, а також незадовільних приміщень. Хоча
ДВК працювали належним чином в цілому, ці питання позначалися на ефективності роботи комісій.

17

Дільничні виборчі комісії (ДВК) були створені ОВК не пізніше 12 березня і провели своє перше
засідання протягом двох днів після їх створення. На основі спостережень Місії Канади, це було
добре організовано. Проте, існували аналогічні занепокоєння, з приводу кількості членів комісії,
частих замін і можливості досягнення кворуму на зборах.
При підготовці до другого туру президентських виборів, всі ОВК та ДВК були відновлені. Кожен
кандидат повинен був подати еквівалентну кількість кандидатів для членства у 199 ОВК та 28 808
ДВК (сім у кожній ОВК та шість-вісім у ДВК, залежно від їх розміру). Щоб уникнути несправедливості,
посаду заступника було скасовано у другому турі, а посади голови та секретаря були розподілені
між двома кандидатами. Той факт, що кожна комісія мала парну кількість членів (12, 14 чи 16),
однаково розподілених між двома кандидатами, представляв проблему в частині роздільного
голосування з важливих питань на засіданнях. Місія Канади особливо відзначила це питання, коли
ОВК призначала технічний персонал.
У другому турі виборів, обидва кандидати в президенти мали запропонувати велику кількість членів
комісії протягом короткого часу, - близько 1400 людей для ОВК та 200,000 людей для ДВК. Жоден із
двох кандидатів не зміг цього досягти, і кілька ОВК були змушені звернутися до громадськості,
посилаючись на розділ 85.12 Закону про вибори Президента, щоб заповнити вакантні посади у
складі ДВК. Для другого туру члени ДВК були висунуті відповідно:
• 195,026 за поданням кандидата Зеленського;
• 147,228 за поданням кандидата Порошенка;
• 59 210 за пропозицією ОВК.

Остаточні результати першого туру президентських виборів були оголошені 7 квітня 2019 року,
залишивши лише два тижні на закриття ОВК та ДВК з першого туру (архівування файлів, фінансові
операції тощо) та встановлення нових комісій для другого туру. Таким чином, деякі
ДВК почали свою діяльність менше ніж за тиждень до дня виборів. Цей дуже короткий проміжок
часу значно вплинув на підготовку нових членів ОВК та ДВК. IFES запропонували ЦВК провести
підготовку для нових членів ОВК, однак ЦВК вирішила, що в цьому не було
необхідності, враховуючи жорсткі часові рамки. Місія Канади не спостерігала жодних нових
навчань для ДВК до другого туру.
Під час парламентських виборів, ЦВК сформувала всі 199 ОВК з в максимальному складі 18 членів
до законодавчо встановленого терміну 31 травня. Місія Канади не відзначила жодних критичних
проблем, що стосуються процесу формування ОВК. Загальна кількість членів становила 3,553,
близько 38% з них раніше працювали в якості членів комісії під президентських виборів 2019 року.
Близько 59% членів комісій становили жінки. Відповідно до спостережень Місії Канади кількість
замін членів ОВК становила від 30% до 50%.
Відповідно до законодавства, політичним партіям, які мають представництво в
Парламенті, автоматично було надано членство в ОВК та дозволялося мати по одному члену на
кожну партію. Всі шість партій з парламентськими фракціями (Солідарність, Радикальна партія
Олега Ляшка, народний Фронт, партія Батьківщина, Опозиційний Блое та Самопоміч скористалися
правом мати своїх кандидатів в якості членів ОВК. Інші позиції були заповнені по лотерейній
системі, в якій кожна зі сторін мала право на участь, за включенням тих, хто вже мав представника
в ОВК. Такі дії призвели до того, що партії мали по два представника в значній кількості ОВК.
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Під час парламентських виборів ЦВК забезпечила пропорційний розподіл керівних посад в ОВК
серед політичних партій, у тому числі інших членів ОВК. Не було відмічено жодних судових справ,
які оскаржували розподіл членів виконавчої влади в ОВК.
Місія Канади відвідала загалом 194 ОВК під час парламентського передвиборчого процесу. Місія
Канади не змогла відвідати п’ять ОВК (чотири на Донеччині та один на Луганщині) з міркувань
безпеки, включаючи наявність мін на дорогах, близькість до лінії зіткнення та можливість
обстрілів. Спостерігачі Місії Канади не змогли відвідати ОВК №59, розташовану у Мар'їнці на
Донеччині, враховуючи питання безпеки. Однак Місія Канади провела телефонну розмову з ОВК, в
рамках якої члени ОВК повідомили Місію Канади, що вони офіційно вимагають переїзду з міркувань
безпеки, звернувшись до ЦВК, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів, Регіональної ради
м. Мар’їнка та Управління цивільно-військового співробітництва Донецької області. Члени комісії
висловили стурбованість збільшенням кінетичної активності в цій місцевості вночі, коли ДВК будуть
доставляти бюлетені та протоколи до ОВК. Жодного плану дій у надзвичайних ситуаціях не було, на
випадок якщо територія стане занадто небезпечною для членів ДВК для поїздки до ОВК. Більше
того, найвіддаленіша ДВК була за 170 км. Незважаючи на звернення про переселення, ні ОВК, ні
ДВК, що знаходяться під його юрисдикцією, не отримали повноважень змінювати місця дислокації.
Для парламентського туру виборів, ДВК були створені своєчасно, у встановлені законом терміни до
5 липня 2019 р. У ряді випадків, ОВК зіткнулися з відсутністю кандидатур на посади ДВК,через цілу
низку факторів, зокрема, літні канікули і короткі терміни для передвиборчої підготовки. Тим не
менш, загальна оцінка Місії Канади полягає в тому, що ДВК були створені та виконували свою роботу
безперебійно, без жодних суттєвих проблем.
Навчальний центр ЦВК провів 106 навчальних сесій ОВК та 333 навчальних зборів ДВК. Місія Канади
спостерігала за деякими тренінгами і, в цілому, позитивно сприймає їх організацію та проведення.
Реєстрація виборців
Списки виборців створюються Державним реєстром виборців (ДРВ), централізованою базою даних
ЦВК. ДРВ управляється 27 реєстраційними адміністраціями та 759 органами з обслуговування
реєстру (ООР). Під час президентських і парламентських виборів Місія Канади відвідала ряд органів
з обслуговування реєстрів у кожному регіоні та надала позитивну оцінку їхній діяльності.
Виборці мали можливість перевірити свою інформацію на веб-сайті ЦВК або в органах
обслуговування ДРВ, де вони були також здатні внести зміни в списки. Списки виборців не
викликали жодних істотних протиріч, і їх достовірність не була поставлена під сумнів політичними
партіями. Виборці мали змогу ознайомитись з попереднім списком у кожній ОВК та вимагати зміни
не пізніше, ніж за три дні до виборів. 315,725 виборців змінили свою адресу голосування для участі
у голосуванні першого туру президентських виборів.
Зважаючи на короткий проміжок часу між двома турами голосування на президентських виборах,
тимчасовий список виборців не був розроблений або розміщений. Як і в першому турі, органи
Державного реєстру виборців повинні були подати остаточні списки виборців до кожної ДВК не
пізніше, ніж за два дні до другого туру голосування, тобто 18 квітня 2019 року. Виборці, які бажали
зареєструватись або змінити місце свого голосування для голосування за їх тимчасовим місцем
проживання не були в стані цього зробити до 15 квітня 2019 р. Молоді виборці, які досягли
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повноліття між двама турами і можуть проголосувати, у відповідності до закону, були автоматично
додані в остаточний список виборців.
На президентських виборах загальна кількість громадян, зареєстрованих у Державному реєстрі
виборців, становила 29,657,746. За включенням громадян, які в даний час проживають в
окупованому Криму, або на неконтрольованих державою частинах Донецької і Луганської
областей. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) повинні були знову зареєструвати зміну адреси у
своїх відділеннях Державного реєстру виборців на другий тур. Те ж саме правило діяло для будьякого іншого громадянина, який може бути тимчасово відсутній за місцем прописки, через
навчання або роботу в іншому місті. Процес був обмежений строком у дев'ять днів, від 7 квітня 2019
року (дня, коли було офіційно оголошено другий тур) до 15 квітня 2019 року, за п'ять днів до дня
виборів. Це призвело до тривалих і довгих черг. Для виконання деяких реєстрації, знадобилося до
кількох годин часу. Всього 325,604 громадянина України тимчасово змінили свою адресу, щоб
проголосувати у другому турі, що трохи більше, ніж у першому турі. Жодних доповнень до списків
виборців не було дозволено в день виборів, 21 квітня 2019, і тільки виборці, зазначені у списках
мали право голосу. Місія Канади не спостерігали жодних доповнень до списків виборців у день
виборів.
Реєстраційні номери виборців оновлювались в кінці кожного календарного місяця. Станом на 30
червня 2019 року загальна кількість зареєстрованих виборців становила 35,550,428. Станом на 15
липня 2019 року (термін, визначений для цих виборів), 280,922 виборці тимчасово змінили місце
голосування, 65,016 - з Криму, Донецької та Луганської областей. З тих, хто змінив своє місце
голосування, 76% вибрали ДВК поза своїм районом, що, в свою чергу, призвело до обмеження їх
виборчого права голосуванням лише у загальнонаціональному виборчому окрузі. Таким чином,
вони мали право отримати лише один бюлетень. На основі досвіду виборів Президента 2019 р. ЦВК
спростила процедуру зміни місця голосування. Попередньо, необхідно було надати докази, що
підтверджують причину виборця для зміни місця знаходження (наприклад, лист з роботи, договір
оренди на нове місце проживання тощо). Цей процес було спрощено, тепер від виборця вимагають
лише подати заяву з більш загальною причиною, а також ідентифікаційний документ. Місія Канади
розглядає цей спрощений процес як позитивний розвиток.
Виборчі процедури
Загалом, вибори пройшли добре у всіх виборчих дільницях країни.
Однак, Місія Канади відзначила такі слабкі місця у виборчих процедурах:
• Виборчі дільниці були в основному недоступними для виборців з обмеженою мобільністю.
• Представники виборчих дільниць були позначені лише наявністю картки члена комісії, і

виборцям було важко відрізнити їх від спостерігачів або представників кандидатів.
• Спостерігачі від кандидатів часом носили позначки, що ототожнювали їх з їхнім кандидатом.
• Спостерігачі від кандидатів надто вільно перемыщалися виборчими дільницями, а іноді
стояли занадто близько до кабінок для голосування, бюлетенів для голосування та столів для
реэстрації виборців.
• Виборці іноді використовували свій телефон, щоб сфотографувати свій виборчий бюлетень,
тим самим підриваючи фундаментальний принцип таємниці голосування. Цей принцип
також був поставлений під загрозу, коли виборці не складали свій бюлетень перед тим,
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як вкинути його в прозору виборчу скриньку, тим самим даючи зрозуміти, за якого кандидата
вони проголосували.
• Надходження протоколів результатів та матеріалів до ОВК часто відбувалося в хаотичних та
фізично складних умовах для членів ДВК. Деякі ОВК надали графік подання членами ДВК
протоколів із неоднозначними результатами.
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Середовище виборчої кампанії
Президентські вибори
Період президентської виборчої кампанії в Україні офіційно розпочався 31 грудня 2018 р.
Середовище виборчої кампанії було яскравим, висококонкурентним та плюралістичним. Риторика
кампанії була гострою та часто персоналізованою. Основними питаннями, навколо яких була
зосереджена кампанія, були війна на сході та національна безпека; повернення окупованих
територій під український урядовий контроль; боротьба за подолання корупції; економічні питання
та подолання бідності; ефективність або неефективність реформ в окремих галузях та в
цілому; вартість тарифів на енергоносії; майбутня зовнішньополітична орієнтація країни та питання
національної та громадянської ідентичності.
Перед першим туром Місія Канади зустрілася з 186 представниками офісів кампаній по всій
країні. Діяльність кампанії була зосереджена на традиційних методах ведення агітації - політичних
мітингах, інформаційних наметах, розповсюдженні агітаційних матеріалів та літератури, агітації «від
дверей до дверей», а також за допомогою телебачення, радіо та газет. Хоча кандидатські кампанії
зазвичай повідомляли про можливість доступу до ЗМІ, придбання реклами та розміщення
рекламних щитів, деякі кампанії відзначають надзвичайно високу вартість рекламної кампанії в
традиційних засобах масової інформації, таких як газети та телебачення. У деяких випадках
представники регіональної кампанії відзначали труднощі із придбанням площі для агітаційних
щитів, через нібито тиск на рекламні агенції, хоча ці звинувачення були анекдотичними. Обмежену
кількість агітаційних щитів було пошкоджено. Деякі кампанії також використовували соціальні
медіа у поєднанні з іншими методами ведення агітаційної кампанії, причому кампанія Зеленського
зосереджувала увагу на соціальних медіа протягом тривалого періоду кампанії.
Між першим та другим турами виборів спостерігачі Місії Канади зустрілися з 76 регіональними
представниками офісів кампаній, включаючи кампанії тих кандидатів, які не пройшли у другий тур
виборів. Представники регіональних офісів кампаній, з якими зустрілася Місія Канади, як правило,
запевнювали, що не було жодних системних порушень, які б впливали на результат виборів 31
березня. Регіональні представники відзначили загальну відсутність залякування, зазначивши
можливість вільної агітації. У обмеженій кількості випадків представники кампаній повідомили про
труднощі з доступом до засобів масової інформації для розміщення реклами та заявили, що
неправильне використання адміністративних ресурсів негативно вплинуло на справедливість
кампанії.
У багатьох регіонах спостерігачі Місії Канади відзначали, що під час так званого «тихого періоду» 5.
Рекламні білборди чи плакати не були видалені. Після першого туру виборів також було
зареєстровано декілька випадків видання агітаційних щитів та агітаційної літератури без інформації

Згідно із Законом України "Про вибори Президента України, статтею 64, частиною 17 статті 64 активна
агітація повинна припинятися опівночі в суботу до дня виборів, а також агітаційні матеріали, включаючи
плакати, рекламні щити тощо. повинні бути видалені в цей час. Агітація на виборах другого
туру поновлюється після оголошення ЦВК офіційних результатів першого туру.
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про необхідні законодавством матеріали про агітаційні матеріали 6. Агітаційні рекламні щити, що
використовували однакові шрифти, кольори та стилі кампаній (без імен кандидатів), також були
розміщені у кількох регіонах України 7.
Публічні перемовини між двома кампаніями в період, що передував другому туру, були сильно
персоналізованими та гарячими. Значна частина дискурсу, що виникла з кампаній,
зосереджувалась на можливій організації дебатів. Між першим та другим раундами було багато
розмов щодо тестування на наркотики та алкоголь, до якого закликали обидва кандидати. У період
між двома турами кампанія Зеленського продовжувала залучати громадськість насамперед через
соціальні медіа у поєднанні з деякою «традиційною агітацією», як-от друковані листівки для
розповсюдження потенційним виборцям та друковані рекламні щити. Кампанія також
продовжувала стратегію обмеженого доступу засобів масової інформації до кандидата, як правило,
ухиляючись від виступу кандидата Зеленського в прямому ефірі політичних ток-шоу на телебаченні
або радіопрограмах, причому представники кампанії Зеленського та представники передвиборчої
кампанії часто з'являлись на таких заходах. У четвер перед закінченням кампанії, кандидат
Зеленський з'явився на живому політичному ток-шоу »Право на владу» на телеканалі 1+1, на якому,
в свою чергу, виходять в ефір комедійні комедії «Слуга народу» та «Вечірній квартал», діючою
особою яких є пан Зеленський. Кампанія Порошенка продовжувала використовувати в основному
«традиційні» методи ведення агітації, а кампанія орієнтувалася на стратегію частих виступів
кандидата Порошенка на прямих ефірах політичних ток-шоу на телебаченні та радіо, поєднуючись
з виступами представників кампанії та довірених осіб кампанії.
Парламентські вибори
Парламентська
виборча
кампанія
була
конкурентоспроможною,
жвавою
та
плюралістичною. Двадцять дві партії зареєстрували своїх кандидатів для участі в національному
пропорційному голосуванні, і ще понад 3000 кандидатів було зареєстровано у 199 мажоритарних
округах, в яких відбувались вибори. З цих кандидатів 1,404 було висунуто партіями, а 1,679 – були
самовисуванцями 8. Українські виборці мали широкий вибір між партіями та кандидатами для
здійснення свого виборчого права.
Основними темами кампанії були такі традиційні питання, як тарифи на енергоносії, зарплати,
боротьба з бідністю, пенсії та доступ до медичної допомоги. Частина виборів на мажоритарних
округах дозволила кандидатам проводити агітацію з приводу вирішення місцевих проблем, таких
як поліпшення громадської інфраструктури, включаючи дороги та школи, а також покращення
надання місцевих послуг. Питання про те, як найкраще боротися з агресією Росії проти України та
повернути мир Україні, чітко прозвучало в кампанії. Боротьба з корупцією була центральним
Згідно із Законом України "Про вибори Президента України", частина 3 статті 59, друковані агітаційні
матеріали повинні містити інформацію про установу, яка друкувала цей матеріал, цифри тиражу та
інформацію про те, яку кампанію замовлено їх видача.
7
Один з найбільш цікавих прикладів такого роду кампаній можна знайти в судовій справі № 855/90/19, де
кандидат в президенти Юрій Тимошенко використовували той же стиль, кольори і символи, як кандидат Юлія
Тимошенко в своїх рекламних щитах у Донецькій області. Він згадував лише своє прізвище та ініціали та
розміщував компрометуючі гасла, такі як "Залиште ринкову ціну на газ", "Припиніть залізничне сполучення з
Росією", "Проведіть загальну мобілізацію для захисту Вітчизни (" Батьківщина "- те саме, що і
назва політичної партії Юлії Тимошенко ). Однак суд відхилив позов проти нього.
8
Центральна виборча комісія, https://cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp032pt001f01=919.html
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виборчим питанням. Внесення Президентом Зеленським 11 липня законопроекту, який би
розширив люстрацію, заборонив займати посади в державних органах урядовцям, які займали
посади в уряді України з лютого 2014 р. по травень 2019 р. – спричинило ряд дискусій та обговорень
під час кампанії 9. Європейська солідарність в основному зосереджувала свої повідомлення та
риторику під час кампаній на питаннях зовнішньої політики.
Наступною темою, що виникла в кампанії кількох партій, була відмова від політичного
істеблішменту країни. Дві видатних партії, Слуга Народу і Голос, спрямували неабияку кількість їх
передвиборної риторики на обговорення повного оновлення політичного керівництва країни. Ця
тема була протиставлена присутності багатьох кандидатів із видатним досвідом участі у виборчій
політиці, особливо у мажоритарних бюлетенях.
Партійні та мажоритарні кампанії в основному були зосереджені на традиційних методах ведення
агітації, таких як білборди, агітаційні намети, мітинги з виборцями та виступи на політичних ток-шоу
як на національному, так і на місцевому телебаченні та радіо. Це поєднувалося з деякими партіями
та кандидатами, які почали частіше використовувати інструменти та платформи соціальних медіа
для проведення кампаній, а також агітацію «від дверей до дверей». У деяких районах країни були
організовані дебати між кандидатами.
Протягом звітного періоду Місія Канади зустрічалася з 204 офісами партійних кампаній,
кандидатами у мажоритарних округах та офісами кампаній мажоритарних висуванців.
Представники кампанії повідомили про можливість вільної агітації та загальну відсутність
залякування волонтерів та робітників кампанії. В офісах кампаній відзначають, що вони мали доступ
до засобів масової інформації для розміщення реклами, хоча деякими офісами кампаній були
відзначені проблеми із протистояння певних засобів масової інформації до запуску своєї
реклами. Більше того, багато офісів кампаній зазначали, що доступ до ЗМІ може бути надзвичайно
дорогим.
У обмеженій кількості випадків співрозмовники офісів кампаній стверджували у розмові з
представниками Місії Канади, що їх волонтерам та працівникам іноді перешкоджали у
розповсюдженні агітаційної літератури. Деякі офіси кампаній також заявляли, що їм було важко
отримати доступ до рекламних щитів, на їхню думку, з політичних міркувань. Місія Канади також
відзначила збільшення кількості рекламних щитів із передвиборчою агітацією за кілька дні, що
передували дню виборів.
Місія Канади відзначила присутність у кількох СМД так званих «кандидатів-клонів». Реєстрація таких
кандидатів, а саме тих кандидатів, які майже не приймають участі в агітації, але мають однакові або
подібні імена до провідного кандидата в мажоритарному окрузі, є тактикою, що використовується
для заплутування виборців та відбору голосів від більш видатного кандидата 10. Спостерігачі Місії
Канади також повідомили про випадки наявності кандидатів, які не є пов'язаними з жодною з
найбільш відомих партійних кампаній, проте використовують кольори, шрифти та символи цієї
кампанії, очевидно, намагаючись асоціюватися з цією кампанією та створити плутанину.
Законопроект 10444, поданий Президентом до парламенту 11 липня 2019 року.
Http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66202
10
Наприклад, у СМД 133 (Одеська область) - з 50 кандидатів, зареєстровано 4 кандидати з прізвищем
«Баранський»; 2 «Дмитрук»; 2 «Танцюра»; у СМД 137 (Одеська область) - з 24 кандидатів, 3 «Гончаренка»; 2
«Климов» та 1 «Клімов»; у СМД 92 (Київська область) - з 21 кандидата, 4 «Гудзенка»; 3 «Ференець»; у СМД
33 (Дніпропетровська область) - з 19 кандидатів - 2 «Бабенко»; 2 «Ляденко»; 1 «Колесник» та 1 «Колеснік»
9
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Крім того, ряд кандидатів у мажоритарних окугах було звинувачено в асоційуванні з аналогічно
названими політичними партіями, благодійними організаціями, компаніями чи громадськими
організаціями. Мета полягає в тому, щоб створити помилкове враження, що кандидат є членом
відомої популярної партії, сподіваючись отримати підтримку неінформованих виборців. Одна НУО
повідомила про 93 таких кандидатури, з яких 86 заявляють, що асоціюються зі Слугою Народу,
або подібно названою партією та / або організацією.
Загальна здатність кандидатів вільно проводити агітацію, а також можливість волонтерам та
чиновникам діяти в основному без залякування, здатність кандидатів проводити громадські збори
та мітинги з виборцями і, як правило, мати доступ до ЗМІ, створила умови кампанії, сприятливими
для проведення демократичних виборів.

Передвиборчі мітінги
Під час президентських виборів Місія Канади спостерігала 47 політичних акцій та громадських
кампаній. Переважна більшість цих подій відбулася до першого туру, оскільки два кандидати, які
брали участь у повторних виборах, як правило, не проводили мітингів та публічних заходів. Одним
з винятків стала агітаційна акція, проведена кандидатом Порошенком у Києві на Олімпійському
стадіоні 14 квітня. 11
У всіх випадках, які спостерігала Місія Канади, правоохоронці поводилися належним чином і
жодних випадків насильства не повідомлялося. Мітинги та кампанії, як правило, були спокійними
та мирними, і хоча ораторські заклики на заходах штабів інколи були гарячими, кандидати та
доповідачі не використовували запальну риторику. Також, до нас не надходило повідомлень про
використання кандидатами чи іншими доповідачами звернень, стосовно груп меншин.
У обмеженій кількості випадків повідомлялося про незначні спроби зірвати мітинги, проте
правоохоронні органи реагували на такі повідомлення оперативно та адекватно. Також, із
наближенням дня виборів 31 березня зростала кількість повідомлень про випадки обмеженого
насильства та сутичок між контрпротестантами та поліцією на політичних мітингах. У кількох
інцидентах правоохоронці отримали тілесні ушкодження.
Місія Канади спостерігала і повідомляла про 39 агітаційних мітингів, що передували
парламентським виборам. Під час мітингів спостерігалася аналогічна динаміка, як і на
президентських виборах, хоча, треба зазначити, що було зафіксовано менше порушень, ніж на
президентських виборах. У всіх спостережуваних випадках правоохоронці поводилися належним
чином. Повідомлялося про один випадок обмеженого насильства, наприклад, штовхання та сутички
між прихильниками партії та контрдемонстрантами. Не зафіксовано жодних випадків
підбурювання, ненависної чи запальної риторики. У кількох випадках передвиборні акції
поєднувалися з концертами чи виступами.
Подія 14 квітня в Києві була представлена кампанією Порошенка як дискусія між двома
кандидатами. Проте, штаб Зеленського не погодились на те, щоб їх кандидат був присутнім на дебатахі, а
штаб П.Порошенка провів концерт і мітинг за межами стадіону, після чого кандидат П.Порошенко відповів
на питання засобів масової інформації.
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Дебати кандидатів у президенти
Статтею 62 Закону про вибори Президента разом з Постановою ЦВК № 472 (станом на 5 травня 2014
року та зі змінами, внесеними 27 серпня 2014 року) та Постановою ЦВК № 834 (18 квітня 2019 року)
встановлено вимоги до проведення теледебатів під час другого туру виборів Президента.
Теледебати мають транслюватись Національною суспільною телерадіокомпанією (UA:Суспільне), за
участю двох кандидатів та проводитись в останню п’ятницю (19 квітня 2019 р.) перед днем
виборів. Хоча дебати передбачено законом, немає жодноо передбаченого законом штрафу за
неучасть.
На додаток до дебатів, передбачених законом, президентські кампанії та медіа-організації можуть
також організовувати дебати кандидатів на розсуд обох штабів, при цьому за фінансування
виборчих фондів кожного кандидата. Два штаби домовилися лише про одну таку дискусію. 19 квітня
2019 року два кандидати брали участь у прямій дискусії з 19:00 до 20:00 на Олімпійському стадіоні
в Києві, де зібралися кілька тисяч людей для перегляду. Дебати транслювались у прямому ефірі у
більшості основних телевізійних мереж, а також на радіо та в Інтернеті. Зважаючи на те, що
кандидатами було заплановано таку дискусію, ЦВК зобов’язана була перенести терміни проведення
офіційних дебатів в ефірі Національної суспільної телерадіокомпанії на 19 квітня 2019 року з 20:00
до 21:00. У цій другій офіційній дискусії брав участь лише кандидат Порошенко. Більше того,
оскільки дебати відбувалися лише за 36 годин до виборів, було дуже мало часу для громадського
обговорення та аналізу питань, порушених, в тому числі ЗМІ.
Відповідно до опитування Київського міжнародного інституту соціології, опублікованого 16 квітня
2019 року, 68,6% опитаних вважали дебати важливими, а 24,7% - «абсолютно непотрібними». Щодо
очікуваних результатів дебатів, 34,5% заявили, що бажають ознайомитись з програмами кандидатів
та їх позицією щодо важливих питань; 17,8% хотіли побачити, як спілкувались кандидати; і 30%
хотіли «переконатися, що мій кандидат - та сама людина, за яку я буду голосувати». Місія Канади
вважає дебати між кандидатами важливою частиною демократичного процесу виборів та
демократичної традиції. Дебати кандидатів дозволяють виборцям детальніше ознайомитися з
кандидатами, їх командами, програмами та посадами.
Фінансування кампанії
Президентські вибори
Фінансування виборчої кампанії регулюється, головним чином, главою VI, статтями 41-43 Закону про
вибори Президента України. Президентські штаби повинні відкривати рахунок кампанії, гроші з
якого витрачаються на проведення кампанії за безготівковим розрахунком. Закон не зазнав значних
змін після президентських виборів 2014 року, за винятком поправок щодо прозорості формування
виборчого фонду кандидата та звітування про його використання. Зокрема, 8 жовтня 2015 року
український парламент прийняв закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо запобігання та протидії політичній корупції, який, зокрема, роз'яснив та розширив процедуру
звітування про використання виборчих фондів. Крім того, були внесені зміни до Кодексу про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, що передбачають будь-яку
адміністративну відповідальність за порушення порядку чи строків подання фінансового звіту про
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надходження та використання виборчих фондів, а також кримінальну відповідальність
за свідомо повідомлену неправдиву інформацію.
Під час президентських виборів 2019 року керівники виборчих фондів кандидатів у президенти
зобов’язані були подавати проміжні фінансові звіти, що підтверджують надходження та
використання виборчих фондів політичним партіям (крім кандидатур, що самовисунулися), ЦВК та
Національному агентству з питань запобігання корупції. (НАЗК) за п'ять днів до дня виборів. Потім
ці фінансові звіти були опубліковані на веб-сайтах політичних партій (за наявності), ЦВК та НАЗК не
пізніше наступного дня після їх надходження. Цю ж процедуру повторили під час другого туру
виборів, термін подання проміжного фінансового звіту за чотири дні до дня виборів.
Кампанії повинні повідомляти як ЦВК, так і НАЗК про відкриття свого рахунку та надавати банківські
реквізити. За п'ять днів до виборів ЦВК та Державна агенція протидії корупції (ДАПК) мають
оприлюднити проміжні фінансові звіти відповідних кампаній. У випадку з фізичними особами
пожертви на акції обмежуються приблизно 1,7 мільйона гривень (в 400 разів перевищують
мінімальну зарплату щомісяця); у випадку з юридичними особами пожертви обмежуються
приблизно 3,4 мільйона гривень (у 800 разів перевищують мінімальну зарплату
щомісяця). Іноземним громадянам, іноземним юридичним особам, а також юридичним особам, які
уклали договір державних закупівель відповідно до Закону про публічні закупівлі, забороняється
здійснювати агітаційні пожертви.
ЦВК надала додаткові роз'яснення щодо витрат на політичну кампанію, окреслюючи, що укладені
між кандидатами та штабами угоди можуть не мати грошової винагороди. Однак відшкодування
витрат штабів (наприклад, бензин, транспорт, телефонні рахунки тощо) вважатиметься законними
витратами на політичну кампанію.
У НАЗК повідомили, що у фінансовій звітності 26 кандидатів містяться порушення, найпоширенішим
з яких було прийняття пожертв від фізичних чи юридичних осіб, які мають непогашену податкову
заборгованість, а також відсутність необхідних реквізитів, що регулюють мету платежу. 24 травня
2019 року НАЗК заявило, що відкрило 128 адміністративних протоколів щодо можливих
адміністративних правопорушень, пов’язаних з агітаційними коштами, і передало Національній
поліції 12 випадків можливих кримінальних порушень, пов’язаних з агітаційними коштами
кандидатів.
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Витрати на кампанію: 5 найкращих президентських кампаній

Парламентські вибори
Фінансування парламентських кампаній регулюється насамперед Законом України «Про вибори
народних депутатів». Політичні партії, які реєструються для участі у пропорційному голосуванні, та
кандидати, зареєстровані в мажоритарних округах, повинні відкрити виборчий фонд, з якого вони
сплачують виборчі витрати. Виборчі кошти для національних партій обмежені в 90 000 розмірів
мінімальної зарплати, що на цих виборах означало обмеження витрат приблизно 370 000 000 грн
(приблизно 14,5 мільйона доларів США). Фонд передвиборної кампанії для кандидата в
мажоритарний округ обмежений у 4000 розмірів мінімальної зарплати, або приблизно 16 500 000
грн (приблизно 650 000 доларів США) 12.
Партії та кандидати повинні призначити менеджера виборчого фонду, а видатки сплачуються
безготівково. За п’ять днів до дня виборів керівник виборчого фонду партії повинен подати
проміжний фінансовий звіт до НАЗК та ЦВК; керівник виборчого фонду кандидата повинен подати
проміжний фінансовий звіт за вісім днів до дня виборів до партії, яка висунула кандидата (якщо
вони не є самовисуванцями), та відповідної ОВК. Через п’ятнадцять днів після дня виборів
остаточний фінансовий звіт партії повинен бути поданий до НАЗК та ЦВК; через сім днів після дня
виборів повинен бути поданий підсумковий фінансовий звіт для кандидатів у мажоритарних
округах. ОВК, ЦВК та НАЗК несуть відповідальність за перевірку цих звітів - порушення або
недотримання підлягають штрафу або призупиненню державного фінансування партії. Звіти
повинні бути оприлюднені відповідною установою, до якої вони були подані. 13
Фізичні особи можуть пожертвувати до 400 розмірів мінімальної зарплати (приблизно 1,6 мільйона
гривень або 64 000 доларів США) на підтримку політичної партії чи кандидата. Юридичні особи
можуть внести вдвічі більше цієї суми (приблизно 3,2 млн. грн. або 128 000 дол. США) 14. Кандидати
можуть також використовувати власні кошти для фінансування своєї кампанії. Обмежень власних
коштів, які може внести кандидат, немає.
Національні партії мають право на відшкодування виборчих витрат з державного бюджету, якщо
вони перетнуть поріг для вступу до парламенту (5% голосів). 15

Закон про вибори народних депутатів. Частина 1 статті 48
Закон про вибори народних депутатів, стаття 49, частини 5-7
14
Закон України про політичні партії, стаття 15
15
Закон України про політичні партії, стаття 17-4
12
13
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Місія Канади під час спостереження за президентськими і парламентськими виборами зауважила,
що фінансування виборчих кампаній залишається непрозорим. Значні обсяги витрат на кампанію
відбуваються поза рахунками фонду кампанії. Положення про фінансування агітаційних процесів
помітно покращили прозорість після попередніх виборчих циклів в Україні, особливо в вимогах до
заяв про розкриття інформації, передбачених законом. Важливо, що фінансування агітаційних
кампаній стає питанням підвищенного інтересу та уваги з боку організацій громадянського
суспільства та неурядового сектору. Нормативно-правові реформи, які продовжують підвищувати
прозорість фінансування агітаційних кампаній та забезпечують ефективний засіб захисту порушень
фінансування виборчих кампаній, стануть важливими кроками для подальшої консолідації
демократичних інститутів України.

Використання адміністративних ресурсів
Президентські вибори
Загалом визначено, що використання адміністративних ресурсів у контексті політичної кампанії
означає використання державних або урядових ресурсів для агітаційних кампаній, на користь
того чи іншого кандидата 16. Співрозмовники за штабів в кількох областях, в обговоренні з Місією
Канади порушили питання про нецільове використання адміністративних ресурсів у рамках
кампанії 17. Сюди входило обмеження доступу до місць проведення агітації місцевими посадовими
особами, державними чиновниками, які нібито проводять агітацію в робочий час, та працівниками
штату чи студентів університету, змушених відвідувати події передвиборної кампанії. Кілька
співрозмовників згадували про нову вигадку у цій галузі. Нібито завдяки реформам децентралізації
різні кандидати, які самі або через партії, які їх підтримують, мають владні бази в різних куточках
країни, здатні використовувати державні ресурси в різних регіонах. Раніше в Україні лише
адміністративний ресурс мав доступ до адміністративного ресурсу (або його обраного
правонаступника та / або їх партію). Хоча численні офіси штабів, як правило, згадували проблему
нецільового використання адміністративних ресурсів, вони рідко подавали офіційні скарги. Однак
переважна більшість звинувачень у нецільовому використанні державних ресурсів все ж були
висунуті проти чинного президента. Вони включали агітацію у робочий час з боку державних
чиновників та тиск на державних службовців для підтримки чинного Президента.
Широке використання адміністративних ресурсів у виборчих кампаніях може підірвати принципи
надання рівних умови кандидатам, необхідні для проведення демократичних виборів. Однак, за
оцінкою Місії Канади, використання адміністративних ресурсів не призвело до порушення загальної
справедливості у визнанні результатів президентських виборів в Україні.

Точніше, Венеціанська комісія визначає адміністративні ресурси наступним чином: "Адміністративні
ресурси - це людські, фінансові, матеріальні, природні та інші нематеріальні ресурси, якими
користуються як чинні, так і державні службовці на виборах, що випливають з їх контролю над
працівниками державного сектора, фінанси та асигнування, доступ до громадських об'єктів, а також до
ресурсів у вигляді престижу чи громадської присутності, які випливають із їхньої позиції як обраних чи
державних службовців, і які можуть перетворитись на політичні схвалення чи інші форми підтримки.
" https: // www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)033-e
17
Наприклад, у Тернополі, Івано-Франківську, Луганську, Житомирі, Чернівцях, Хмельницьку,
Одесі. Найчастіші та численні звинувачення надходили з Харкова.
16
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Парламентські вибори
Більшість звинувачень щодо нецільового використання адміністративних ресурсів, повідомлених
Місії Канади під час парламентської кампанії, були зосереджені на використанні муніципальних
ресурсів для проведення агітації 18, а також заявами кандидатів про те, що реалізація проектів
громадських робіт закріплена за конкретним кандидатом. Інші приклади звинувачень включали
використання державних коштів для використання агітаційних рекламних щитів та іншої реклами 19,
та використання місцевих, муніципальних ресурсів для організації заходів, на яких кандидат
проводив агітацію20.
Під час кампанії зловживання адміністративним ресурсом було локальним явищем. Не було ніяких
ознак того, що більш широка державна влада використовувалася централізовано в спробі вплинути
на результати виборів. Загальна невтручання центрального держави в виборчу кампанію - це
триваючий позитивний розвиток української виборчої політики.
Купівля голосів
У судовому розгляді 2016 року Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що купівля
голосів може стосуватися одного з трьох видів правопорушень: кримінального (стаття 160
Кримінального кодексу України), адміністративного (ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні
порушення), або виборчі, що тягнуть за собою застосування заходів, які мають конституційний
характер.
Президентські вибори
Ствердження про широкомасштабну купівлю голосів зазвичай поширювали співрозмовники Місії
Канади, як з боку штабів, так і з боку представників громадянського суспільства під час
президентських виборів. Більшість цих звинувачень висловлювалось до першого туру виборів і було
зосереджено на звинуваченнях двох кандидатів (Юлії Тимошенко та Петра Порошенка) один проти
одного. Міністерство внутрішніх справ, Служба державної безпеки та Генеральна прокуратура
відкрито підняли питання купівлі голосів та виказали особливу стурбованість ситуацією перед
першим туром. Під час проведення другого туру голосування у Волинській та Чернігівській областях
11 квітня правоохоронними органами було розпочато кілька розслідувань щодо передбачуваної
купівлі голосів 21.
Багато разів виборці скаржилися спостерігачам на те, що вони отримували дзвінки з невідомих
мобільних номерів із пропозицією, в середньому, 500 гривень за голос. В одному випадку нібито
була створена ієрархічна злочинна організація для масового підкупу виборців та фальсифікації

Наприклад, у Миколаївській та Київській областях
Наприклад, у Рівненській області
20
Наприклад, Київська область
21
Національна поліція заявила 11 квітня, що у Волинській та Чернігівській областях було розпочато
розслідування щодо можливої купівлі голосів. https://www.npu.gov.ua/news/vibori/na-volini-tachernigivshhini-policziya-rozslidi-fakti-jmovirnogo-pidkupu-viborcziv/?fbclid=IwAR0itr4KQgIOWvM7Qo1eiXSkGD8EZEPEEEEPHEPHePeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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результатів 22. В іншому випадку суд не розглядав заяву кандидата в президенти Зеленського про
розподіл безкоштовних квитків на участь в дебатах на Олімпійському стадіоні в його акаунті в соц
мережі Facebook в якості випадку покупки голосу 23.
Парламентські вибори
Співрозмовники, з якими зустрілися представники Місії Канади, відзначили, що мажоритарна
складова на виборах стимулює кандидатів намагатися впливати на виборців шляхом прямої чи
опосередкованої купівлі голосів - враховуючи, що у багатьох випадках порівняно низька кількість
голосів у мажоритарному окрузі може змінити значення між перемогою та
програшем. Ствердження про купівлю голосів співбесідниками передвиборчої кампанії
збільшувались із наближенням дня виборів у більшості регіонів країни. У Донецькій області (місто
Маріуполь) Місія Канади спостерігала спробу непрямої купівлі голосів, завдяки якій передвиборча
кампанія супроводжувалась роздачею пакунків продуктів. Служби правоохоронних органів
відкрили кілька десятків розслідувань щодо передбачуваних спроб викупу голосів протягом періоду
передвиборчої кампанії.

Безпека виборів
Президентські вибори
Прагнучи підвищити прозорість, Міністерство внутрішніх справ створило інформаційно-аналітичну
систему «Вибори 2019». Це інтернет-ресурс, де інформація щодо виборчих порушень (як
адміністративного, так і кримінального характеру), що розслідуються, публікується та відстежується
зацікавленими сторонами задля підвищення прозорості та доступності даних.
Ще однією позитивною подією після останнього загальнонаціонального виборчого циклу 2014 року
стала поява «Поліції Діалога», яку розгортають на масових заходах. Така модель правоохоронних
органів заснована на припущенні, що, у розмові із незагрозливою поліцією про можливий інцидент
з’являється більше шансів на уникнення інциденту, ніж маючи присутність великої кількості
озброєних співробітників правоохоронних органів.
Період виборчої кампанії, найближчий післявиборчий період після голосування 31 березня та
голосування 21 квітня, загалом, були спокійними та мирними в регіонах України, де проходила
агітація та голосування. Не було зафіксовано жодних великих випадків насильства чи заворушень,
пов'язаних з виборами.
19 квітня 2019 року під час дебатів кандидатів на Олімпійському стадіоні в Києві, в яких взяли участь
кілька тисяч людей, чиновники поліції, Національної гвардії та Держбезпеки ефективно та успішно
підтримували правопорядок. Жодного порушення безпеки та насильства не спостерігалось.

Кримінальне розслідування від 11.02.2019 № 42019000000000310 (внесено до Єдиного реєстру досудових
розслідувань)
23
За даними суду, не було дзвінків голосувати за певного кандидата, і відповідна посада була "адресована
не лише його прихильникам, але й усім відвідувачам його акаунта в Інтернеті".
22

31

Загальна координація між гілками правоохоронних органів з питань безпеки, пов'язаних з
виборами, як правило, була позитивною під час виборчої кампанії, між двома турами виборів та
безпосередньо після другого туру виборів.
Парламентські вибори
У ряді областей 24, правоохоронні органи повідомили Місії Канади про значне зростання загрози
вибуху бомб під час парламентської кампанії. Такі загрози надходять з онлайн-джерел як
всередині, так і за межами країни і спрямовані на підрив виборчого процесу.
Спорадичне насильство, пов'язане прямо чи опосередковано з виборами, відбувалося протягом
усієї парламентської кампанії 25. Ці випадки не були системними. Місія Канади спостерігала
за пошкодженням наметів агітаційних кампаній, агітаційних машин, вандалізмом офісів
передвиборчих кампаній та передбачуваним залякуванням працівників кампаній та волонтерів у
кількох областях.
Війна на сході негативно вплинула на управління виборами на українській території
під контролем уряду. У Донецькій області окружна виборча комісія 59 звернулася до ЦВК,
Управління цивільно-військового співробітництва області, Кабінету Міністрів та місцевих органів
влади щодо можливості перенесення місця розсташування ОВК, з огляду на близькість міста
Мар’їнка, де знаходиться ОВК, до лінії зіткнення. Ділянки поблизу міста потрапили під обстріли з
боку російських окупаційних військ, а відділення поліції Мар’їнки та міські суди були переміщені
до Курахова, приблизно за 20 км від лінії зіткнення.
Протягом всього дня виборів, правоохоронні органи забезпечували порядок і безпеку в усіх
регіонах, де проводилося голосування. Жодних серйозних інцидентів у сфері безпеки, пов'язаних з
виборами, не відбулося в найближчий післявиборчий період, який спостерігала Місія
Канади. Силовики, з якими Місія Канади зустрічалась у найближчий післявиборчий період, як
правило, зазначили, що за їх думкою, вони були достатньо навчені процедурам забезпечення
безпеки на виборах. Кілька представників правоохоронних органів зазначили, що збільшення
кількості кадрів та ресурсів було б бажаним у період виборів.

Наприклад - Харківська, Рівненська, Миколаївська області
16 липня кандидата в Миколаївській області знайшли мертвим від вогнепального поранення. Поліція
заявила, що розслідує смерть як самогубство. У Житомирській області кандидат повідомив, що на нього
кидали борошно під час зустрічі з виборцями. У місті Києві 13 липня в штаб телевізійної станції потрапив
гранатомет. Ніхто не постраждав, і Служба безпеки України розслідує інцидент як терористичний акт. 14
липня на кандидата в Хмельницьку, ймовірно, напали та нанесли колоту рану - у зустрічі з Місією Канади він
звинуватив конкурента передвиборчої кампанії у тому, щоб замовити передбачуваний напад. Суперник, у
свою чергу, публічно заявив, що напад був сфабрикований першим кандидатом, щоб дискредитувати
його. 9 липня в Києві на кандидата напали та розпилили сльозогінний газ. 10 липня поліція повідомила, що
підозрюваного затримали. 16 липня поліція повідомила, що кандидат у Рівному мав гранату, прикріплену до
дверної ручки свого автомобіля, а вікна машини були розбиті.
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Кібербезпека виборів в Україні 26
Останні глобальні події демонструють, що кібербезпека викликає все більшу стурбованість у всіх
демократіях. Значний кібер-інцидент може підірвати довіру громадян до цілісності політичних та
виборчих процесів. Згідно з оцінкою Місії Канади, технічний персонал ЦВК та представники
відповідних державних
органів
України намагаються
вжити
узгоджених
заходів
щодо їх вирішення відповідно до кращих міжнародних практик. Проте, як і раніше, існує значний
розрив між керівництвом країни і установами, які регулюють національну систему кібербезпеки,
як на президентському, так і на урядовому рівнях. Це призводить до недостатньої уваги та
фінансування
кіберзахисту
критичних
інфраструктур
чи
процесів,
включаючи виборчу систему. Незважаючи на прийняття національної стратегії кібербезпеки, в
країні не було встановлено жодного регуляторного документа, який би забезпечував прямий
зв'язок між кібербезпекою та виборами, незважаючи на її життєво важливе значення для
демократичного переходу країни.
Час, відведений на створення виборчої мережі для президентських виборів, було обмежено.
Критичні рівні загроз, що виходять з кіберпростору в Україні, стратегічна важливість забезпечення
прозорості та цілісності виборчого процесу, вимагали, щоб відповідні процеси проводилися з
достатнім часом виконання. Незважаючи на ці проблеми, президентські і парламентські вибори
пройшли без серйозних інцидентів 27.
Системи і персонал ЦВК піддавалися постійним атакам, в тому числі масовим спробам DDoS-атак на
веб-сайт ЦВК, фішинговим атакам, спробам злому паролів співробітників і перевірці системи з
метою виявлення вразливостей протягом всього виборчого періоду, особливо в першому турі
президентських виборів. Українська кібер-поліція приписала деякі з цих атак Російській Федерації 28.
Було відзначено, що як обсяг, так і рівень витонченості злочинних атак значно скоротилися в ході
парламентських виборів. Скоординовані зусилля робочої групи ЦВК, націлені на забезпечення
цілісності та доступності модернізованих систем ЦВК, можна зарахувати до успішного захисту
виборчого процесу протягом обох періодів. У той же час, спосіб, яким цей процес проводився з
точки зору організаційного та інституціонального планування, бюджетної підтримки та адекватного
виділення ресурсів, виявив необхідність численних поліпшень щодо готовності, потенціалу і
можливостей технічного і людського капіталу перед наступними раундами виборів в Україні.
Питання, специфічні для президентських виборів

Метою Канадскьої місії спостереження було скласти загальне враження про процес, ресурси та рівень
підготовленості, пов'язані з президентськими та парламентськими виборами лише на національному
рівні. Жодної технічної оцінки систем кібербезпеки, збору та передачі даних, або інших пов'язаних з цим
процесів і процедур не проводилось. Оцінка спиралася виключно на інформацію з відкритим кодом та
інтерв'ю з ЦВК, Службою безпеки України (СБУ), Державною службою спеціального зв’язку та захисту
інформації України (ДССЗЗІ), представниками Верховної Ради, IFES та добровільною інформацією, яку вони
надавали, а також інформацію з власних джерел. Як результат, оцінки та рекомендації на високому рівні, що
надаються тут, ґрунтуються лише на обмеженому доступі та неповній інформації.
27
«ЦВК каже, що, хоча є кібератаки, нічого шкідливого не сталося» (укр ), Укрінформ, 27 березня 2019
року, https://bit.ly/2OnyyP6 ; “СБУ заявляє, що забезпечувала кібербезпеку виборів до Верховної Ради”
(укр ), Інтерфакс-Україна, 26 липня 2019 року, https://bit.ly/2SHvqMx
28
«Злом виборів. Огляд кібератак напередодні президентських виборів у 2019 році (укр ), Інтернетсвобода, 7 квітня 2019 року, https://bit.ly/2yfhPmc, та “ Кіберполіція фіксує зростання випадків кібератак з
боку РФ напередодні виборів «(укр ), РБК-Україна, 11 березня 2019 року, https://bit.ly/2CdxCV6
26

33

З огляду на те, що протягом багатьох років Україна піддавалася повторним і численним кібератакам,
включаючи успішну атаку на її цифрову інфраструктуру напередодні президентських виборів в
травні 2014 року, багато хто очікував, що системи ЦВК будуть піддані атакам в 2019 році. Схоже, що
завдяки своєчасно наданій допомозі з боку міжнародних партнерів, включаючи IFES, Канаду, НАТО
та інших, ЦВК вдалося впровадити ряд удосконалень в області кібербезпеки для підвищення своєї
позиції в області кібербезпеки. В їх число входило сегментування офісної мережі (мережі робочого
навантаження) і критичних мереж, а також установка сучасної системи моніторингу мережі. Знаючи
про ризики, пов'язані з кібератаками під час виборів, нещодавно сформований ЦВК в жовтні 2018
року призначив члена комісії для нагляду за підготовкою з питань кібербезпеки. Як юридичний і
оперативний органу, відповідальний за забезпечення цілісності виборчого процесу, ІТ-відділ ЦВК
сформував в листопаді 2018 року робочу групу, що складається з представників ДСЗЗІУ, СБУ, Ради
національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони та Служба зовнішньої розвідки.
Національна кібер-поліція зрештою також була додана в якості члена робочої групи. Метою групи
було координувати планування, закупівлі, обмін інформацією та інші аспекти кібер-готовності, а
також створити й експлуатувати центральний NOC / SOC для моніторингу попереджень і своєчасних
відповідей. Особливу увагу було приділено навчанню секретаріату ЦВК і регіональних
співробітників ОВК основам гігієни кібербезпеки.
Напередодні першого туру президентських виборів 31 березня Місія Канади оцінила готовність ЦВК
забезпечити доступність і цілісність виборчих електронних систем і визначила кілька причин для
занепокоєння. Вони були в основному пов'язані з обмеженими ресурсами ЦВК. Крім того, короткий
час, виділений ЦВК для підготовки до виборів 2019 року, призвів до браку ресурсів. Технічний
персонал, опитаний Місією Канади в ЦВК, СБУ та Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України (ДСЗЗІУ), продемонстрував чітке розуміння завдань і ризиків, що стоять перед
ними. Вони наголосили на необхідності різних поліпшень для зміцнення інституційного потенціалу,
оперативної готовності та готовності людей на всіх рівнях.
Оперативна частина робочої групи була сформована тільки за два тижні до першого туру
президентських виборів. Їм було доручено виявляти і усувати різні види кібератак з використанням
нещодавно придбаної технічної системи, включаючи процедури обміну інформацією та
координації. Тому у робочої групи був обмежений час для усунення будь-яких оперативних
прогалин.
ДСЗЗІУ, як частина робочої групи ЦВК, взяла участь в розгортанні системи і виконує стандартний
процес внутрішнього аудиту та технічної сертифікації, що підтверджує її готовність до роботи.
Оскільки ця перевірка проводилася за тиждень до першого туру президентських виборів, по її
результатах залишалося мало часу для усунення будь-яких недоліків в самій системі або в процесах,
пов'язаних з її адмініструванням і фізичної безпекою. Без зниження наглядової ролі ДСЗЗІУ
прозорість і довіра суспільства до можливостей українських агентств з кібербезпеки покращаться
тільки в тому випадку, якщо авторитетне і надійне стороннє міжнародне агентство зможе
проводити періодичні аудити і надавати практичні рекомендації відповідно до NIST Guidelines 2.0 і
ISO / Стандарти МЕК 27000/1.
Місія Канади вважає, що визначення виборчої інфраструктури ЦВК як критичної може привести до
інституціоналізації відповідних процесів, включаючи бюджетні міркування, своєчасне оновлення
системи, набір і утримання персоналу. Існуюча нормативно-правова база дозволяє Кабінету
міністрів визначати службу або організацію як критично важливу, якщо її «... діяльність
34

безпосередньо пов'язана з ... функціонуванням суспільства і громадською безпекою ..." 29. В даний
час в Україні немає встановленого списку критично важливих об'єктів інфраструктури, хоча робота
в цьому напрямку ведеться.
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Участь жінок у виборах та ґендерні питання
Ґендерні питання значною мірою відсутні у риториці кандидатів та їх кампаніях як на
президентських, так і на парламентських виборах. Партії, кандидати або їх представники
повідомили Місію Канади, що ґендерна рівність вже досягнута в країні, вказуючи на права, які жінки
вже мають за законодавством України, і тому немає необхідності включати «ґендер» у склад своїх
кампаній. Інші заявили, що зараз не час говорити про ґендерні аспекти, оскільки війна є
найактуальнішим питанням, яке стоїть перед країною, а всі інші проблеми потрібно сублімувати до
зусиль з припинення конфлікту.
Виключенням із браку жіночої участі у виборчому процесі стало сильне представництво жінок в
управлінні виборчим процесом. Сюди входить ЦВК, де 9 із 16 членів були жінками, включаючи
Голову. Протягом обох виборчих процесів спостерігачі Місії Канади відзначали, що в ОВК по всій
країні працює від 30% до 70% жінок, в тому числі на посадах голови, заступника голови та секретаря
комісії. Представництво жінок стало навіть більшим на рівні ДВК, до 100 %, включаючи позиції
головуючої трійки.
Деякі виборчі чиновники заявили Місії Канади, що надмірне представництво жінок свідчить про те,
що виборчий процес укорінений у «ґендерній рівності». Однак, захисники прав жінок заявили, що
факт існування такої кількості жінок-членів ОВК та ДВК, пояснюється тим, що ці робочі місця
потребують довгих годин роботи, проте низько оплачуються.
Місія Канади визнає, що цифри не відображають повну історію участі жінок у цих виборах. Ми
зазначимо, що більш широке політичне середовище як президентської, так і парламентської
кампаній мало кілька складних аспектів щодо ґендерної рівності. За словами прихильників прав
жінок, з якими розмовляли представники Місії Канади, Україна залишається консервативним
суспільством щодо жіночих питань, корінням яких є традиційні стереотипи чоловічих та жіночих
ролей. Багато державних чиновників, а також пересічні громадяни розглядають поняття «ґендер»
як іноземний імпорт, посаджений тут, щоб підірвати українське суспільство. Таким чином, навіть
політики, які можуть бути прихильними до ґендерних питань, утримуються від публічного виступу
про це, вважаючи за краще акцентувати сімейні цінності, а не права жінок. Хоча національне
законодавство та міжнародні конвенції, учасницею яких є Україна забезпечують певну міру
ґендерної рівності в Україні, все ще залишаються значні перешкоди для повної участі жінок у
суспільному житті, включаючи можливість впливати на державну політику.
На цьому тлі ґендерні прихильники, з якими зустрічалися представники Місії Канади, говорили про
добре організовану «анти-ґендерну кампанію», надаючи сильний, громадський голос руху
«традиційні сімейні цінності». Проект резолюції № 8521 про «Забезпечення захисту сімейних
цінностей та інституту сім'ї в Україні» був зареєстрований у парламенті у червні 2018 року та чекав
першого читання до закінчення VIII скликання парламенту. Подібні постанови були прийняті понад
100 місцевими та обласними радами, які вимагають від Парламенту вжити заходів «сім'ї»,
перелічених у № 8521. Проект Резолюції закликає до низки ініціатив, спрямованих на «пропаганду
та сприяння сімейним цінностям», розширення законодавчого права на визначення життя, яке
починається з моменту зачаття, (фактично забороняючи аборти, які зараз є законними в Україні),
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визнання шлюбу лише за згодою чоловіка та жінки та створення «виконавчого органу» у справах
сім'ї. 30
Однак були і певні успіхи. 21 липня до парламенту було обрано рекордну кількість - 87 народних
депутатів, що збільшило кількість жінок-парламентарій з 11,6% до 20,5%. Поправка до
кримінального кодексу, яка набула чинності в січні 2019 року, переосмислила зґвалтування як секс
без згоди, в тому числі між подружжям або партнерами, а також криміналізувала домашнє
насильство. 31 За даними декількох опитувань, проведених протягом перших шести місяців 2019
року, понад 60% населення підтримує «прийняття заходів щодо сприяння участі жінок у політиці». 32
Новий проект виборчого кодексу - це вагомий крок у забезпеченні участі жінок у політиці. Він
передбачає 40 % представництва жінок за допомогою так званого підходу з блискавкою (два з
кожних п’яти кандидатів для кожного партійного списку мають бути жінками для забезпечення їх
інтегрованого розміщення у списку). Ґендерні прихильники констатують, що навіть якщо кодекс не
буде законодавчо ухвалено, а буде прийнято новий виборчий закон парламентом, ґендерні квоти,
ймовірно, залишаться.
Президентські вибори
Жоден з кандидатів не підіймав питання, які б хвилювали жінок, не включав їх до своїх політичних
платформ, а також не згадував права жінок та ґендерну рівність під час кампанії. Це стосується також
чотирьох кандидатів, які були присутніми у виборчих бюлетнях у першому турі виборів. 33 Одна з
них, Ольга Боголомець, говорила про традиційну роль жінок як «дружин та матерів», а більшість
кандидатів
у
першому
турі
проводили
кампанію
«сімейні
цінності».
Кандидати Тимошенко, Боголомець та Вілкул пропонували бонуси за народження дитини, в якості
одного з пунктів своєї політичної програми. 34
Намагаючись зробити так, щоб кандидати публічно заявили свої позиції щодо ґендерної рівності та
прав жінок під час першого туру виборів, альянс із 157 жіночих НУО підготував маніфест з ґендерних
питань, який потім був надісланий кожному з 39 офісів передвиборчих кампаній із проханням
надати відповідь. Питання включали ґендерні квоти, ратифікацію Конвенції Ради Європи, оскільки
вона стосується захисту від домашнього насильства (Стамбульська конвенція 35), кількість жінок,

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64284
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-viii
32
Однак в опитуванні, проведеному у лютому 2019 року, у відповідь на запитання щодо останніх поправок
стосовно сексуального та домашнього насильства лише 34 % жінок та 29 % чоловіків виступають за зміни до
Кримінального кодексу. https://www.sapiens.com.ua/uk/publication-single-page?id=62.
33
Співрозмовники зазначили, що 3 з 4 жінок-кандидатів були технічними кандидатами. Ольга Богомолець номер 3 у партійному списку Блоку Петра Порошенка; Юлія Литвиненко - журналістка телеканалу «Прямий»,
співвласником якого є Порошенко, а Інна Богословська вважається пов'язаною з Опозиційним блоком.
34
Тимошенко запропонувала 50 000 гривень за народження першої дитини, 100 000 за народження другої
дитини та 150 000 гривень за народження третьої дитини та всіх наступних дітей.
35
Ратифікація Конвенції зазнала поразки в парламенті 1
голосом. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60492. За словами члена Комісії з рівних
можливостей, який висунув Конвенцію, деякі парламентарі інформували комітет про те, що якщо слово
«ґендер» буде виключено з документа, вони проголосують за нього.
30
31
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призначених на вищі посади та кількість жінок, які сплачують власний капітал. Жоден з кандидатів
не відповів на сам протокол або на окреслені в ньому питання. 36
Що
стосується
двох
кандидатів у другому турі, то
ні пан Порошенко, ні пан
Зеленський не говорили про
ґендерні питання або не
включали їх у свої кампанії. У
листопаді 2018 року п.
Порошенка було запрошено
виступити
на щорічному
Всеукраїнському жіночому
конгресі, який організовує
комітет Верховною Ради з
рівних
можливостей. Він
публічно
говорив
про
необхідність того, щоб жінки
брали більш сильну роль у
громадському житті та про важливість проведення політики, яка допоможе жінкам досягти
ґендерної рівності. Потім він змінив цю позицію, коли виступив на «Всеукраїнському форумі
традиційних цінностей» у березні 2019 року, організованому національним громадянським рухом
«Україна для сім'ї», де висловився на підтримку жінок, які приймають їх традиційні ролі. 37
Захисники позиції жінок повідомили Місію Канади, що, хоча наразі їм бракує інформації
щодо позиції пана Зеленського стосовно ґендерної рівності, враховуючи, що він не говорив про це
під час кампанії, а також не мав нічого на його політичній платформі, вони висловлюють
занепокоєння стосовно відомих сексистських жартів пана Зеленського в його комедійних
проявах. 38 Спостерігачі Місії Канади повідомили про перевагу кількості чоловіків в офісах
передвиборчої кампанії, і якщо на засіданнях були присутні жінки, вони не виступали.
Пан Гриценко в одних із президентських дебатів на Суспільському громадському телебаченні, коли
учасник групи з питань ґендерних питань спеціально попросив прокоментувати питання, що містяться в
маніфесті, дав відповідь, яка включала обидві потреби жінок вважати себе такими як «Опікуни сім'ї», а
також важливість забезпечення застосування законів, що підтримують права жінок. Він розпочав своє
зауваження коментарем «Я люблю жінок». Https://bykvu.com/bukvy/113450-lyashko-i-bojko-ne-prishli-nadebaty-s-gritsenko
37
Як пані Боголомець, так і пані Тимошенко також брали участь у Форумі, хоча тільки
пані Тимошенко виступила із закликом до посилення ролі Церкви у питаннях соціальної публічної
політики. Ґендерні прихильники розглядають посилене залучення Церкви до державної політики як
руйнування офіційного відокремлення церкви від держави, яке існує в Україні. Однак пані Тимошенко також
випустила заяву 8 березня 2019 року з нагоди Міжнародного жіночого дня. Її заява містила такий коментар:
«Цей день має бути нагадуванням…. що ми, жінки, маємо такі самі права, як і чоловіки. Але дуже часто ми
обтяжуємо себе лише обов'язками. На мою думку, жінки повинні бути скрізь - в політиці, в системах
управління, в державних органах, в громадській роботі».
38
Один відомий захисник прав жінок 18 квітня опублікував відео на своїй сторінці у Facebook, де
сказано: Зеленський, ми мало що про вас знаємо, але ми знаємо ваші гомофобні, сексистські, расистські,
ксенофобські жарти. Об'єктивно кажучи, ви не поважаєте мене, тож чому я повинен вас поважати? «Відео
здобуло багато переглядів, посилань та
твітів: https://www.facebook.com/larysa.denysenko/timeline?lst=520231516%3A1069594599% 3A1556524892
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Участь жінок в адмініструванні виборчого процесу трохи зросла у період між першим та другим
турами виборів Президента. У першому турі загальний відсоток представництва жінок в ОВК склав
56,5%, а для другого туру - 60% - загальний приріст приблизно на 3,5%. Членство чоловіків в ОВК
зменшилось на 3,5% з 43,5% до 40%. Це означає збільшення на 11,5% участі жінок в адмініструванні
виборчого процесу в порівнянні із попередніми президентськими виборами 2014 року, коли
членство жінок в ОВК становило 48,5%.
Серед керівників ОВК кількість жінок становила 53%, а серед секретарів комісій - 72%. Серед членів,
делегованих ОВК Петром Порошенком, 64 % - жінки, в Зеленського - 56% жінок. 39
Парламентські вибори
Місія Канади зазначає, що з цими виборами кількість жінок-представниць у парламенті збільшилась
до найвищої кількості з часу проголошення незалежності України і становить 87 жінок. 61 було
обрано за партійними списками та 26 за мажоритарними виборчими списками 40, в значній мірі,
завдяки «Зеленій хвилі» (21 з 26 жінок-мажоритарниць були обрані серед кандидатів Слуги
Народу).
Кілька партій доклали зусиль для забезпечення кращого ґендерного паритету у своїх партійних
списках. У той час як партії Голос та Європейська солідарність трохи не підпадали під вимоги
ґендерних квот у своїх партійних списках (28% та 29% відповідно), обидві партії включили значну
кількість жінок у список своїх 20 топ кандидатів. 41 Як результат, вони є єдиними партіями в новому
парламенті, які отримають право на додаткове державне фінансування відповідно до закону про
реформу політичних фінансів, досягнувши 30% порогу жінок-депутатів (45% і 39% відповідно). 42
У той час як інші партії, включаючи Радикальну партію Олега Ляшка, Опозиційний блок та
Опозиційну платформу - За життя дотримувались 30-відсоткової ґендерної квоти в чинному
виборчому законодавстві зі своїми партійними списками, багато жінок були розміщені в кінці
списків. 43 Як результат, незважаючи на 38% жінок у партійному списку лише 13,5% представників
нового парламенту партії Опозиційна платформа - За життя будуть жінки.

18 квітня 2019 року пан Зеленський оголосив про призначення посадової особи з питань ґендерної рівності
Марини Бардини, коли оприлюднив команду, яка буде частиною його адміністрації у разі її
обрання. Основна роль пані Бардини полягала у підготовці до парламентських виборів, визначаючи
кандидатів у політичну партію пана Зеленського», «Слуга народу».
https://www.oporaua.org/en/news/vybory/vybory-prezydenta/vybory-prezydenta-2019/17564-h
Для порівняння, на парламентських виборах 2014 року мажоритарним голосуванням було обрано лише 2
жінки.
41
У першій десятці, в партії Самопоміч було 60% жінок, таким чином вони очолили список, в партії Голос 50% жінок і в Європейської солідарності - 40%. У Слузі народу було 30% жінок у їх топ-10.
Партія Батьківщина не відповідала вимозі ґендерних квот у своєму партійному списку.
42
Слуга народу має 21,65% жінок-депутатів, тоді як Партія Батьківщина - 20,83% жінок-депутатів.
43
У Голосі було 40% жінок у топ-20, а в Європейській солідарності - 35%. І в Опозиційній платформі - «За
життя», і в «Опозиційному блоці» було лише 2 жінки з перших 20 кандидатів, що представляло 10% жінок, а
Радикальна партія Олега Ляшка - 20%. У «Свободи» не було жінок у топ-20 списку.
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Лише 15% всіх кандидатів у мажоритарних округах були жінками, а 25 мажоритарних округів не
мали жодного кандидата-жінки. 44 Кандидати-жінки до мажоритарних округів сказали
представникам Місії Канади, що їхні колеги-чоловіки, які балотуються в інших округах, краще
фінансуються та підтримуються партією, яку вони представляють. Незалежні жінки-кандидати
говорили про проблеми збору грошей на свої кампанії, заявляючи, що донори вважають за краще
підтримувати кандидатів-чоловіків, часто тому, що вони мали зв'язки з місцевим бізнесом та
політичними елітами, які загалом закриті для жінок.
Кандидати-жінки (як незалежні, так і партійні) також говорили про проблеми подолання ґендерних
стереотипів, висловлюючи розчарування, що їх судили за їх зовнішнім виглядом та вбранням, а не
за їх компетентністю, вміннями та досвідом. Вони зазначили, що і чоловіки, і жінки виборці рідше
голосують за жінку через суспільні упередження, що жінки не володіють лідерськими якостями,
необхідними для суспільного життя.
Як і у випадку з президентськими виборами, питання ґендерної проблематики значною мірою
відсутнє в програмах політичних партій та кандидатів на цих виборах. Наприклад, партії Слуга
народу і Європейська Солідарність повідомили Місії Канаді, що їх політичні програми включали
тезу щодо «рівності між чоловіками і жінками», проте жодна зі сторін не розробила жодної політики
з гендерних питань, крім цієї тези. Хоча Голос повідомив Місію Канади, що вони не включають
розділ про ґендерні аспекти у своїй політичній програмі, вони заявили, що це не повинно
розглядатися як відсутність прихильності до ґендерної рівності з боку партії, а скоріше потреба у
більш повному розвитку партії. Ані Партія Батьківщина, ані Опозиційна платформа - За життя прямо
не закликають до ґендерної рівності.
Місія Канади зазначає, що участь жінок в адмініструванні виборчого процесу зросла на 2% у період
між президентськими і парламентськими виборами. 45 За даними ЦВК, на парламентських виборах
жінки займали посаду голів ОВК у 49,75%, заступників голів – у 56% та секретарів – у 69%. Ця кількість
була навіть більшою для ДВК із 78% голів, 77% заступників голів та 87% секретарів - жінок. Загалом,
78% членів ДВК складали жінки. 46
ЛГБТК
Під час президентської та парламентської кампаній жоден з кандидатів не висловився за права
лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансґендерів, квірів (ЛГБТК) та не включив до своїх політичних програм
тези на підтримку спільноти ЛГБТК. Кілька представників кандидатів, а також інших політиків
приватно зазначили представникам Місії Канади, що публічна підтримка прав ЛГБТК може завдати
шкоди їхній політичній кар'єрі. Кілька кандидатів відомі своєю позицією проти ЛГБТК. 47
У Голосі найвищий відсоток кандидатів у мажоритарних округах з 29%, за ними - Європейська солідарність
- 19%. Слуга народу мав 17% жінок в мажоритарних округах, в той час як Партія Батьківщина - 15%, а
Опозиційна платформа - за життя - 10%.
45
Майже 59 % членів ОВК складали жінки на парламентських виборах порівняно з 57 % на президентських
виборах.
46
ЦВК розраховує та публікує лише ґендерний розбір членства в ОВК, хоча не за позицією трійки. Однак
вони поділилися вищезазначеними даними з Місією Канади за запитом.
47
Під час президентської кампанії у теледебатах між пані Богомолець та Русланом Кошулінським,
кандидатом у президенти від партії «Свобода» на державному телеканалі «Суспільне» 22 березня 2019
року, пані Боголомець заявила про наступне питання щодо Стамбульської конвенції: «Я не підтримую
(одностатевий шлюб). Я підтримую християнські цінності. Я підтримую, щоб в сім’ях, де є мати, батько та
п'ятеро дітей, було більше українців». У 2018 році Олександр Вілкул подав на розгляд Верховної Ради проект
закону, в якому пропонується встановити кримінальну відповідальність «за сприяння одностатевим
44
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Хоча прихильники ЛГБТК не повідомляли про жодні перешкоди для участі у президентських
виборах, вони висвітлили питання щодо їхньої здатності публічно відстоювати свої права або
вступати в політичне життя як відкритим представникам ЛГБТК, не боячись загрози або нападу. У
середині кампанії одна з активісток була змушена виїхати зі своєї області після того, як на неї напали
та її домашню адресу опублікували через її публічну пропаганду щодо прав ЛГБТК.
Також громадою ЛГБТК було висловлено стурбованість, щодо пана Зеленського як кандидата в
президенти. Хоча деякі підтримували його кандидатуру в надії на повну зміну влади, багато хто
рішуче виступав проти його обрання. На думку прихильників, і його комедійні прояви, і програми,
що випускаються його студією «Квартал 95», неодноразово створювали гомофобні, трансфобні та
сексистські жарти на телебаченні, тим самим узаконюючи нетерпиме ставлення до ЛГБТК-спільноти
серед населення України.

стосункам». У пояснювальній записці до проекту закону було зазначено, що він «посилить захист суспільної
моралі, захист сім'ї та традиційних сімейних цінностей, посилення соціального захисту сім'ї та дітей».
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Участь внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та внутрішніх мігрантів
Міжнародні стандарти та правові положення щодо прав людини гарантують ВПО право брати участь
у виборах. 48 Зараз вони складають трохи менше чотирьох відсотків від загального числа голосуючих
виборців. 49 Відповідно до чинних законодавчих норм України, ВПО мають право брати повну участь
у виборах Президента, але лише часткову участь у парламентських виборах. 50
Незважаючи на дві окремі постанови ЦВК у 2019 році, які спростили процедуру тимчасовї зміни
місця голосування для ВПО та внутрішніх мігрантів для участі у виборах 51, менше 10% вирішили
зробити це або на президентських, або на парламентських виборах. Для цього були
найрізноманітніші причини, в тому числі недостатня обізнаність про свої права. Для
президентських виборів головним питанням була необхідність реєструвати тимчасове місце для
голосування кожного туру, а для парламентських виборів відсутність можливості приймати повну
участь у виборах була визнана істотним бар'єром.
Місія Канади відзначає додаткове навантаження на тих, хто все ще живе на окупованих територіях,
в питанні можливості скористатися своїм правом голосу. Окрім небезпеки перетину пункту
пропуску через наявність мін та озброєного персоналу, бажаючим проголосувати довелося
витримати довгі черги, в середньому 2-3 години, а також можливість закриття кордону, тим самим
подальше позбавлення громадян на окупованих територіях від здійснення своїх виборчих
прав. Лише один відсоток із приблизно 4,5 мільйонів виборців, які проживають у
неконтрольованих державою районах, мали змогу реалізувати свої політичні права у виборчому
процесі. 52
Під час президентського виборчого періоду ВПО, організації громадянського суспільства, що
допомагають ВПО, та вітчизняні організації спостерігачів виступали за прийняття проекту Закону №
6240 «Про забезпечення виборчого права внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних
громадян у країні». Представники уряду з якими говорили представники Місії Канади, також
Принцип 22 Керівних принципів щодо внутрішнього переміщення підтверджує право ВПО на політичну
участь незалежно від їх місцезнаходження в країні, чи то їх місце походження, місце переселення чи деінде
в країні.
49
Цей відсоток ґрунтується на даних ЦВК усіх зареєстрованих виборців (30,470,342), наданих ДВК як на
внутрішніх, так і на закордонних дільницях станом на 31 березня 2019 року. Повний список реєстру виборців
35 566 211, накопичений ДРВ, який включає виборців з окупованих територій станом на 31 березня
2019 року. Кількість ВПО, які мали право голосу (18 років або старше), становила 1177
469: https://www.facebook.com/grupa.vplyvu/photos/a.412447715811062 / 1012330852489409 /? Type = 3 &
театр із загальної кількості 1376,517 зареєстрованих ВПО (станом на 22 квітня 2019
року): https://www.msp.gov.ua/news/16996.html.
50
Згідно з чинним українським законодавством, ВПО та внутрішні мігранти можуть голосувати за кандидатів
у партійні списки, але не за кандидатів у єдиний округ, і вони повністю позбавлені місцевих виборів.
51
Відповідно до регламенту ЦВК № 129 від 5 вересня 2018 року ВПО потрібно було лише показати свої
внутрішні паспорти, вони змогли зареєструватися в будь-якій частині країни без додаткової документації. На
противагу цьому, для виборів президента виборці, які не переселяються, які хочуть змінити місце
проживання для голосування, повинні були надати додаткові докази причини свого тимчасового
місцезнаходження, наприклад, для навчання чи працевлаштування, та зареєструватися у державному
реєстрі виборців найближче до їх поточного місця проживання чи роботи. Постанова ЦВК № 893 від 23
травня 2019 р. Зрівняла вимоги щодо реєстрації всіх інших українців країни, які наразі не проживають за
місцем постійного проживання.
52
Дані, надані національною громадською організацією, яка займається просуванням ВПО, група «ВПЛИВ».
48
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виступають за прийняття закону, включаючи Міністерство соціальної політики, їхні місцеві та обласні
управління, Міністерство тимчасово окупованих територій та ВПО та Центральну виборчу
комісію. Законопроектом пропонується надати можливість усім українців, які живуть, навчаються чи
працюють у місцях, які не є офіційними постійними місцями проживання, включаючи ВПО,
приямати повну участь у всіх виборчих процесах - президентських, парламентських та місцевих
виборах.
Хоча
проект
був
спільним
зусиллям
уряду
та
громадянського
суспільства,
більшість співрозмовників визнають, що № 6240 суперечив законотворцям. Як сказав один
адвокат ВПО Місії Канади, «ВПО не вважаються важливим виборчим округом». Хоча № 6240 був
на порядку денному VIII скликання, він не був висунутий до закінчення сесії Парламенту.
Прихильники ВПО планують висувати переглянуту версію № 6240 під час IX скликання
парламенту. Переглянута версія розширить сферу застосування для вирішення питань реєстрації
тих, хто ніколи не був зареєстрований (включаючи бездомних людей, ромів, які ніколи не були
зареєстровані, оскільки вони не мають доказів громадянства, та молоді ВПО, яким виповнилося 18
років, але вони не мають можливості бути зареєстрованим, оскільки їх місце проживання
зазначено на окупованих територіях) або тих, хто був зареєстрований, а також тих, хто проживає за
межами постійного місця реєстрації. Загалом, приблизно 5 500 000 українців повністю або частково
позбавлені права голосу через поточні проблеми з реєстрацією. 53
Адвокати повідомили Місію Канади, що система реєстрації повинна бути перероблена, з тим, щоби
дозволити змінити реєстраційну адресу для голосування, відкріпивши її від адреси постійного місця
проживання. Багато ВПО вважають за краще не змінювати реєстрацію місця проживання, оскільки
це забезпечує певну гарантію збереження власності на житло. Не менш важливим для ВПО є той
факт, що реєстрація постійного місця проживання на окупованих територіях дозволяє полегшити
перетин пунктів пропуску. Це не тільки зменшує занепокоєння щодо безпеки, але й полегшує ВПО
підтримувати зв'язки з місцем проживання, а також рідними та друзями. 54 Вони також зазначають,
що процес реєстрації повинен бути змінений з того, який заснований на дозволі, на той, який є
декларативним. Це схоже на те, що існує у багатьох західних країнах, коли громадяни можуть вільно
змінювати місце проживання без шкоди для можливості здійснення своїх політичних та соціальних
прав.
29 липня 2019 року президент Зеленський видав указ (№558 / 2019), який передбачає тримісячний
термін реєстрації в Інтернеті, задля тимчасової змінити місця голосування. Однак, постанова не
розглядає питання стосовно наявності різних реєстрів, які відповідають за додавання людей в
державному реєстрі, а саме Єдиний Демографічний реєстр Державної міграційної служби, місцевих
реєстрів і Державний реєстр виборців.
На 30 липня 2019 року група з 75 НУО і цивільних ініціатив виступила з публічним зверненням до
президента, переконуючи його сприйняти надання права голосу для внутрішньо переміщених осіб
і внутрішніх мігрантів в якості пріоритетного завдання, яке необхідно вирішити перш ніж
відбудуться місцеві вибори, так як ці групи повністю позбавлені громадянських прав участі в них.

За включенням понад 700 000 осіб, які не мають реєстрації, понад 3 мільйони внутрішніх мігрантів та
майже 1,5 мільйона ВПО.
54
Відповідно до опитування ВПО, проведеного НУО, Громадський холдинг ГРУПИ ВПЛИВ.
https://www.vplyv.org.ua/archives/3287?lang=en
53
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Президентські вибори
Лише 6,5% правомочних переселенців змінили місце голосування для участі у першому турі
президентських виборів. Приблизно така ж кількість ВПО зареєструвала свою виборчу адресу для
другого туру, незважаючи на коротке вікно можливостей - вісім днів - порівняно з першим туром,
де тим, хто потребував зміни місця реєстрації на тимчасову адресу, надавалось більше
трьох місяців. 55
Співрозмовники вказали на низьку обізнаність щодо прав виборців серед населення ВПО. Зокрема,
старші переселенці майже не мали доступу до Інтернету та соціальних медіа або зовсім не мали
доступу до них, хоча саме там інформація про права голосу була легко доступною. Загалом, існує
досить мало кампаній з підвищення обізнаності та програм заохочення виборців, які спеціально
орієнтувались би на ВПО. Таким чином, зусилля щодо пояснення процедур та навчання виборців
були недостатніми для ВПО. Однак спостерігачі Місії Канади повідомили, що деякі муніципалітети
та місцеві адміністратори доклали спільних зусиль для інформування ВПО про процедури за
допомогою плакатів, розміщених у громадських будівлях, а також через телевізійну та
радіорекламу в місцевих ЗМІ. На сході, де концентрація ВПО найбільша, принаймні один
представник ДРВ вирушив до поселення ВПО, щоб зареєструвати їм зміну виборчої адреси для
участі у першому турі голосування. Цей конкретний населений пункт повідомив про велику
кількість людей з проблемами мобільності, вказавши що відстань, так само як і транспорт є
основними перешкодами для подання заявки на тимчасову зміну адреси.
Як спостерігачі Місії Канади, так і неурядові організації, які працюють з ВПО, підрахували, що
принаймні 50% ВПО не знають, що вони мають право голосу, або про те, що існує процедура
тимчасової зміни адреси для голосування.
За тиждень до першого туру правозахисні групи, що здійснюють моніторинг пунктів пропуску
в'їзду-виїзду (КПВВ) між окупованими територіями та контрольованими урядом територіями,
відзначили значне збільшення кількості людей, які перетинають КПВВ у Станиці Луганській, із
даними, що станом на 26- 27 березня, 16,000 людей перетнули пункти пропуску протягом 24
годин 56. Проте, всього 6000 осіб перейшли задля участі у дні виборів. Це частково пояснюється тим,
що інформація, яка транслюється по телебаченню від влади на окупованих територіях, а також
листівки, розповсюджені біля КПВВ, попереджають людей не переходити кордон 31 березня 2019
року через можливість «провокацій», а також стверджує, що підконтрольна урядом сторона КПВВ
буде закрита.
Між двома турами голосування групи, що стежать за КПВВ, заявили, що кількість людей, які
перетинають кордон, не змінилася і що з окупованих територій не було оголошень, які закликали
людей не переходити.
Проблеми тривали і у другому турі відносно законодавчих вимог щодо реєстрації тимчасової
адреси в Державному реєстрі виборців для тих, хто не проживає за місцем постійної
реєстрації. Сюди входили ВПО, студенти, внутрішні трудові мігранти та інші. Місія Канади
ДРВ розпочав обробку реєстрацій 31 грудня 2018 року.
Відповідно до громадської організації, яка фінансується УВКБ ООН у Сєвєродонецьку, середня кількість
людей, які перетинають КПВВ за 24 години, становить 10,000-11,000, однакова кількість перетинає як з
недержавних підконтрольних територій, так і з боку уряду -контрольованої сторони
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спостерігала за довгими чергами, затримками та плутаниною щодо того, які документи потрібні
для реєстрації тимчасової виборчої адреси в органах Державного реєстру виборців на другий
тур. Однак були деякі регіональні зміни. У Закарпатті Місія Канади не спостерігала жодних черг для
реєстрації протягом восьмиденного періоду реєстрації з 7 по 15 квітня, тоді як у Луганську люди
чекали в черзі кілька годин, принаймні один Державний реєстр виборців повідомив, що вони
обробляли до 300 заявок на день.
Існували також відмінності у фактичному процесі реєстрації порівняно з наданою інформацією
залежно від окремого Державного реєстру виборців. Більшості людей, що реєстрували зміну місця
реєстрації у Луганській області було повідомлено повернутися вдруге, щоб отримати їх «свідоцтво
про реєстрацію». У Державному реєстрі виборців Печерського району міста Києва люди чекали до
п’яти годин, щоб отримати посвідчення після реєстрації. Хоча в законодавстві немає нічого, що
зазначає, що посвідчення повинні видаватися в той час, коли особа реєструється, щоб змінити свою
адресу, органи державного реєстру виборців застосовували різні підходи залежно від того, як вони
трактували законодавство, визначаючи, чи повинна особа чекати чи повертати пізніше отримати їх
сертифікат. 57
Загалом, цей процес позбавив права голосу громадян України, які проживають у неконтрольованих
державою районах Донецької та Луганської областей, а також в окупованому Росією
Криму. Вимога виборців переходити лінію зіткнення в Донецькій та Луганській областях та від
окупованого Росією Криму до материкової України кілька разів, щоб змінити свою адресу
голосування наражала їх на небезпеку кожного разу та відштовхувала багатьох із них користуватися
своїм правом голосу. Той факт, що виборці повинні були повторно зареєструватися для другого
туру, ще більше посилив це питання.
Існувала також плутанина навколо того, чи потрібно виборцям принести з собою посвідчення про
зміну місця реєстрації, щоб проголосувати. Деякі державні реєстри виборців повідомили людей,
що реєстрували свою тимчасову адресу, що для того, щоб подати бюлетень, вони повинні принести
посвідчення на виборчу дільницю. Інші державні реєстри виборців заявили тим, хто реєструє, що
їм потрібно лише принести свій (внутрішній) паспорт. Згідно з чинним українським
законодавством, немає обов'язку пред'являти посвідчення під час голосування. 58
Хоча загальна кількість людей, які зареєструвались для зміни своєї виборчої адреси, збільшилася
на 10 000 між двома турами, кількість ВПО, які реєстрували тимчасову адресу, залишалася
незмінною.
Напередодні
президентських
виборів,
дванадцять
міст,
(Ужгород, Вінниця,
Херсон, Коростень, Добропілля,
Маріуполь, Кривий Ріг, БілгородДністровськ, Харків, Шостків, Попаснянське, Запоріжжя ) і одна з областей (Запорізька), розіслали
листи до парламенту, закликаючи прийняти законопроект № 6240. Враховуючи суперечливий
характер цього закону, резолюція про підписання листа підтримки надійшла до Краматорської
міської ради 20 грудня 2018 року, але не була прийнята. За словами різних співрозмовників, з
якими розмовляла Місія Канади, висловлювались занепокоєння, що зважаючи на велику кількість
У пункті 4.5 Положення про виборчу комісію № 893 просто зазначено, що з боку СВР існує обов'язок
видавати посвідчення кожному виборцю, який тимчасово змінив місце голосування
58
Частина 1 статті 76 Закону про президентські вибори зазначає, що під час голосування виборця не
зобов’язані пред'являти таке посвідчення. Вони повинні лише показати документ, який підтверджує, що він
є громадянином України (наприклад, внутрішній паспорт).
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ВПО, які проживають у Краматорську, посилення їх для місцевих виборів може змінити виборчий
ландшафт та вплинути на місцеву політичну та економічну динаміку. Радники міста Краматорськ
сказали Місії Канади, що «зараз не час для вирішення цих питань». Однак вони визнали, що ВПО
зіткнулися з перешкодами участі у виборчому процесі.
Прихильники ВПО вказали на цей приклад як на частину викликів, які допомагають запобігти їх
повної соціальної та політичної інтеграції, включаючи утвердження стереотипів про те, що ВПО є
«проросійськими», що ускладнює їх інтеграцію. Питання ВПО рідко піднімалося під час обох турів
президентської кампанії, і жоден з головних кандидатів у президенти не вирішував проблеми ВПО
у своїй політичній програмі.

Парламентські вибори
Постійний конфлікт у східних областях Донецької та Луганської області, а також анексія Криму
означали, що переважна більшість ВПО позбавлена участі в голосуванні на мажоритарних
округах, оскільки вони все ще є зареєстрованими на окупованих територіях. 59 Реєстрація
тимчасового місця голосування без зміни виборчої адреси дозволила тим, хто проживає за межами
місця постійної реєстрації, подавати лише бюлетень пропорційного списку, а не мажоритарний.
На кінцевий термін реєстрації 15 липня із 280,922 виборців, які зареєструвались для зміни місця
голосування, це зробили лише 47,016 ВПО (16,7% усіх, хто зареєструвався, тимчасово змінив місце
голосування). 60 Всього лише 3,9% ВПО зареєстровано для тимчасової зміни місця голосування на
цих виборах. 61
Місія Канади зауважила, що лише нечисленна кількість людей звернулися по зміну місця
голосування за останній тиждень, перш ніж процедуру реєстрація для участі у парламентських
виборах була закрита. Для порівняння, під час зміни місця реєстрації для голосування в обох турах
президентських виборів по всій країні були черги до кількох годин. Співрозмовники повідомили про
різні причини цього, включаючи літні канікули, втому на виборах та менший інтерес до
парламентських виборів для ВПО та інших осіб, які не можуть голосувати за кандидатів в
мажоритарних округах. Багато переселенців висловили своє розчарування через відсутність
можливості голосувати в мажоритарних округах.
Місія Канади відзначила недостатню послідовність в тому, що стосується пояснення процедур
реєстрації. Деякі ДРВ спільно з місцевою адміністрацією активно брали участь у забезпеченні
широкого розповсюдження інформації про процес реєстрації (наприклад, у Facebook, у місцевих
газетах, листівках, розміщених у громадських будівлях). Інші офіси ДРВ заявляли, що це або
відповідальність ЦВК, або що інформація широко доступна в Інтернеті, і більше немає необхідності
Існує 11 ОВК, де частина географічної межі ОВК розташована в недержавних контрольованих
районах. Якщо ВПО тимчасово змінить своє місце голосування в межах того ж округу, що і їх тимчасове місце
голосування, їм дозволяється голосувати як за партійними списками, так і за мажоритарними.
60
Дані з опублікованих та неопублікованих джерел Державного реєстру виборців. З них найбільше - з
Донецької області, 42,578, але лише 20% - ВПО та мешканці окупованих територій. Загальна кількість жителів
Луганської області, які тимчасово змінили місце голосування, склала 19,829, але лише 17% - це ВПО та
мешканці окупованих територій (3,352).
61
Дані Громадянської групи ВПЛИВ, обчислені з опублікованих та неопублікованих даних, наданих ЦВК.
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в наданні додаткової інформації, або що українці дуже обізнані про свої виборчі права та не
потребують подальшої освіти.
Місія Канади зазначила, що не існує національної кампанії, спрямованої на інформування ВПО та
внутрішніх мігрантів, щодо спрощеної процедури зміни місця голосування. Деякі організації
громадянського суспільства спеціально розробили матеріали для підвищення обізнаності щодо
цього та інших питань, пов’язаних з реалізацією своїх виборчих прав, але через затримки з
отриманням схвалення від ЦВК та матеріалів, офіційно завірених печаткою, можливість звернутися
до цих виборців, повідомляючи їх про своїх права були скорочені.
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Участь меншин
Конституція гарантує рівність для всіх громадян країни та забезпечує повноцінні політичні,
соціальні та громадянські права для національних меншин.62 Однак на практиці повне соціальне
та політичне включення та інтеграція меншин України - національної, мовної та релігійної різниться між різними групами меншин. Загальновизнано, що ромська громада залишається
найбільш політично та соціально виключеною, а також найбільш економічно неблагополучною
групою в країні. Хоча єврейські лідери висловлювали стурбованість щодо антисемітської риторики
та діянь, вони також зазначили, що на ромську громаду відбувається більше нападів.
Деякі роми не мають дійсних посвідчень особи, тому не можуть зареєструватися для
голосування. Інші роми відсутні в Державному реєстрі виборців з інших причин, включаючи
неграмотність чи відсутність фіксованої адреси. На зустрічах з ромською громадою Місія Канади
відзначила, що більшість членів висловлюють високий ступінь маргіналізації від політичного
процесу. Місія Канади знайшла помітні винятки в Ужгородському регіоні, де ромські лідери
активно працюють над розвитком більшої політичної участі у своїй громаді.
Під час зустрічей із співрозмовниками, включаючи представників кандидатів, політичних партій,
виборчіх посадових осіб, міського та обласного адміністративного персоналу, Місію Канади було
поінформовано, що не було дискримінації меншин у будь-який період виборів, і що взагалі існує
мало упереджених груп щодо меншин. У той же час, групи меншин повідомили, що кандидати не
докладають зусиль, щоб охопити свої громади. Це частково пов'язане з тим, що їх кількість
статистично не має значення для перспектив виборчих кандидатів. Також кандидати, політичні
партії та чиновники адміністрації висловлюють думку про те, що меншини є просто частиною
ширшої громадянської політики України, і не слід по-іншому ставитися до них. Це також чітко
сформульовано стосовно війни, що триває, та необхідності того, щоб українці об'єдналися як одна
спільна країна.
Групи меншин, з якими зустрічалася Місія Канади, включаючи кримськотатарську, грецьку,
польську, ромську, угорську, вірменську, болгарську, молдавську, румунську, російськомовну та
єврейську, не мали жодних скарг щодо їхньої можливості брати участь ні в президентських, ні в
парламентських виборах. Однак вони висловлювали стурбованість проблемами збереження своєї
групової ідентичності на тлі посилення націоналістичної риторики.
Спостерігачі Місії Канади по всій країні повідомили, що злочини на тлі ненависті, особливо проти
ЛГБТК та ромських громад, навмисно неправильно характеризуються як випадкове насильство з
боку поліції, і часто не розслідуються, що призводить до відсутності довіри та готовності брати
участь у силових структурах під час нападів на громади меншин. Крім того, спостерігачів місії як у
західних, так і у східних регіонах країни сприймали як крайніх правих гравців, що руйнують
громадянський простір.
Лінгвістичні групи меншин також говорили про останні зміни до законодавчої бази, що стосуються
освіти та мови, та потенційний вплив на їх громади щодо збереження своєї культурної
ідентичності. Ці
правові
розробки
особливо
хвилювали
угорські,
румунські
та
Існує Закон про національні меншини, але він був прийнятий у 1992 р. До чинної Конституції (1996 р.) І
вважається застарілим. Україна також ратифікувала Рамкову конвенцію про захист національних меншин та
Європейську хартію регіональних мов або мов меншин.
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російськомовні громади. 63 Приблизно 30 % населення країни володіє рідною мовою, крім
української. 64
Особи з інвалідністю
За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується 2,680,000 осіб з обмеженими
можливостями. Однак, за даними Національної Асамблеї інвалідів, ця цифра, ймовірно, набагато
вища, оскільки загальновизнано, що особи з інвалідністю становлять приблизно 10% населення в
кожній країні. Крім того, вищенаведений показник не враховує тих, хто тимчасово втратив
працездатність, а лише тих, хто має постійні вади.
Під час президентських і парламентських виборів Місія Канади зауважила, що багато виборчих
дільниць не є доступними для людей, які мають проблеми з мобільністю. Наприклад, багато хто
розташовувався у приміщеннях на верхніх поверхах без ліфтів, з обмеженим простором для роботи
на інвалідному візку, а численні дільниці не мали пандусів для інвалідних візків і дверей, достатньо
широких для інвалідних візків, або не обладнаних санвузлами для інвалідних візків. Інші виклики
включали відсутність доступності до виборчих матеріалів, включаючи виборчі бюлетені, для осіб із
порушеннями зору та відсутність доступності для інвалідних візків більшості ДРВ. Останнє
спостереження вдвічі дискримінує виборців ВПО, які спочатку повинні зареєструвати тимчасову
зміну місця голосування.
ДВК організували мобільні виборчі дільниці для того, щоб забезпечити можливість голосування
осіб, які мають проблеми з мобільністю. Однак прихильники інвалідів відзначають, що мобільне
голосування маргіналізує людей з обмеженими можливостями, утримуючи їх від досягнення
рівності. Як сказав один із співрозмовників Місії Канади: «Якщо виборчі дільниці залишаються поза
межами доступу виборців з обмеженими можливостями, це означає, що ми не маємо паритету з
виборцями, в яких відсутні вади здоров’я».
У своїх кампаніях жодна партія чи кандидати не вирішували жодних питань, пов’язаних із втратою
працездатності.

Проект Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був прийнятий
парламентом 25 квітня 2019 року та набув чинності 16 липня 2019 року. Серед положень, що регулюють
використання української мови в засобах масової інформації, бізнесі та освіта - це статті, що значно
збільшують зміст української мови на телебаченні, радіо, кіно, театрі та друку, а також приводять їх у
відповідність із Законом про освіту
нижче. ( http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994 ). Закон про освіту, який був
прийнятий у 2017 році, є суперечливим у громадах меншин, де навчання в школі було власною мовою. Він
поступово замінює всі школи мов меншин українськими, хоча школи все ще можуть викладати деякі курси з
мов меншин.
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Відповідно до останнього національного перепису населення (2001 р.) основними групами меншин за
етнічною приналежністю в Україні є: росіяни, 17,3%; Білоруси, 0,6%; Молдавани, 0,5%; Кримські татари,
0,5%; Болгари, 0,4%; Угорці, 0,3%; Румуни, 0,3%; Поляки, 0,3%, Євреї - 0,2%; Вірмени, 0,2%; Греки, 0,2%; Роми
- 0,1%, Грузини - 0,1%. Крім того, приблизно 20 відсотків населення сповідують інші релігії, крім
православного християнства. Вони включають греко-католиків (11%), свідків Єгови, римо-католиків,
протестантів, євреїв, буддистів та язичників. https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Ethnic_composition
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Питання, специфічні для президентських виборів
Співрозмовники Місії Канади в усіх областях, включаючи кандидатів, представників політичних
партій, виборчих посадових осіб, міського та обласного адміністративного персоналу, а також самих
громад меншин, повідомили Місію Канади, що офіційних бар'єрів для їх участі у парламентських
виборах немає. Виняток з цього становила ромська громада. Низький рівень грамотності через
відсутність доступу до освіти та відсутність стурбованості, яку проявляють державні чиновники та
політичні партії до соціальних та економічних умов багатьох ромських громад, все це пояснюється
їх низькою участю у цьому виборчому процесі. Групи меншин також повідомили, що кандидати чи
партії не проводили просвітницьку інформацію, щоб дізнатися про проблеми, які стосуються їхніх
громад, або просити про їх підтримку.
Під час кампанії мало згадувалося про те, що пан Зеленський єврей, хоча було кілька чорних
рекламних оголошень, які використовувались для відмови від його кандидатури. Місія Канади
поспілкувалася з кількома єврейськими лідерами про реакцію громади на можливість єврейського
президента та про те, чи підтримає громада його чи ні, виходячи з його походження. Загалом було
висловлено два погляди. Одним поглядом було те, що це стане чудовою можливістю для єврейської
громади, але лише поки щось не ппіде нанівець. Представники громади переймалисч, що будь-яка
зневажлива дія може призвести до зворотного удару та посилення антисемітизму. Інша думка
полягала в тому, що обрання єврейського президента буде демонструвати і те, що вибори були
вільними та чесними, і що демократичні основи країни ще більше посилюються.
Під час виборчого періоду кримськотатарська громада була заохочена її лідерами підтримати
Петра Порошенка.
Місія Канади зазначила, що другий тур голосування під час виборів Президента проходив у Святі
дні як для єврейської (Песах), так і для римо-католицької (Пасхи) громад. У відповідь головний
рабин України просив ЦВК продовжити години голосування принаймні в одній ДВК у кожному
великому місті країни до 22:30, щоб відповідати правилам їх свята. 65 Наступного дня ЦВК відповіла,
пояснивши, що кількість годин, в які виборчі дільниць є відкритими була передбачена законом, і
тому ЦВК не мала повноважень змінювати термін голосування. 66
Питання, специфічні для парламентських виборів
Питання меншин помітно відсутні як у кампанії, так і в політичних програмах партій. Винятком стала
платформа «Опозиція - «За життя», яка проводила агітацію щодо мовних прав для меншин,
включаючи право студентів здобувати освіту рідною мовою. Вони також закликали скасувати Закон
про освіту 2017 року та Закон про мову 2019 року.
Деякі лідери меншин, у тому числі грецька та угорська меншини, заохочували свої громади
голосувати за кандидатів від своєї громади або за тих, хто вважав, що вони будуть більш
підтримувати потреби їх громади. Інші меншини, включаючи єврейські та ЛГБТК-спільноти, заявили,
Згідно з єврейським законодавством, євреям забороняється займатися будь-якою роботою, включаючи
будь-яку письмову форму, до заходу сонця під час свят.
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Цей обмін був розміщений на сторінці головного рабина у Facebook 11 квітня 2019
року: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=882352548782425&id=388184211532597&__tn__=R
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що політика є приватною справою, і їх громади різноманітні в підтримці політичних партій та
кандидатів.
Кількість кандидатів національних меншин у партійних списках була обмеженою, і представники
меншин прагнули балотуватися лише в мажоритарних виборчих округах, де були значні
концентрації їх конкретної етнічної групи. Угорські кандидати від меншин у Закарпатській області
повідомили спостерігачам Місії Канади, що нинішні межі для мажоритарних місць є виключною
для представництва меншин. 67
На парламентських виборах 2014 року представники кримськотатарської громади балотувалися
від партії Блок Петра Порошенко. На цих виборах сім кандидатів із кримськотатарської
громади були розповсюджені серед п'яти партій: «Європейська солідарність», «Голос»,
«Українська стратегія», «Партія Зелених України», «Сила та честь». На думку членів громади, така
стратегія забезпечить краще представництво кримських татар у парламенті.
Троє кандидатів з кримських татар були обрані до складу 9- го скликання парламенту (двоє з партією
Європейська Солідарність та один з Голосом), а також один кримський ВПО, обраний за списком
партії «Слуга народу», що дає кримчанам найбільше представництво меншин у новому
парламенті. Етнічний грузин та колишній борець Олімпійських ігор, батьком якого є Руанда, також
був обраний за списком партії Слуга Народу. В дні, що передували виборам, у Києві були розміщені
листівки із повідомленням: «Терміново! Кандидат від Слуги Народу Жан Беленюк хоче змусити
Україну приймати біженців з Африки. Це спричинить зростання злочинної діяльності, зґвалтування
українських жінок, зростання радикального ісламу, а в перспективі - перетворення українців на
меншість у власній країні». Пан Беленюк пожартував над цим, публікуючи брошуру на сторінці у
Facebook із написом: «Коротко про мою політичну програму». 68
Жінку з фізичними вадами обрали за партійним списком Європейської солідарності. Жоден з
кандидатів з Угорщини, які балотувалися за мажоритарними списками не переміг,аі в списках
партій не було етнічних угорців.
16 липня 2019 року міністр закордонних справ Угорщини відвідав Закарпатську область, де провів
зустрічі з представниками угорських неурядових організацій. Це широко тлумачилося як іноземне
втручання у внутрішні вибори, і 17 липня Міністерство закордонних справ України публічно
висловило занепокоєння щодо «незаконного залучення іноземних громадян до виборчої кампанії
у районах, породжених угорською меншиною», яке угорський уряд заперечує. 69
Новий закон про мову, який набрав чинності 16 липня 2019 року, зробив українську мову єдиною
мовою для проведення виборів. Однак у законі також зазначено, що там, де є проживає значна
кількість меншин, поряд із українською дозволено використовувати інформаційні та агітаційні
матеріали іншими мовами.
9 липня 2019 року Українська рада Церковних та релігійних організацій, найбільша і найвпливовіша
релігійна організація в країні, опублікувала на своєму веб-сайті список із шести питань, які були
надіслані всім політичним партіям, заявивши, що виборцям важливо з'ясувати позицію кандидатів
Відповідно до закону про вибори, межі мажоритарних округів повинні враховувати інтереси національних
меншин, які проживають на цій території.
68
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2377426372543349&set=a.1475275236091805&type=3&theater
69
https://bit.ly/2JzfLvY
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з різних питань до дня виборів. Одне з питань стосувалося одностатевих стосунків та ґендерних
питань: «Чи може ваша політична партія гарантувати відмову від ідеї просування одностатевих
стосунків, одностатевих партнерств та ґендерної ідеології, що спотворює розуміння понять ґендер,
шлюб, сім'я (включаючи відмову від ратифікації Стамбульської конвенції, а також не сприяє
публічній пропаганді одностатевих відносин та трансґендерського руху) на державному рівні?»70

70
До 17 липня 2019 року, коли Рада востаннє оновила дані стосовно дня виборів на веб-сайті, відповіли
лише 4 партії ( Самопоміч, Громадянська позиція, Українська стратегія та соціальна
справедливість). Самопоміч сформулював свою прихильність до «принципів християнської моралі».
Громадянська позиція заявила, що вони «категорично проти дискримінації та насильства по відношенню до
ЛГБТ-спільнот... У той же час, підтримуючи традиційні сімейні цінності, ми відмовляємось від ідеї сприяння
підтримка одностатевих стосунків на державному рівні. Партія Свобода заявив, що» вони вважають, що
політичний рух за надання особливого статусу представникам ЛГБТ загрожує національній безпеці і
є українофобним. Ми не підтримуємо імплементацію Стамбульської конвенції.» Партія Сила та Честь
заявила, що «ми не бачимо жодної ролі держави у просуванні та підтримці такого способу життя чи у
відкритті громадських платформ, таких як школи для їх пропаганди. або навіть публічне визнання їх
«прийнятності» чи «законності».
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Участь молоді
На думку молодіжних лідерів, відсоток залучення молоді до суспільного життя є дуже малим (за
їхніми оцінками, лише 5-10% молоді є політично активними в Україні), і саме така молодь є легкою
мішенню для політичних маніпуляцій. Молоді активісти поінформували Місію Канади, що соціальні
медіа ефективно використовуються під час президентських та парламентських кампаній, оскільки
це «кращий інструмент для маніпуляцій: легше поширювати помилкові чутки про кандидатів, а
також визначати, до яких типів повідомлень звертатиметься» молодь». Молодіжні лідери також
розповіли про певний розподіл поколінь: люди похилого віку більше преглядають телебачення, яке
фінансуються олігархами, а молодь користується соціальними медіа, де легше поширювати
пропаганду («фейкові рейтинги, фейкові новини»), є більш відкритими та має більше доступності до
різного роду інформації.
Під час президентських і парламентських виборів мало хто з кандидатів говорив про молодіжні
питання в рамках передвиборчої кампанії або робив якісь значні розбіжності щодо цієї групи,
стверджують молодіжні лідери, з якими спілкувалася Місія Канади. 71 Молодь сама визначила свої
пріоритети, серед яких, зокрема, реформа освіти, кар'єрні можливості, публічні простори, для
молоді, еміграція та брак програмування молоді в країні.
Шум навколо пана Зеленського та його кмітливість у соціальних мережах із понад 6 мільйонами
прихильників в Інстаграмі, робить акаунт пана Зеленського чи не найблільшим в Україні з кількості
прихильників, і привертає увагу молоді. Однак Місія Канади зауважила, що його кампанія насправді
не стосується молодіжних питань. Як зазначає один із соціальних аналітиків, пан Зеленський просто
«знає, які хитрощі використовувати, щоб дістати молодь на гачок. І вони не зацікавлені в його
політиці, вони просто хочуть нового обличчя».
Спостерігачі Місії Канади відзначили, що, як правило, і офіс Зеленського, і офіс партії Слуга Народу
були укомплектовані молоддю. Під час парламентських виборів молодь також була прихильною до
партії Голос. Місія спостерігачів Канади зазначила, що залучення молоді, як виявилося, відіграє
значну роль в стратегії Національного корпусу. Їх політична партія забезпечує безкоштовні простори
для громад, спортивні зали, ігрові станції та соціальні заходи. 72
Згідно з даними ЦВК, приблизно 10% представників ОВК складали молоді у віці від 18 до 30 років
для обох виборчих процесів.

У період між двома турами президентських виборів, в інтерв'ю на ICTV, пан Порошенко визнав помилки в
тому, що не звертатися особливо до молоді, заявивши, що якщо він буде переобраний, він призначить
більше молоді на посади, а не своїх ділових партнерів. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ce-pomilka-vkadroviy-politici-poroshenko-poobicyav-ne-priznachati-na-posadi-svojih-biznes-partneriv-50015482.html
72
У звіті Державного департаменту США, Національному корпусі та його партнерам по коаліції C14 у березні
2018 року було названо «націоналістичні групи ненависті». Https://www.bellingcat.com/news/uk-andeurope/2019 / 07/16 / українці - крайні праві - екстремісти - отримують державні кошти - навчати патріотизм /
71

53

ЗМІ та інформаційне середовище
Протягом президентських та парламентських кампаній медіа-середовище в Україні залишалося
відкритим та плюралістичним, особливо на обласному рівні, де право власності на ЗМІ досить
різноманітне. У той же час висока концентрація медіа-власності на національному та регіональному
(районному) рівнях призвела до редакційної та журналістської залежності та сприяла системним
проблемам в українському медіа-просторі, включаючи дуже упереджений та поляризований
інформаційний простір, не позначений контент із політичним впливом (джинса), недостатня якість
та висвітлення інформації, що стосується виборців, та іноземний вплив.
Існуючі законодавча і нормативно-правова бази забезпечують виборців і журналістівдостатнім
рівнем свободи, прав і захистом. Протягом обох кампаній виборці мали доступ до багатьох
традиційних та нових джерел інформації, включаючи телебачення, друк, соціальні медіа та
блогосферу. Телебачення з рейтингом популярності у 77% залишалося найбільш бажаним
джерелом інформації та новин. 73 Проникнення Інтернету (65%) та використання соціальних медіа
продовжують зростати з 2014 року, оскільки Facebook є основною платформою соціальних медіа
для всіх вікових груп. У той же час використання друкованих ЗМІ продовжує скорочуватися через
мінливу демографію та перехід українського суспільства в Інтернет 74, а такаж існує багато суттєвих
викликів в середовищі ЗМІ та інформації. Існування великої кількості ЗМІ, що не мають редакційної
незалежності,
фінансової
спроможності
та
часто
мінімального
дотримання
журналістських стандартів у всіх ЗМІ, створює сегментоване, поляризоване та високо маніпулятивне
середовище, що не забезпечує електорату збалансованого та якісного висвітлення соціальнополітичних питань 75. Із переходом аудиторії до інтернету, традиційні ЗМІ, які пов'язані з існуючими
правилами, повинні конкурувати з новими, часто сумнівними, «порталами новин» за увагу
користувачів у нерегульованому онлайн-середовищі. Це викликає численні занепокоєння щодо
якості медіасередовища загалом та надмірного політичного впливу в Інтернеті. Можливо, в
результаті рівень довіри до ЗМІ залишається низьким. 76 Ослаблення національного суспільного
мовника, UA:Суспільне, починаючи з 2017 року, і незбалансована політика щодо управління
національним інформаційним простором залишає достатньо місця для введення як зовнішньої, так
і внутрішньо створених змістів, які поляризують суспільство.
На цьому складному тлі багато представників засобів масової інформації, з якими зустрічалися
представники Місії Канади по всій країні, поділяли позитивне ставлення до зниження цензури і
розширення можливостей для безкоштовного висвітлення подій в порівнянні з попереднім

Інтерньюз, «Огляд споживання медіа в Україні, 2018», доступний за
посиланням https://bit.ly/2TbmqOp. Доступ від 11 березня 2019 року
74
За даними Укрпошти, https://ukrposhta.ua/en/, друковані ЗМІ переважають інші засоби масової інформації
з 2292 газетами та 1057 журналами, як на національному, так і на регіональному рівні. Також, за даними
НТРБК, існує 432 національних, регіональних та супутникових телерадіомовників. Крім того, є численні
національні інформаційні агентства, найбільшими з яких є державна Укрінформа та приватні УНІАН та
Інтерфакс.
75
Один помітний виняток із цього спостереження - висвітлення національного мовника, UA:Суспільне. «У
першій половині 2019 року в Україні було опубліковано понад 3000 друкованих ЗМІ», прес-реліз
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, 11 липня 2019 року, доступний за
посиланням https://bit.ly/30Jef07
76
«Довіра до соціальних інститутів, грудень 2018 року», опитування KIIS, 29 січня 2019 року, доступне за
посиланням https://bit.ly/3003xSJ
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президентським виборчим процесом.77 Одним із позитивних прикладів значного перетворення
національного медіапростору була приватизація державних ЗМІ на регіональному та місцевому
рівнях. 78 У 2006 році половина із понад 4000 газет та журналів в Україні належала державі. У 2011
році було понад 100 газет, що належать державі, і понад 800, що належали муніципалітетам, разом
складаючи майже 22 відсотки всіх українських періодичних видань. На 24 грудня 2015 було
прийнято новий Закон «Про реформування державних і муніципальних друкованих
ЗМІ» 79. Відповідно до цього закону, всі державні та 550 муніципальних засобів масової інформації
повинні були бути приватизовані або знищені до кінця 2018 року, але процес поширився на 2019
рік. Нові власники деяких з цих приватизованих ЗМІ (у багатьох випадках той самий персонал та
журналісти) протягом обох кампаній повідомили представників Місії Канади, що більшість мають
незалежну редакційну політику та підтримують вищі стандарти журналістської етики. Хоча це є
позитивною подією для підвищення незалежності засобів масової інформації та появи безлічі думок
в короткостроковій і середньостроковій перспективі, нестабільні економічні умови в багатьох
регіонах і зниження рівня доходів від реклами створюють багато проблем для довгострокової
стабільності таких ЗМІ.
Основна стурбованість, що стосується свободи та незалежної здатністі ЗМІ доповідати про політичні
події та інформувати виборців про доступний вибір – зосереджена власність на телеканали та
друковані видання як на національному, так і на нижчих рівнях. На національному рівні п’ять
основних медіахолдингів, контрольованих олігархами, монополізували контроль над
телебаченням, радіо та друкованими виданнями, здійснюючи значний вплив на серця та
розум виборців, підтримуючи прихильних кандидатів.80 На нижчих рівнях високий рівень
концентрації засобів масової інформації в руках однієї чи декількох політично пов'язаних та
конкуруючих груп сприяв стійкій сегментації місцевого населення, особливо серед людей похилого
віку, які мають низький рівень медіаграмотності.
Протягом двох виборчих кампаній, президентської та парламентської, Місія Канади спостерігала за
традиційними і онлайн ЗМІ та визначили системні випадки оплаченої [маркованої] і немаркованої
політичної реклами / агітації («джинса»), необгрунтованих претензій (дезінформації) і використання
політичної реклами на користь конкретного кандидата або в якості метода негативного тиску на
інших. Це часто траплялося через поєднання гучних заголовків, розміщення оманливого візуального
контенту, використання мовних оборотів із натяками, апеляції до емоцій та інших форм
маніпулювання вмістом, щоб привести споживача контенту до бажаного висновку. Зазвичай це
робилося способами, які не перетинали юридичні межі, відкрито звинувачуючи конкурентів або
вступаючи у «чорний піар». Крім того, спостерігачами було зазначено значну кількість випадків,
Спостерігачі Місії Канади провели 97 інтерв'ю зі співрозмовниками від ЗМІ під час виборів Президента та
69 інтерв'ю під час парламентських виборів. Опитувані приїжджали з телебачення, радіо, національних та
регіональних видань для друку, а також були представниками незалежних блогерів та організацій
спостереження за медіа.
78
Цей процес розпочався у 2015 році та був продовжений поза початковим терміном у грудні 2018 року.
79
Верховна Рада, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/917-19
80
«Українці споживають більшість новин з телебачення. Невелика група олігархів контролює 73 відсотки
Українського телебачення ”, с.16. «Результати моніторингу Big Data UA. Травень 2019 року ”, Big Data UA, 7
червня 2019 року, доступний за посиланням https://bit.ly/33zHULs ; »Тенденції українського телевізійного
простору під час парламентської виборчої кампанії 2019 року», « Детектор Медіа», 17 липня 2019
року, https://bit.ly/2KIFBgf ; «Репортери без кордонів», «Власність засобів масової інформації в Україні:
неформальний вплив через мутні бізнес-схеми», 9 жовтня 2017 року, https://bit.ly/2i1AEol ; Євромайдан,
«Платене слово: кому належать українські ЗМІ», 7 лютого 2018 року, https://bit.ly/2HrotMJ.
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коли представники регіональних груп підтримки або маркетингового агентства зверталися до
регіональних і місцевих ЗМІ для розміщення «чорного піару».
25 квітня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон 5670-й «Про забезпечення
функціонування української мови як державної». 81 Прийнятий закон гарантує використання
української мови як єдиної офіційної мови, яка використовується в державному управлінні, сферах
послуг, освіті та засобах масової інформації. До цього 13 жовтня 2017 року набув чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних)
засобів масової інформації», який передбачав запровадження мовних квот на всіх платформах ЗМІ
(телебачення, друк, онлайн). 82 Починаючи з 13 жовтня 2018 року, закон встановив обов'язкову
частку україномовного контенту на національних телеканалах у розмірі 75%. Телерадіокомпанії
повинні були транслювати принаймні 60% вмісту українською мовою.83 Так само і в лютому 2015 р.
було прийнято Закон «Про захист інформації та теле- і радіопростору України», із забороною показу
на телебаченні та в кінотеатрах «аудіовізуальних творів», які містять «популяризацію, пропаганду,
будь-які дії правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи безпекових сил
окупанта». Як результат, протягом року російськомовний контент на українському телебаченні
зменшився в 3–4 рази84. Крім того, ще 15 російських телеканалів були заборонені в березні 2016
року. 85
Хоча більшість цих заходів були вжиті в умовах війни, що триває з Росією на сході України, щоб
обмежити пропагандистський вплив Російської Федерації на Україну, ця тема продовжує викликати
бурхливу дискусію з усіх сторін політичного спектру. Зважаючи на значну російськомовну меншину
в Україні, яка покладається на місцеві та регіональні російськомовні ЗМІ, відносно швидке введення
цього законодавства негативно вплинуло на їхню здатність отримувати новини та інформацію з
традиційних джерел в Україні (які часто не могли реформуватися через брак ресурсів і їх довелося
розформувати). Згідно з інтерв'ю представників Місії Канади з місцевими ЗМІ, ситуація в основному
вплинула на незалежні ЗМІ, які покладалися на власні зусилля, залишаючи «політично
заангажовані» медіа неушкодженими. Більше того, ці кроки також підштовхнули російськомовну
аудиторію до використання нерегульованого інтернет-простору з безліччю сумнівних «порталів
новин» в якості джерел інформації.
Накінець, в якості загальної тенденції впродовж обох періодів виборів, представники Місії
Канади зазначили, що правила стосовно дня тиші (дня без політичної агітації або реклами) не
дотримувалися. Було виявлено численні порушення, пов’язані з політичною агітацією на багатьох
телеканалах, рекламних щитах і, зокрема, в соціальних мережах та Інтернет-ЗМІ. Ці порушення,
схоже, були системними та проводились усіма кандидатами, основними партіями та багатьма
мажоритарними кандидатами під час парламентських виборів. Наприклад, із 866 порушень,
зафіксованих Національною поліцією України під час парламентських виборів, 711 було пов’язано
лише з цим питанням. Це викликає питання щодо практичності збереження цих правил у
майбутньому. Зі зростаючим значенням Інтернет-ЗМІ та його впливом на рішення виборців

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994
УНІАН, 8 листопада 2017 року, «Збільшення квот на українську мову на радіостанціях набуває чинності 8
листопада», https://bit.ly/2JeiEUz.
83
https://imi.org.ua/news/rada-ukhvalyla-movnyy-zakon/
84
Верховна Рада, https://web.archive.org/web/20161018201728/ http://m.day.kyiv.ua/uk/news/050216-za-rikpokaz-rosiyskogo-media-produktu-vpav-u-3-4-razy-nacrada
85
Інтерфакс-Україна, https://en.interfax.com.ua/news/general/324105.html
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практично немає керованого способу масового моніторингу та нагляду за дотриманням цього
правила.
Питання, специфічні для президентських виборів
Зважаючи на те, що влада Президента України в першу чергу поширюється на такі сфери, як
міжнародні відносини та національна безпека, висвітлення місцевих виборів в основному
проводиться в національних ЗМІ, насамперед на телебаченні, а не на місцевому рівні. Усі ключові
кандидати мали доступ до засобів масової інформації, який здійснювався через афілійовані мережі
та був необ’єктивним. В результаті виборці отримали доступ до багатьох джерел інформації щодо
політичних платформ, але отримали мало збалансований рівень висвітлення. Дуже мало медіа
надавали освітню інформацію виборцям, включаючи процес голосування та місцезнаходження
дільниць.
Ряд послідовних законів, які безпосередньо чи опосередковано стосуються мовних питань,
включаючи оголошення української мови єдиною офіційною мовою, обмежували мовлення або
використання російськомовних телеканалів та платформ соціальних медіа. У той же час, поступово
збільшуючи квоти на відсоток вмісту української мови в ЗМІ, починаючи з 2016 року. Особливо це
вплинуло на засоби масової інформації у східних та південних регіонах. Хоча цей процес може
розглядатися як ефективний спосіб впровадження та соціалізації використання офіційної мови, він
також обмежував можливість уряду та інших національних органів влади охопити значну кількість
російськомовних меншин, тим самим залишаючи цей інформаційний простір відкритим до
зовнішніх впливів.
Питання, специфічні для парламентських виборів
Незважаючи на дострокові парламентські вибори були партії, які заздалегідь профінансували
та забронювали простір рекламних засобів масової інформації, особливо на національному рівні та
афілійованих телеканалах. Представники Місії Канади спостерігали, що через відсутність коштів,
контрактів або доступного рекламного простору у багатьох областях, політична реклама партійних
та мажоритарних кандидатів була вельми обмеженою, до останніх двох тижнів до виборів. У той же
час, у більшості регіональних та місцевих ЗМІ було дуже мало змістовного висвітлення політичних
програм кандидатів через загальну стурбованість засобів масової інформації щодо політичного
висвітлення та побоювання бути звинуваченими в упередженості чи наклепі, що обмежувало
обізнаність громадськості про наявні варіанти. Дострокові вибори дали ще один негативний ефект
для місцевих засобів масової інформації, а саме - невиконані очікування отримання рекламних
грошей від політичних кандидатів прозорим способом, оскільки представникам медіа не вдавалося
вчасно анонсувати ціни та координувати таку діяльність із розміщення реклами. Внаслідок цього
«фінансовий розрив» може мати серйозні наслідки для економічної стабільності, зокрема, менших
тиражів. У багатьох випадках ці медіа були більш зацікавлені публікувати непозначений політичний
контент, наданий та оплачений політичними групами інтересів («джинса»). Через деякі з цих
факторів, а також успішне використання соціальних медіа в президентській кампанії одним із
кандидатів спостерігається підвищена залежність багатьох кандидатів від інформації на Інтернетпорталах у соціальних медіа.
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Це було підкреслено, зокрема, після створення 14 червня нового медіахолдингу, до якого увійшли
канали «112 Україна», «NewsOne» і «ЗІК», що належать Тарасу Козаку, члену «Опозиційної
платформи - за життя» і діловому партнерові Віктора Медведчука, одного з лідерів цієї партії, тісно
пов'язаного з проросійськими державними інтересами. Безпрецедентний випадок, коли
журналісти вмить залишили медіа 86, а також оголошений телемост між «NewsOne» та забороненим
в Україні російським телеканалом, який трактувався як політичний маневр кампанії «Опозиційна
платформа», використовувались політичними силами з різних сторін на свою користь, тим самим
поглиблюючи тертя в суспільство 87. 13 липня на будівлю телеканалу «112 Україна» у Києві напали
невідомі із гранатометами, що завдало шкоди будівлі. 88 Одночасно ця серія подій підкреслювала
необхідність вирішення складних питань, пов’язаних із власністю засобів масової інформації
стосовно національної безпеки, ролі вільної преси в контексті постійного конфлікту з Росією та
свободи вираження поглядів в Україні. 89

Нормативне середовище
Конституція України гарантує свободу слова та вираження поглядів в Україні, а основні принципи
поведінки ЗМІ під час виборів викладені в Законах «Про вибори Президента України» для виборів
Президента, «Про вибори народних депутатів України» та «Про політичні партії в Україні» для
парламентських виборів. Ці закони регулюють використання засобів масової інформації під час
відповідних кампаній, включаючи рівне та неупереджене ставлення до всіх кандидатів у
президенти та партії, доступ до ЗМІ, правила політичної агітації та реклами тощо. 90
Загалом, три закони забезпечують нормативні рамки для регулювання медіа-простору України:
● Закон України «Про телебачення і радіомовлення» 91 регулює телебачення і радіо ;

Понад 90 журналістів та керівників медіа звільнились протягом кількох днів після придбання. За ними
пішло понад 400 журналістів обох ЗМІ ZIK, які подали у відставку, посилаючись на редакційний тиск.
87
«Ідея телеконференції між українськими, російськими телеканалами викликає обурення», Kyiv Post, 8
липня 2019 року, https://bit.ly/2SsQtTb ; » RSF занепокоїла безпрецедентною відставкою журналістів після
поглинання ZIK», Інститут масової інформації, 5 липня 2019 року, https://bit.ly/2YVxVgx.
88
«На київський офіс 112 телеканалу України скоєно напад із гранатомета», УНІАН, 13 липня 2019
року, https://bit.ly/2LWyTFT.
89
«Телеканали 112.Ukraine, NewsOne, ZIK, придбані сторонньою людиною, неможливо встановити зв'язок з
Медведчуком - заступником голови НТРК», Інтерфакс, 12 липня 2019 року, https://bit.ly/2LW1riN. Пізніше
національний регулятор визнав канал NewsOne у порушенні статті 74.6 Закону «Про вибори народних
депутатів України»: «Забороняється поширювати в будь-якій формі будь-які матеріали, що містять заклики
зруйнувати незалежність України, змінити конституційний порядок насильством, посягати на суверенітет чи
територіальну цілісність держави, підірвати її безпеку, незаконно захопити державну владу; пропагувати
війну та насильство; розпалювати міжнаціональну, расову, національну чи релігійну ворожнечу; або
посягати на права і свободи людини або на здоров'я населення. « Канцелярія Генеральної прокуратури
відкрила кримінальне розслідування у липні. Див. « Прокуратура відкриває справу на телеканалі NewsOne
щодо російського каналу», 112 Україна, 8 липня 2019 року, https://bit.ly/2H5qT26.
90
Закон України «Про вибори Президента України», доступний за посиланням https://bit.ly/307vAQ ; Закон
України «Про вибори народних депутатів України», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
(українською мовою); Закон України «Про політичні партії в Україні»,
https://parlament.org.ua/upload/docs/Party%20Report%20Ukraine.pdf
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https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ua/ua082en.pdf
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● Закон України «Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні» 92 регулює засоби
друку;
● Закон України «Про інформаційні агентства» регулює послуги з надання новин та
телекомунікацій.
Крім того, ряд додаткових законів ширше охоплює діяльність громадського мовника, національного
регулятора, охоплення органів державної влади, розподіл радіочастот та інформаційнокомунікаційні технології. Основним регулюючим органом радіомовлення є Національна рада з
питань телебачення і радіомовлення (НРТРУ), сформована в рівній мірі з представників висунутих
Верховною Радою та Президентом. Усі мовники повинні бути зареєстровані та ліцензовані
нею. Реєстрацію в Міністерстві юстиції вимагають лише від друкованих ЗМІ, тоді як реєстрація
Інтернет-ЗМІ не є ні обов’язковою, ні передбаченою законом, також не існує офіційного механізму
реєстрації інтернет-ЗМІ, крім тих, які зареєстровані як інформаційні агентства. За відсутності
формальної вимоги до реєстрації чи інших рамкових правил публікація контенту в інтернетмедіапросторі обмежена лише Кримінальним кодексом, ст. 302.2, вказуючи, що “особа, яка
поширює інформацію, зобов'язана перевірити її достовірність». 93 В принципі, це охоплює будь-який
контент (крім заяв чиновників та урядових органів), опублікований в Інтернеті, в тому числі медіа і
журналістами, але через поширення сайтів онлайн-новин / інформаційних порталів, відсутність
ясності щодо того, що являє собою неправильну / дезінформаційну інформацію, фальшиві новини
та загальні вимоги до онлайнової політичної агітації та реклами, Інтернет-інформаційний простір
відкритий для зловживань, порушень та різних форм «втручання» з боку внутрішніх чи зовнішніх
суб'єктів.
Окрім НРТРУ, у регулюванні інформаційного простору бере участь низка інших регуляторних та
наглядових органів. До них належать серед інших:
• Державний комітет телебачення і радіомовлення України - центральний орган виконавчої

влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України. Основна відповідальність включає в себе друковану пресу та інформаційні
агентства. 94
• Комітет парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики, відповідальний за
законодавчу роботу. 95
• Міністерство інформаційної політики України - забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сферах інформаційного суверенітету України, закордонного мовлення та
інформаційної безпеки. 96
• Національна комісія з питань державного регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) державний регуляторний орган у сфері телекомунікацій, інформатизації, використання
радіочастотного ресурсу та надання поштових послуг. У визначеній області НКРЗІ здійснює
повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регулюючого органу та органу
державного нагляду (контролю).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 (українською)
«Інтернет-ЗМІ та відповідальність за достовірність інформації» (в Укр ), IMI, 1 січня 2019 року,
https://bit.ly/2NYUcJu.
94
http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=135222&cat_id=32820
95
http://komsvobslova.rada.gov.ua/
96
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/uk/2-2015-%D0%BF
92
93
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Незважаючи на розповсюдження цих суб'єктів регуляторної діяльності, існуюча законодавча база
чітко не визначає орган, відповідальний за нагляд за засобами масової інформації під час виборів,
а також не дає повноважень будь-якій установі застосовувати санкції до ЗМІ за порушення
законодавчих норм під час виборів. Крім того, незважаючи на те, що згадується в різних законах,
два ключові поняття - «політична агітація» та «політична реклама» - ніде не визначені чітко. 97 Це
створило численні випадки «сірої зони» під час обох кампаній, коли партії чи кандидати з'являлися
в засобах масової інформації чи на публіці під приводом участі у телешоу чи концертах, одночасно
просуваючи свої політичні програми. Ця відсутність визначення, а також мандат Центральної
виборчої комісії на тлумачення закону 98 означало, що ні НКРЗІ, ні ЦВК не мають достатніх
механізмів, щоб своєчасно реагувати на супутні порушення протягом періодів передвиборчої
кампанії.
Як зазначалося під час засідань спеціальної робочої групи з виборчих комісій НКРЗІ, яка була
створена під час обох виборів, єдиним юридично ефективним механізмом, яким можуть
скористатись партійні кандидати, стосовно упередженої інформації у ЗМІ, було подання скарг до
суду у випадку наклепу ЗМІ проти них. Однак цей процес був громіздким і тривалим, що в умовах
короткого виборчого періоду не забезпечувало своєчасного результату. Крім того, незважаючи на
те, що власний відділ моніторингу комісії розкрив численні випадки упередженості,
неврівноваженого висвітлення та незаконної політичної агітації на більшості телеканалів, НКРЗІ не
мала реальних повноважень застосовувати будь-які санкції.
Роботу НКТРБ було ускладнено під час вирішальної підготовки до парламентських виборів через
недостатній кворум і політичні розбіжності з приводу призначення нового Голови. Крім того, робоча
група Комісії, якій доручено здійснювати нагляд за передвиборчою агітацією в засобах масової
інформації, була сформована тільки 4 липня і практично не вплинула на роль засобів масової
інформації у виборах.
Роль громадського мовника, UA:Суспільне
Державна Національна телерадіокомпанія, що включає загальнодержавні та регіональні канали, в
2016 році була перетворена на громадського мовника відповідно до окремого закону «Про
суспільне телебачення і радіомовлення в Україні», 99 з виділеним бюджетом та незалежною
радою. Однак річний бюджет Суспільного неодноразово скорочувався протягом двох років до 57%
від встановленого законодавством рівня річного бюджету на 2018 рік. 100 Відповідно
до інтерв'ю Місії Канади із співробітниками UA:Суспільне у філіях по всій Україні, багато журналістів
вважають, що скорочення бюджету було формою відплати за часто критичне висвітлення урядової
політики. Як результат, UA:Суспільне вимушені були скоротити ефірний час та звільнити
97
Наприклад, див. Закон України «Про вибори Президента України», статтю 60 та частину 4 статті 58
відповідно.
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Лист голови ЦВК до голови Національної ради №21-32-1748 від 11 березня 2019 року у відповідь на
прохання Ради про надання подальших вказівок. Файли CANADEM.
99
https://cedem.org.ua/uk/library/law-of-ukraine-on-public-television-and-radio-broadcasting-of-ukraine/
100
Звіт експертів Ради Європи, грудень 2018 року, https://rm.coe.int/report21jan2019/16809212c0. Бюджет
на 2019 рік для UA:Суспільне затверджено в розмірі 1,05 млрд грн замість 1,82 млрд грн відповідно до
закону. Див. “Верховна Рада проголосувала за бюджет для громадськості у розмірі 1 мільярд гривень” (в Укр
), Detector.Media, 23 листопада 2018 року, доступний за посиланням https://bit.ly/2DR8d6b. Доступ 26
березня 2019 року
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персонал. Раптове і незрозуміле звільнення Зураба Аласанії, директора громадського мовлення на
початку лютого 2019 року, який виступав за реформи та застосовував незалежний підхід, частково
підтримує цю версію. 101 Через чималий тиск з боку медіа активістів, міжнародних організацій та
незалежних журналістів, рішення Правління було відкладено до закінчення виборів, і він врештірешт був відновлений на посаду після виборів президента Зеленського.
Під час парламентських виборів, Суспільне було єдиним національним мовником, який надавав
об'єктивне висвітлення політичної агітації різних партій і кандидатів, а також організовував численні
дискусії в мажоритарних округах по всій країні. Багато журналістів, із якими розмовляли
представники Місії Канади (наприклад, в Запоріжжі, Рівному, Чернівцях) вважають, що Суспільне є
єдиним не заангажованим джерелом інформації в регіонах. На жаль, його роль у цих виборах була
досить обмеженою через стійкі скорочення бюджету у 2017 та 2018 роках, що призвело до
скорочення ефіру та зменшення кількості глядачів. Незважаючи на це, у Київській області, Черкасах
та Одесі Суспільне розробило нову програму з модератором та кандидатами від різних політичних
партій та незалежних кандидатів для обговорення різних питань, пов'язаних з виборами. Крім того,
законодавством передбачено часові проміжки для всіх зареєстрованих кандидатів для
представлення своїх політичних програм. Однак закон вимагає, щоб Суспільне виділяло слоти для
таких записаних або живих повідомлень у прайм-тайм, а це означає, що у випадках, коли кандидат
не з'являється, телеканал повинен запускати нейтральну програму (наприклад, шоу із природою,
тваринами чи подібними), що приваблює мало аудиторії і, навпаки, підвищує репутацію такого
каналу, як «нецікавого» і знижує його прибутковість на тривалий термін. Це питання слід
враховувати, оскільки роль національного мовника у створенні більш уніфікованого образу та
надійного джерела новин та інформації стає все більш важливою. 102
У липні новий офіс Президента оголосив про відновлення повноцінної бюджетної та
адміністративної підтримки телерадіомовлення у 2020 бюджетному році. 103 Місія Канади вважає,
що це позитивний розвиток, спрямований на підвищення незалежності та нейтралітету
національних ЗМІ, і таке рішення може призвести до появи «національного голосу» серед
розрізненного інформаційного простору.
Інтернет та соціальні медіа
Рівень проникнення Інтернету в домогосподарства по всьому світу продовжує зростати. Україна не
лишилась осторонь від цієї тенденції та, наразі, 65% населення або 21,3 млн домогосподарств, 104
використовують веб-видання та канали соціальних медіа в якості джерел новин
та інформації. Близько 49% активних користувачів Інтернету в Україні проживають у містах з
населенням понад 100,000 жителів, тоді як 21% постійних користувачів Інтернету проживають у
містах із населенням менше 100,000 та 30% у сільській місцевості (56% сільських жителів регулярно
користуються Інтернетом).

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, https://bit.ly/2TFte93
«Громадський мовник буде профінансований, але повинен боротися за свою аудиторію - радник
президента», Detector.Media, 26 липня 2019 року, https://bit.ly/2MgY1YR.
103
«Представник Управління Президента Кирило Тимошенко пообіцяв у 2020 році повне фінансування
НСТУ» (українською), Detektor Media, 11 липня 2019 року, https://bit.ly/2XTeHa5.
104
«Кількість користувачів Інтернету в Україні продовжує зменшуватися в I кварталі 2018 року», ІнтерфаксУкраїна, 19 листопада 2018 року, https://bit.ly/2E2hxl3
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Українці у віці від 15 до 24 років є найактивнішими в Інтернеті - серед них частка користувачів
Інтернету становить 95%, а частка людей, які користуються Інтернетом у віці від 25 до 34 років,
становить 92%, тоді як для користувачів віком від 65 років років – ця частка становить 14%. Близько
40% українських користувачів Інтернету мають середній дохід, а 40% - дохід нижче
середнього. Близько 38% користувачів мають вищу або середню спеціальну освіту, а 32% - повну
вищу освіту 105.
% використання соціальних медіаб Інтернет-панель МАУ:

Після заборони російських платформ соціальних медіа VK та «Одноклассники» у 2017 році
популярність Facebook як основної платформи соціальних медіа продовжувала зростати,
досягнувши 13 мільйонів користувачів, що становить більше половини аудиторії Інтернету. 106
Facebook часто використовується не тільки як джерело новин чи інформації, але й як платформа
політиків для розміщення оголошень або ЗМІ для створення контенту на основі
публікацій. Російськомовні платформи все ще використовуються по всій країні через VPN, хоча їх
популярність продовжує знижуватися. Таким чином, популярність VK знизилася з 2018 року з
четвертого місця (16% середньоденних відвідувань та 34% щомісячної аудиторії) до восьмого (10%
та 26% відповідно). Популярність Однокласників впала з восьмого на одинадцяте місце. У той же
час використання Яндексу як пошукової системи (також забороненої в Україні) зросла з десятого на
дев'яте місце.
Питання, специфічні для президентських виборів
Як і в інших країнах, інтернет-простір в Україні є значною мірою нерегульованим середовищем. Як
такий, він використовувався всіма ключовими кандидатами для законної політичної мобілізації та
залучення виборців (офіційні Сторінки), а також для негативної реклами та зловживань. Під час
другого туру виборів на національному та місцевому рівнях спостерігалося різке зростання
Національне опитування Internews / USAID щодо моделей споживання засобів масової інформації в
Україні, червень-вересень 2018 року, https://bit.ly/2FfcEXD.
106
AIN, «Україна є лідером у збільшенні популярності Facebook та ще 6 показників аудиторії української
соціальної мережі», 14 лютого 2019 року, https://bit.ly/2YbaUGC. Також «Сегодня» «ВКонтакте не в тренді:
українці втрачають інтерес до російських соціальних медіа» (російською), 10 липня 2019
року, https://bit.ly/304cafi.
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негативної політичної агітації, незаконної реклами та «чорного PR». Обидві кампанії, і Порошенкі, і
Зеленського використовуються візуальні та друковані матеріали для дискредитації і приниження
опонентів, які потім були широко поширені прихильниками в соціальних медіа і щодо яких йшлося
в традиційних медіа. В одному конкретному випадку з облікового запису іншого кандидата було
опубліковане відео, на якому видно вантажівку, що б’є одного кандидата. Такий зміст, якщо брати
його у контексті виборів у політично розділеному суспільстві та роздробленому інформаційному
середовищі, сприяє посиленню поляризації та заохочує до можливостей зовнішнього
маніпулювання та впливу.
Моніторинг Місією Канади офіційних сторінок 5 основних кандидатів виявив організовану і
скоординовану діяльність по впливу, що виноувалась внутрішніми і підозрілими зарубіжними
гравцями. Поглиблений аналіз, проведений в розділах коментарів постів, показав, що, зважаючи на
обсяги і моделі взаємодії, деякі кандидати, мабуть, залучили до роботи «прихильників» (також
відомих як «людські бот-ферми»), які представляють собою організовані групи людей, які зазвичай
залучаються посередниками для створення контенту і / або появи справжньої громадської
підтримки. Через їх розмір (тисячі активних акаунтів у Facebook, якими керують реальні люди), їх
можна використовувати для штучного просування контенту в Інтернеті через власні мережі або
«знищити» опозицію негативними повідомленнями. Як результат, законний політичний діалог стає
неможливим. Крім того, Місія Канади визначила у Facebook немарковані групи, які, як видається,
систематично розвивають базу послідовників з початку 2018 року, публікуючи контент на підтримку
кандидата. Такі групи часто полегшують появу «ехо-камер» (онлайн-спільнот), що охоплюють нічого
не підозрюючих реальних користувачів та маніпулюють ними для поширення політичного вмісту у
власних мережах. Ці закономірності були визначені в різних юрисдикціях в минулому, в різних
випадках, включаючи вибори в США в 2016 році та провінційні вибори в Канаді.
Крім того, Місія Канади визначила значну кількість підозрілих веб-сайтів, які за зовнішнім виглядом
і форматом представляють собою новинні та інформаційні канали, в той же час фактично
публікуючи або просуваючи контент з дезінформацією, який може мати різні цілі, включаючи
розпалювання суспільної ворожнечі, пропаганду ненависницьких висловлювань або заохочення до
насильства. Багато з цих веб-сайтів використовувались під час президентських виборів для
розміщення необґрунтованих заяв, звинувачення противників у неправомірних діях чи
розповсюдження «джинси». Оскільки аналіз включав оцінки як «бек-енду» (наприклад, право
власності на веб-сайт і хостинг-провайдер, потоковий Інтернет, поточне кодування веб-сайтів), так і
«фронт-енду» (наприклад, контент-аналіз, семантичний аналіз), переважна більшість цих сайтів
знаходилася в Україні та експлуатувалася з України. Менший відсоток (приблизно 20%) сайтів та /
або їхніх операцій вважається такими, що мають закордонні зв'язки (Німеччина, Угорщина,
Російська Федерація та США). Зв'язки, встановлені за допомогою аналізу зворотних посилань,
продемонстрували, що на цих порталах новин публікується багато контентних наживок, що являють
собою, переважно скандальні питання та привертають увагу. Це часто призводить до підвищення
популярності сайту для комерційних цілей (реклами), але також може бути використане пізніше як
платформи для поширення шкідливого вмісту. Необхідний подальший аналіз цих мереж, щоб
краще зрозуміти, як вони функціонують та з якою метою.
Питання, специфічні для парламентських виборів
Інтернет і соціальні мережі грали більш важливу роль на парламентських виборах, ніж на будь-яких
попередніх українських виборах. Інституційні, фінансові та організаційні бар'єри, з якими
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стикаються численні нові учасники політичного процесу на противагу до традиційних засобів
масової інформації, і прийняття стратегії онлайн-кампанії відомими гравцями сприяло цьому
розвитку. Збільшення обсягу політичного контенту, в тому числі реклами, негативного піару і
необґрунтованих заяв, висунутих деякими кандидатами, які підбираються і поширюються
«дружніми» традиційними ЗМІ, складають значну частину онлайн-контенту.
Оскільки Інтернет-ЗМІ не підпадає під дію будь-якого конкретного регламенту, Місія Канади
визначила велику кількість «джинси» в Інтернеті, упередженого висвітлення та реклами, що
підтримує конкретних кандидатів (наприклад, в Ужгороді, Закарпатська область; Калинівці,
Вінницька область, Слов'янську, Донецька область). Ці спостереження підкріплюються
незалежними дослідженнями, які стверджують, що кількість «джинси» в національних ЗМІ зросла
на 22%, на відміну від аналогічного періоду під час президентських виборів. 107 На веб-сайті «112
каналу»
було
98
таких
матеріалів,
93%
з
яких
були оплачені
представниками Опозиційної Платформи - «За життя» та її посадовими особами. Той самий тип
агітації викорисовувася на веб-сайті NewsOne. Президент Зеленський та його партія Слуга
народу були активно підтримані Znay.ua. Цей веб-сайт підтримував Анатолія Гриценка та
Опозиційну Платформу - «За життя». Тільки три засоби масової інформації - Українська
правда, Новий Час і Liga.net не містили політично заангажованих матеріалів.
Хоча офіційні сторінки партій у Facebook та інших каналах соціальних медіа, як правило,
обмежувались офіційними повідомленнями та оголошеннями, як і під час президентської кампанії,
Місія Канади підтверджує наявність численних Сторінок, які поширювали негативний PR,
використовували маніпулятивні прийоми та атакували опонентів, щоб скористатися на користь
певної партії або кандидата. 108
Під кінець президентських виборів Facebook та Instagram запровадили вимогу до рекламодавців
належним чином ідентифікувати політичну рекламу. Хоча це є дуже вітальний крок, спрямований
на підвищення прозорості політичної реклами (суми, витрачені на просування в Інтернеті), цього
правила не дотримувались послідовно під час парламентських виборів. Деякі групи громадянського
суспільства повідомили про проблеми у повідомленні соціальних платформ про оголошення, не
позначені належним чином. Хоча Facebook вжив заходів для підвищення прозорості щодо того, хто
контролює впливові сторінки та купує рекламу, партнери громадянського суспільства
повідомляють, що ці інструменти неефективні чи з ними важко працювати, зокрема політична
бібліотека оголошень, яку було зроблено повністю за 10 днів до виборів. Інші платформи, такі як
YouTube, ще менш прозорі. Оскільки жодна з цих платформ не була присутньою в Україні (Facebook
лише призначив першого керівника країни в травні), пряма участь у цих питаннях виборчої
дезінформації буде вирішальною до проведення муніципальних виборів.
Через багато згаданих чинників Інтернет-простір також активно використовується для дестабілізації
ситуації в Україні, надаючи надмірний вплив та розповсюджуючи пропаганду. Протягом першого
кварталу 2019 року працівники Служби безпеки України ( СБУ ) зафіксували 17 випадків втручання
російських спецслужб у виборчі процеси в країні, головним чином на основі аналізу фальшивого

«Джинса виросла на 22% у національних інтернет-ЗМІ напередодні парламентських виборів. Моніторинг
24-28 червня», IMI, 3 липня 2019 року, https://bit.ly/30zkhjz
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“ Кампанія Джекілла та Гайда - як паралельно провідні кандидати в президенти України проводять
поважні та хитрі сторінки Facebook”, 8 липня 2019 року, https://bit.ly/2JLD4S8
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розповсюдження інформації у соціальних мережах. У липні 2019 року Служба державної безпеки
України повідомила про нейтралізацію однієї такої спроби. 109
Тяжке становище журналістів і свобода слова
Згідно з повідомленнями, отриманими Місією Канади, а також з висвітленням ЗМІ, становище
журналістів-розслідувачів та активістів, які повідомляють про корупційні справи в Україні,
залишається невизначеним. 110 Місія Канади протягом обох періодів передвиборчої кампанії
отримала численні вказівки на те, що журналістам та ЗМІ погрожували через негативну звітність
проти державних чиновників чи інтереси місцевого бізнесу. 111 Про деякі з цих випадків було
повідомлено правоохоронним органам, але офіційних розслідувань не було розпочато. Протягом
2018 року статистика кримінальних розслідувань, відкритих поліцією за скаргами на
перешкоджання журналістським обов'язкам, складає 258 випадків, у тому числі 72, що стосуються
«загрози життю журналіста». 112
У червні 2019 року два журналісти загинули після нападу, в тому числі і Олександр Комарницький,
активіст, який підтримував партію колишнього міністра оборони Анатолія Гриценко «Громадянська
позиція», та помер 23 червня після того, як був побитий співробітниками поліції
в Вінниці і Вадимом Комаровим, який помер 20 червня після жорстокого побиття 4 травня в
Черкасах. Журналісти вважають, що це було умисне вбивство через розслідування, яке розкривало
корупцію серед місцевих чиновників та політиків. Жодних підозрюваних не було виявлено, і про
жодні арешти не повідомляється. 113 Ці випадки є продовженням до справи Катерини Гандзюк,
муніципального чиновника, що повідомляла про правопорушення, та померла в лікарні 4 листопада
2018 роки внаслідок численних операцій після нападу на неї в Херсоні 31 липня 2018 року.
В Україні сталося щонайменше 12 вбивств активістів та журналістів з початку 2019 року та численні
напади, пов’язані з фізичною агресією чи погрозами. 114 Місія Канади провела інтерв’ю із
представниками засобів масової інформації по всій країні та виявила випадки залякування, погроз
фізичної розправи через критичне висвітлення і поширення «самоцензури» на основі особистого
розуміння з певних делікатних питань чи редакційного тиску. З урахуванням повідомлень,
отриманих Місією Канади, деякі з цих випадків залякування стосувалися членів СБУ. Незважаючи на
ці серйозні випадки, згідно з опитуванням, проведеним Фондом демократичних
«СБУ розкриває спроби російських спецслужб впливати на виборчі процеси в Україні», Прес-реліз СБУ, 18
липня 2019 року, https://ssu.gov.ua/uk/news/1/category/21/view/6292#.FlM5BRY3.dpbs
110
«Україна зафіксувала 36 атак на журналістів за 6 місяців», Kyiv Post, 4 липня 2019
року, https://bit.ly/2GfyOcz
111
Українські та міжнародні організації з охорони засобів масової інформації повідомляли про багато
випадків залякування журналістів в Україні за останній рік, а декілька журналістів були вбиті або шукали
притулку за кордоном через переслідування.
112
Національна спілка журналістів України,
«За 2018 рік поліція передала до суду 26 справ, пов'язаних зі злочином проти Журналістів», 1 березня
2019, http://nsju.org/index.php/article/7782.
109

«Реформатор тижня - вбиті активісти та журналісти», Kyiv Post, 26 червня 2019 року, https://bit.ly/2LmIAh9
« В першій половині цього року в Україні зафіксовано 116 порушень свободи слова», Інститут засобів
масової інформації, 4 липня 2019 року, https://bit.ly/2Y7r8TN/ В Одесі три десятки «титушок» погрожували
катувати журналістів «Стоп корупції», передає УНІАН. 28 червня 2019 року, https://bit.ly/2JzYrH0
113
114

65

ініціатив імені Ілька Кучеріва та підтвердженим інтерв'ю Місії Канади з журналістами, багато хто
вважає, що стан свободи слова в Україні покращується в цілому або знаходиться на досить високому
рівні, але більшість вважає, що цензура все ще існує (70% респондентів). У цьому ж опитуванні
респонденти оцінили «фізичні загрози або загрози життю, пов'язані з журналістикою», як одну із
загроз свободі слова - 41%. 115
У липні 2019 року експерти зафіксували загалом 25 випадків порушення свободи слова в Україні,
пов’язаних із Парламентською кампаніями. З них 19 випадків стосувалися фізичної агресії проти
журналістів 116.

«Лише 2% журналістів вважають, що в Україні немає цензури», UKRINFORM, 20 червня 2019 року,
https://bit.ly/2RsQEwZ
116
«У липні IMI зафіксував 25 випадків порушення свободи вираження поглядів», IMI, 5 серпня 2019 року,
https://bit.ly/2YPQFlv.
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Внутрішні та міжнародні спостерігачі
Президентські вибори
Відповідно до Закону про вибори Президента, будь-яка належним чином зареєстрована організація
громадянського суспільства, в статутних документах якої зазначено, що вони діють у сфері виборчих
процесів та спостереження за виборами, може зареєструватися як внутрішній спостерігач за
президентськими виборами. 117 ЦВК зареєструвала 139 організацій як вітчизняних спостерігачів. Це
означало значне зростання порівняно з 10 організаціями, зареєстрованими на президентських
виборах 2014 року, та 37 зареєстрованих на парламентських виборах 2014 року. Питання реєстрації
великої кількості груп внутрішніх спостерігачів, зареєстрованих ЦВК, було порушено багатьма
співрозмовниками як на центральних засіданнях, так і в регіонах.
У той час як ЦВК реєструє внутрішні організації спостерігачів, окружні виборчі комісії реєструють
окремих спостерігачів від цих організацій. 118 На кінцевий термін реєстрації 25 березня 2019 р. 56 із
139 організацій не зареєстрували жодного спостерігача. 119 Аналіз, проведений організацією ОПОРА,
визначив, що 85 із 139 організацій не мали досвіду спостереження за виборами, а понад 30
організацій мали зв'язки з кандидатами у президенти. 120 Таким чином, заявка на отримання статусу
спостерігача цими організаціями виявилася тактикою для деяких кандидатів у президенти отримати
більше спостерігачів на виборчих дільницях та окружних виборчих комісіях, окрім спостерігачів, що
гарантуються законодавством для кожного кандидата.

Стаття 69.2
Стаття 69.5
119
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP001
120
21 лютого 2019. За крок до фейку : громадське спостереження за вібрації Президента України.
https://oporaua.org/article/vybory/vybory-prezidenta/vybory-prezidenta-2019/fake_observers
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Висловлювались занепокоєння щодо реєстрації в якості спостерігачів громадської організації
«Національні дружини», тісно пов'язаної з політичною партією Національний корпус. В інтерв'ю
«Радіо Свобода» 5 березня прес-секретар організації вказав на можливе застосування насильства
своїми спостерігачами. 121 6 березня ЦВК прийняла Постанову № 494, в якій звернулася до Служби
державної безпеки України та Національної поліції України з проханням розслідувати ці заяви, а в
разі необхідності застосувати всі необхідні заходи щодо забезпечення закону і порядку під час
президентських виборів.
Місія Канади не спостерігала жодних випадків насильства під час президентських виборів, ані в
передвиборчий період, ані в дні виборів 31 березня чи 21 квітня, які були б пов'язані з вітчизняними
групами спостерігачів. Однак натовп, який було відмічено на кількох виборчих дільницях (особливо
в день виборів 31 березня), можливо, було пов’язано з наявністю великої кількості вітчизняних
спостерігачів.
На президентських виборах ЦВК зареєструвала 215 міжнародних спостерігачів від 22 іноземних
держав та 2485 міжнародних спостерігачів від 19 міжнародних організацій. 122
Парламентські вибори
Закон України про вибори народних депутатів дозволяє громадським організаціям, статутом яких
передбачено спостереження за виборами, реєструвати спостерігачів на парламентських
виборах. 163 неурядові організації було зареєстровано для проведення спостереження за
парламентськими виборами. 123 З них 77 організацій, які жодного разу не спостерігали за
виборами. Загалом було зареєстровано 23,837 спостерігачів від неурядових організацій. 124
Аналіз цих організацій ОПОРою показав, що 43 із 163 організацій, було зареєстровано у Міністерстві
юстиції у 2019 році. Більше того, деякі організації мали певний показник політичної приналежності
до якоїсь партії чи конкретного кандидата. 125 Як і в разі президентських виборів 2019 року, щоразу,
коли відзначалося збільшення числа організацій, зареєстрованих для спостереження за виборами,
виникала стурбованість з приводу неупередженості деяких з цих організацій. Була також
висловлена стурбованість у зв'язку з тим, що відносно значне число місцевих спостерігачів може
викликати переповненість в день виборів, що може перешкодити роботі ДВК для виконання своєї
роботи. Однак, Місія Канада не спостерігала цю проблему в день виборів.

Прес-секретар заявив в інтерв'ю, що «якщо правоохоронні органи закривають очі на очевидні порушення
і не хочуть повідомляти про них, ми зробимо те, що наш командир заявив, що ми будемо робити». Раніше
«командир» « Національного Дрижини» » Ігор Михайленко заявив в Telegram:» Мене запитують, чи будемо
ми застосовувати силу на виборчих дільницях? Я просто заявлю: якщо заради справедливості потрібно буде
когось вдарити по обличчю - ми це зробимо, ми не будемо вагатися».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sposterigachi-natsdruzhyny-vybory-zastosuvannya-syly/29805059.html
122
Найбільшими місіями міжнародних організацій були: ОБСЄ (997 спостерігачів); ENEMO (384 спостерігачі);
Всесвітній конгрес України (249 спостерігачів) та Місія Канади (203 спостерігачі). Це означало зменшення
кількості спостерігачів від міжнародних організацій від виборів 2014 року на 25%, де було зареєстровано
3325 спостерігачів від 20 організацій. https://cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp041pt001f01=720.html
123
https://cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001.html
124
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp141pt001f01=919.html
125
ОПОРА, хто буде спостерігати за парламентськими виборами? 4 липня 2019 року,
https://www.oporaua.org/article/vybory/parlamentski-vybory/parlamentski-vybory-2019/fake_observers_2019
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Для спостереження за парламентськими виборами ЦВК зареєструвала 117 міжнародних
спостерігачів від 12 іноземних держав та 1602 міжнародних спостерігача від 21 міжнародної
організації. 126 Це означало зменшення кількості спостерігачів від міжнародних організацій на 21%
від кількості тих, хто приймав участь у спостереженні за парламентськими виборами 2014
року (лише 20 організацій).

Найбільшими місіями міжнародних організацій були: ОБСЄ (728 спостерігачів); Місія Канади (178
спостерігачів); ENEMO (156 спостерігачів); та Всесвітній конгрес України (143 спостерігачі).
126
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Правові рамки
Чинна законодавча база значною мірою відповідає міжнародним демократичним стандартам і
складається, насамперед, з Конституції 1996 р., Закону 1999 р. Про вибори народних депутатів
України, Закону про Центральну виборчу комісію (ЦВК) та Закону 2001 р. Про Державний реєстр
Виборців (усі з поправками), а також інші законодавчі акти та відповідні їх положення / постанови
(спільно їх називають «законами про парламентські вибори»). Голосування базується на загальному
голосуванні. Громадяни України, які в день виборів досягли 18 років, мають законне право голосу.
Передвиборна кампанія може проводитися в різних формах, зазначених у статті 58, в тому числі,
але не обмежуючись ними, проведення мітингів, демонстрацій, громадських дебатів і дискусій,
круглих столів, прес - конференцій, а також видання політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів,
фільмів, аудіо- та відео- роликів, а також інші публікації та повідомлення в друкованих
та електронних засобах масової інформації.
Порушення ведення виборчої кампанії трактуються як адміністративні та є широко
розповсюдженим явищем, як це спостерігалось на попередніх виборах. Також, третина
адміністративних правопорушень закінчилася штрафами, накладеними судами, третина справ була
повернута через нестачу документів, а остання третина справ закрита через відсутність достатніх та
допустимих доказів.
Ще одне спостереження стосується концепції та визначення агітації. В одному випадку один з
кандидатів мав ряд телевізійних програм, які неодноразово та безперервно показувались на
популярному телеканалі у період виборів. Незважаючи на оскарження в суді, суд відхилив будь-які
подібні вимоги, оскільки закон не передбачав такого типу агітації.
Кампанії в Інтернеті залишаються в значній мірі нерегульованими щодо форми, змісту і
масштабу. Не існує належного правового регулювання, що стосується створення та функціонування
ЗМІ в Інтернеті. 127 Це породило і інші проблеми, оскільки проведення кампаній в Інтернеті стало
одним з основних інструментів впливу на формування думки виборців. Цей захід широко
використовувалася в ході виборчого процесу в 2019 році, і очікується, що його посилене
використання триватиме в майбутніх виборчих кампаніях.
Судова реформа створила вдосконалену систему судових рішень, в тому числі здатність розглядати
судові справи, пов'язані з виборами. Зокрема, введення в 2016 році «Закону України про
судочинстві і статус суддів» усунуло Вищий адміністративний суд і замінило його Адміністративним
касаційним судом. Цей суд розглядає справи про виборчий процес і референдуми, а також справи
про захист політичних прав. Судді, що засідають в цьому суді, проходять спеціальну підготовку з
виборчих питань, в тому числі з ЦВК. Судові чиновники висловили стурбованість представникам
Місії Канади з приводу майже довільного граничного терміну в два дні для розгляду порушень на
виборах. 128 Суди докладають усіх необхідних зусиль і використовують всі наявні ресурси для
дотримання цих жорстких термінів, але деколи не можуть цього зробити.
Рішення у справі № 855/64/19 винесено проти Петра Порошенка щодо розміщення фотографій з
офіційного візиту Президента України в Одеську область на веб-сайті Адміністрації Президента та визнання
цих дій як агітаційних.
128
Поточний термін встановлений: ч. 11 ст. 273, ч. 4 ст. 274; Частина 5 статті 275; Частина 7 статті 276; Частини
5, 6 та 10 статті 277 Кодексу адміністративного судочинства
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Ще одна проблема пов'язана з кількістю судових справ зі скаргами на вибори. На цих виборах понад
6700 таких справ було зареєстровано і розглянуто судами. Потенційним рішенням для ефективного
вирішення цієї проблеми є впровадження електронної системи управління такими справами. Ця
програма, відома як Єдина система судової інформації та телекомунікацій, забезпечує електронний
обмін процесуальними документами між судом і учасниками. 129
Діючі три закони про вибори вимагають гармонізації в єдиний виборчий кодекс для всіх рівнів
виборів (президентських, парламентських і місцевих). Це ефективно спростить процес на всіх рівнях.
Проект кодексу був прийнятий Верховною Радою до парламентських виборів, але 14 вересня
президент Зеленський наклав на нього вето. Новий проект кодексу досягне другого читання в
найближчі тижні.

За словами заступника голови Шостого апеляційного адміністративного суду Євгена Мезіенцева, ідея
запровадження «Є-суду» є дуже прогресивною, оскільки зменшує кількість паперових документів та
економить час.
129
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Додаток 1 - Спостереження у дні виборів
Перший тур президентських виборів 31 березня 2019 року
Передвиборчий період
Протягом трьох днів, що передували Дню виборів, спостерігачі Місії Канади відвідали 1193 ДВК у
всіх 24 областях для спостереження за підготовкою до дня виборів. З них 499 були у сільській
місцевості, а 694 - у міській. Відвідані ДВК були обрані таким чином, щоб надати вибірку місць у
кожній області та надати огляд ситуації в країні.
Сільські (42%)
Міські (58%)

Дуже добре (99%)
Добре (1%)

Загальна оцінка полягала в тому, що підготовка до Дня виборів відбулася на дуже доброму або
доброму рівні у 93,7%.
У 98,3% випадків спостерігачі Місії Канади отримали повний доступ та співпрацю членів ДВК для
оцінки їхньої готовності.
День виборів
Відкриття виборчих дільниць
У день виборів спостерігачі Місії Канади взяли участь у відкритті 79 виборчих дільниць у всіх
областях, де проходило голосування. Із спостережуваних,11,4% складали сільські та 88,6% міські
виборчі дільниці.
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Сільські (11%)
Міські (89%)

Добре або дуже добре (94%)
Інше (6%)

З відвіданих дільниць 65 відкрилися вчасно о 8:00 ранку, а 13 відкрилися трохи пізно. 78 відвіданих
дільниць, розпочали День виборів з сесії відкриття і з наявними усіма необхідними матеріалами для
виборів. Спостерігачі Місії Канади отримали повну співпрацю на 100% виборчих дільниць та Місія
Канади оцінила процедури відкриття виборчих дільниць як добрі або дуже добрі у 93,7%
випадків.

Голосування
Місія Канади спостерігала загалом 811 виборчих дільниць у всіх областях, де проходило
голосування, що становить 2,7% від загальної кількості виборчих дільниць у країні.
Сільські (30%)
Міські (70%)

29,8% ДВК були у сільській місцевості та 70,2% у містах. У 431 (53,1%) кількості випадків виборчі
дільниці мали проблеми з повною доступністю для виборців, які мають проблеми з мобільністю.
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Під час візитів до виборчих дільниць 786 (97%) спостерігачам Місії Канади було надано повний
доступ і їх спостереження жодним чином не було обмежено. На 25 (3,1%) виборчих дільницях
спостерігачі відмітили довгі черги виборців, а також натовп на 34 (4,2%) виборчих дільницях.
Спостерігачі Місії Канади оцінили процес голосування як хороший або дуже хороший на 786 (97%)
виборчих дільницях, а також те, що процедури голосування дотримувалися добре або дуже добре
на 780 (96,3%) виборчих дільницях.
Закриття та підрахунок
Місія Канади спостерігала закриття та підрахунок загальної кількості 61 виборчих дільниць у всіх
областях, де проходило голосування, 21,3% з них - у сільській місцевості та 78,7% у містах.
Сільські (21%)
Міські (79%)

У 57 (93,4%) випадках виборчі дільниці закрилися вчасно о 20:00 та 4 (6,6%) дільниці закрились
пізно. На основі інформації отриманої до 7:00 ранку 1 квітня 2019 року у 57 (93,5%) випадках
спостерігачі оцінили загальний процес підрахунку як добрий або дуже добрий, а процедури
підрахунку добрими чи дуже добрими у 53 (86,9%) випадках.
Передача результатів дільниць в ОВК
На основі інформації, отриманої до 7:00 ранку 1 квітня, спостерігачі Місії Канади повідомили про 29
передач результатів з виборчої дільниці в ОВК. У 72,4% випадків спостерігачі оцінили процедури
передачі в ОВК як добрі або дуже добрі, і в 75,9% випадків відповідні процедури виконувалися
добре або дуже добре. 20 (69%) відзначили переповненість і / або плутанину в ОВК; в одному (3,4%)
випадку результати були відхилені ОВК, і ДВК було запропоновано перерахувати голоси.
У 8 (27,6%) випадках Місія Канади спостерігала напругу і заворушення поблизу ОВК.
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Другий тур виборів Президента, 21 квітня 2019 року
Після першого раунду Місія Канади продовжувала спостерігати за підрахунком та зведенням
результатів. Спостерігачі Місії Канади відзначили, що подача матеріалів ДВК в більшості випадків
була неорганізованою та заплутаною. Деяким членам ДВК потрібно було почекати п’ять-сім годин
у черзі, перш ніж вони змогли передати матеріал. Через тривалий процес виникло невдоволення
серед членів ДВК.
Протягом трьох днів, що передували дню виборів, спостерігачі Місії Канади відвідали 1 504 ДВК у
всіх 24 областях для спостереження за підготовкою виборів. З них 35,5% були у сільській місцевості
та 64,5% у містах.
Сільські (35%)
Міські (65%)

Відвідані ДВК були обрані для надання вибірки місць в кожній області і надання огляду ситуації по
всій країні. Загальна оцінка полягала в тому, що підготовка до Дня виборів була доброю або дуже
доброю в 96% випадків. У 98,9% випадків спостерігачі Місії Канади отримали повне сприяння з
боку членів ДВК для оцінки їх готовності.
День виборів
Відкриття виборчих дільниць
У день виборів спостерігачі Місії Канади взяли участь у відкритті 78 виборчих дільниць у всіх
областях, де проходило голосування. З них спостерігали за 14% сільських та 86% міських виборчих
дільниць. З відвідуваних дільниць 71 (91%) виборча дільниця відкрилася вчасно о 8:00 ранку, а сім
відкрилися трохи із запізненням. Усі відвідані дільниці розпочали День виборів з сесії відкриття ДВК
з усім необхідним виборчим матеріалом наявним на дільниці. Спостерігачі Місії Канади отримали
повне співробітництво на 100% виборчих дільниць, а Місія Канади оцінила загальну процедуру
відкриття виборчих дільниць як хорошу або дуже хорошу у 97% випадків.
Голосування
Місія Канади спостерігала загалом 862 виборчих дільниці в усіх областях, де проходило
голосування, що становить 2,9% від загальної кількості виборчих дільниць країни. 26% ДВК були у
сільській місцевості, а 74% - у містах.
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Із проблемами
Без проблем

У 421 (48,8%) випадках виборчі дільниці мали проблеми з повним доступом для виборців з
проблемами мобільності. Приміщення для виборчих дільниць в більшості випадків не підходили
для доступу людей похилого віку та / або осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Однак мобільна система голосування дозволяє особам з обмеженими можливостями голосувати за
домашньою адресою. Місія Канади зазначила, що цей варіант обмежений, оскільки цим особам
потрібно заздалегідь зареєструватися, а обмеження мобільності та доступність реєстратури
представляють ті самі проблеми.
Під час відвідування виборчих дільниць 846 (98,5%) спостерігачів Місії Канади жодним чином не
були обмежені в проведенні спостереження. На семи (0,8%) виборчих дільницях спостерігачі
відзначали довгі черги виборців та переповненість.
Місія Канади зауважила, що таємниця голосування не була належним чином збережена, бо виборці
опускали розкритий бюлетень у прозорі скриньки. У більшості випадків у виборчих скриньках
можна було побачити за якого кандидата голосували. Це є порушенням основного принципу
таємниці голосування і створює можливості для купівлі голосів.
Спостерігачі Місії Канади оцінили процес голосування як добрий або дуже добрий на 846 (98,5%)
виборчих дільницях, а також те, що процедури голосування дотримувались добре чи дуже добре
на 838 (97,6%) виборчих дільницях.
Закриття та підрахунок
Місія Канади спостерігала за закриттям та підрахунком 69 виборчих дільниць у всіх областях, де
проходило голосування, 18,8% з яких були у сільській місцевості та 81,2% у містах.

76

Сільські (18.80%)
Міські (81.20%)

67 (97,1%) виборчі дільниці закрилися вчасно о 20:00, а дві (2,9%) закрилися дещо пізно. На основі
інформації, отриманої о 9:00 22 квітня 2019 року, у 67 (97,1%) випадках спостерігачі оцінили
загальний процес підрахунку як добрий або дуже добрий, а дотримання процедури як добре чи
дуже добре у 63 (91,3%) випадків.

Передача результатів дільниць в ОВК
На основі інформації, отриманої до 9:00 ранку 22 квітня 2019 року спостерігачі Місії Канади
повідомили про 54 передачі результатів з дільниць до ОВК. У 92,6% випадків спостерігачі оцінили
процедури передачі до ОВК як добрі або дуже добрі, а у 96,3% випадків як ті, щ обули зроблені із
дотриманням належних процедур. 21 (38,9%) відзначили переповнення та / або плутанину в ОВК; у
десяти (18,5%) випадках ОВК відхилила результати, і вимагали в ДВК перерахунку голосів.
У п'яти (9,3%) випадках Місія Канади спостерігала напругу і заворушення поблизу ОВК.
Парламентські вибори, 21 липня 2019 року
Передвиборчий період
Протягом двох днів, що передували дню виборів, спостерігачі місії Канади відвідали 971 ДВК у всіх
24 областях, задля спостереження за підготовкою до виборів. З них 35,1% були у сільській
місцевості та 64,9% у містах.
Тип відвіданих виборчих дільниць – Передвиборчий період, парламентські вибори

77

Сільські (64.9%)
Міські (35.1%)

Добре або дуже добре (97%)
Інше (3%)

Відвідані ДВК були обрані для надання вибірки місць в кожній області і надання огляду ситуації по
всій країні. Загальна оцінка полягала в тому, що підготовка до дня виборів була доброю або дуже
доброю в 94.6% випадків.
У 97,3% випадків спостерігачі Місії Канади отримали повне сприяння з боку членів ДВК для оцінки
їх готовності.
День виборів
Відкриття виборчих дільниць
У день виборів спостерігачі Місії Канади взяли участь у відкритті 86 виборчих дільниць у всіх
областях, де проходило голосування. З них спостереження проводилось у 5,8% сільських та 94,2%
міських виборчих дільниць.
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Сільські (6%)
Міські (94%)

89,5% з відвідуваних дільниць відкрилися вчасно о 8:00 ранку, тоді як 8% відкрилися трохи із
зіпізненням. 97,7% усіх відвіданих дільниць, розпочали День виборів відкритим засіданням ДВК з
усіма необхідними виборчими матеріалами. Спостерігачам місії Канади було надано повне
співробітництво у всіх відкритих дільницях.
Голосування
Місія Канади спостерігала за голосуванням на 880 виборчих дільницях у всіх областях, де проходило
голосування, що становить 2,9% від загальної кількості виборчих дільниць у країні. 28,5% ВД були у
сільській місцевості та 71,5% у містах. У 498 (56,6%) випадках виборчі дільниці мали проблеми з
повним доступом для виборців з проблемами мобільності. Приміщення для виборчих дільниць в
більшості випадків не підходили для доступу людей похилого віку та / або осіб з обмеженими
фізичними можливостями. Однак мобільна система голосування дозволяє особам з обмеженими
можливостями голосувати за домашньою адресою. Місія Канади зазначила, що цей варіант
обмежений, оскільки цим особам потрібно заздалегідь зареєструватися, а обмеження мобільності
та доступність реєстратури представляють ті самі проблеми.
Під час відвідування виборчих дільниць 874 (99,4%) спостерігачів Місії Канади жодним чином не
були обмежені в проведенні спостереження. На 21 (2,4%) виборчій дільниці спостерігачі відзначали
довгі черги виборців та переповненість.
Спостерігачі Місії Канади оцінили процес голосування як добрий або дуже добрий на 863 (98,2%)
виборчих дільницях, а також те, що процедури голосування дотримувались добре чи дуже добре
на 855 (87,3%) виборчих дільницях.
Закриття та підрахунок
Місія Канади спостерігала закриття та підрахунок 68 виборчих дільниць (на підставі інформації,
отриманої до 9 ранку 22 липня) у всіх областях, де проходило голосування, 19,1% з яких були у
сільській місцевості та 80,9% у містах. У 65 (95,6%) випадках виборчі дільниці закрилися вчасно о
20:00, а решта 3 (4,4%) закрилися дещо із запізненням. На підставі інформації, отриманої до 9:00 22
липня 2019 року, у 26 (38,2%) випадках спостерігачі оцінили загальний процес підрахунку як добрий,
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а в 36 (52,9%) - дуже добрий. Дотримання процедури підрахунку голосів було оцінено як добре чи
дуже добре у 57 (83,9%) випадках.
Підрахунок голосів – парламентські вибори
Дуже добре (52.9%)
Добре (38.2%)
Потребує покращення (8.9%)

Передача результатів дільниць в ОВК
На підставі інформації, отриманої о 9:00 22 липня 2019 року, спостерігачі Місії Канади повідомили
про 45 передач результатів з дільниць до ОВК. У 91,1% випадків спостерігачі оцінили процедури
передачі до ОВК як добрі або дуже добрі, а у 84,4% випадків як ті, що пройшли із дотриманням
належних процедур. 17 (37,8%) відзначають переповнення та / або плутанину в ОВК.
Передача голосів з ДВК до ОВК – парламентські
вибори
Дуже добре (54.8%)
Добре (36.3%)
Потребує покращення (8.9%)
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Додаток 2 - Огляд судових справ
Реєстрація кандидатів
Відповідно до частини 1 статті 9 Закону України «Про вибори Президента України» громадянин
України, якому в день виборів виповнилося 35 років, має право голосу, володіє державною мовою
і проживав в Україні протягом останніх 10 років до дня виборів, може бути обраний Президентом
України. Статтею 49 визначено вимогу внести фінансовий депозит у розмірі 2,5 млн. грн. Цей
депозит розміщується на спеціальному рахунку ЦВК партією, яка висунула кандидата в президенти,
або кандидатом.
У ході цього виборчого процесу неспроможність ЦВК зареєструвати кандидатів чи рішення про їх
реєстрацію оскаржувалися 33 рази. У восьми із цих випадків відсутність фінансового депозиту було
вказано в якості причини відмови ЦВК у реєстрації кандидата у президенти. Суди визнали таку
відмову правомірною та посилалися, зокрема, до практики Європейського суду з прав людини. 130
Щодо парламентських виборів відповідно до частини 1 статті 9 Закону України «Про вибори
народних депутатів України», громадянин України, який в день виборів має 21 рік, має право голосу
і проживав в Україні протягом останніх п’яти років, може бути обраний народним депутатом
України. Стаття 56 вимагає сплатити внесок у розмірі 4,173 млн грн за реєстрацію партійного списку
та 40,173 грн за реєстрацію кандидата в одномандатних округах.
ЦВК відмовила в реєстрації деяким кандидатам, головним чином через відсутність певної технічної
інформації в заявчих документах (таких як громадянство, партійна приналежність, номер телефону,
місце роботи тощо) та нездатність постійно проживати в Україні протягом останніх п’яти років. У
деяких випадках заявники оскаржували приналежність інших кандидатів до певних політичних
партій - так званих політичних «клонів». Близько третини судових рішень Шостого апеляційного
адміністративного суду (які стосуються питання реєстрації кандидатів) було скасовано Касаційним
адміністративним судом. Ці два рівні судів не змогли досягти загального визначення терміну
«технічна помилка» чи упущення в документах заяви про реєстрацію кандидата; просте
виправлення без відхилення всієї програми.
Одне з найбільш спірних юридичних питань, яке спостерігала Місія Канади під час цих виборів,
зосереджувалося на вимозі реєстрації місця проживання кандидата. Враховуючи чіткі строки та
відсутність повноважень та ресурсів ЦВК для прямої перевірки поданої інформації, ЦВК не мала
іншого вибору, аніж як покластися на докази, надані іншими державними органами та самими
кандидатами.
ЦВК
встановила,
що
Олександр Онищенко, Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін не проживають постійно в
Україні протягом останніх п’яти років. Ці заявники успішно оскаржували рішення ЦВК. 131
Справа « Суховецький проти України», рішення від 28.03.2006, заява № 13716/02. Наприклад, абз. 61:
«Суд зазначає, що вимога щодо депозиту для кандидатів на виборах не є єдиною для України. Виборче
законодавство ряду держав-членів передбачає таку міру, щоб відмовитись від легковажних
кандидатур. Більше того, Венеціанська комісія вважала цю мету законною, а вимога щодо депозиту, як
правило, прийнятним засобом її досягнення (...) «.
131
Голова ЦВК пані Сліпачук під час спеціального 30-хвилинного брифінгу, який відбувся 19 липня 2019 року,
висловила серйозну стурбованість з приводу вищезгаданих гучних справ. Вона скаржилася на
адміністративний та політичний тиск, фальшиві новини та брудну кампанію проти ЦВК. Вона закликала суди
відповідально ставитися до виборчих справ і сказала, що практика поглинання судами повноважень ЦВК та
130
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Адміністративні правопорушення
Багато з цих порушень стосувалися невиконання технічних вимог щодо рекламних щитів або
друкованих агітаційних матеріалів та проведення агітації в адміністративних приміщеннях, а також
порушень, які мали місце під час голосування, такі як розривання бюлетенів, агітація на виборчій
дільниці та фотографування бюлетенів та розміщення цих фото у соціальних мережах. Про ці
адміністративні порушення було зазначено спостерігачами у всіх регіонах України. 132 Приблизно в
третині цих справ суди погодилися із звинуваченням та відповідно оштрафували винних. В іншій
третині суди повернули адміністративні протоколи на доопрацювання через технічні недоліки
(тобто документи, які не заповнені належним чином). В останній третині справи було припинено
через відсутність доказів. Суд призначив штрафи від 51 грн до 2550 грн (при цьому половина
штрафів не перевищує 85 грн). Ці штрафи не можна вважати достатнім стримуючим фактором, який
би перешкоджав вчиненню майбутніх подібних порушень.
Статус спостерігача
У 13 окремих випадках під час цього виборчого процесу місцеві громадські організації та кандидати
в президенти оскаржили відмову ЦВК та ОВК у реєстрації своїх офіційних спостерігачів. Такі виклики
включали рішення ЦВК про реєстрацію спостерігачів від іншої НУО, відмова ОВК видавати
посвідчення офіційним спостерігачам та дії ЦВК щодо передбачуваної дискримінації між
іноземними та вітчизняними спостерігачами, які були присутні на засіданнях ЦВК. У чотирьох
випадках позовні вимоги були успішними, і в одному випадку суд зобов’язав ОВК зареєструвати
офіційного спостерігача від кандидата в президенти. 133 Чотири подібні випадки були також
зареєстровані під час парламентських виборів. 134 Незважаючи на такі виклики, цікаво зазначити, що
більше половини зареєстрованих НУО не мали окремо зареєстрованих спостерігачів.
Порушення виборчої кампанії
Під час президентської кампанії в судах було зареєстровано двадцять порушень передвиборчої
кампанії. Заявники заперечували, серед інших питан те, що кандидати в президенти
використовували телеканали, соціальні медіа та Інтернет як платформу для своєї прихованої
кампанії, не платячи за неї через відповідний виборчий фонд. Жодна з цих претензій не була
успішною.
зобов'язання реєструвати певних кандидатів не відповідає українському законодавству. Комісія спиралася
на офіційну інформацію правоохоронних органів і не мала ні повноважень, ні засобів для проведення
оперативних розшукових заходів для встановлення місця знаходження кандидатів.
132
За винятком тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.
133
Справа № 240/4233/19, Сьомий апеляційний адміністративний суд. Це рішення суду може бути
поставлене під сумнів - рішення щодо втручання у дискреційні повноваження виборчої комісії за змістом
Рекомендації N R (80) 2 Комітету Міністрів Ради Європи щодо здійснення дискреційних повноважень з боку
адміністративні органи від 11 березня 1980 року.
134
У справі № 200/9432/19-а суд перейшов на сторону заявника (ОПОРА) та проти ОВК № 50 за те, що вони
не надали доступ представнику заявника на своє засідання. Однак в іншій справі № 161/12183/19 суд не
погодився із заявником, оскільки заміна одного спостерігача іншим під час постійного засідання ДВК щодо
підрахунку голосів законом не передбачалася.
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Зокрема, було подано чотири позови проти тодішнього Президента щодо висвітлення його
офіційних візитів до різних регіонів України на веб-сайті президента та одна заява проти його
виступу на публічному форумі, що транслювався нібито на трьох телеканалах, нібито
безкоштовно. Позивачі стверджували, що Президент веде агітацію. Однак суди не погодилися,
посилаючись на частину 3 статті 58 Закону про вибори президента, згідно з якою офіційні
повідомлення під час виборчого процесу щодо дій кандидатів у президенти, пов'язані з виконанням
їхніх службових обов'язків, не становлять передвиборну кампанію.
Було подано сім заяв про відмову телеканалів «Інтер», «Прямий», «24 канал», «ZIK», ICTV, «112
Україна» та «Україна» в трансляції агітаційних роликів. Претензії стосувалися розподілу часу для
кандидатів у звичайних телешоу (не охоплених Законом про президентські вибори). Суди відхилили
всі справи. У справі проти кандидата Володимира Зеленського Верховний Суд не знайшов
порушення 135 виборчого законодавства в діях відповідача, які брали участь в телевізійному шоу
«ЛІГА Сміху». Він був знятий у серпні 2018 року та вийшов у ефір у жовтні 2018 та лютому 2019
року. 136
Під час парламентських виборів було порушено 35 справ, що стосуються розміщення рекламних
щитів, наклепів, оплати передвиборної кампанії, нібито не з виборчого фонду, використання
адміністративного ресурсу та введення в оману виборців. Було задоволено лише шість
претензій. Наприклад, Печерський районний суд м. Києва визнав, відбувся наклеп на
Олександра Онищенка та Володимира Кацубу , а також з’явились «нововиявлені обставини» у
справах про реєстрацію кандидатів. В іншій справі суд зобов’язав телеканал «24 канал» надати 19
хвилин та 33 секунди ефірного часу партії «Свобода» за рахунок каналу у відповідь на відео тієї ж
тривалості, в якому ця партія була піддана критиці.
Доступ до державного реєстру виборців
25 жовтня 2018 року ЦВК внесла зміни до свого Положення № 74 від 26 березня 2014 року, згідно з
яким дозволила отримати доступ до бази даних ДРВ, але лише у приміщеннях ЦВК. У той же час,
відповідно до частини 9 статті 31 Закону про вибори Президента, ЦВК надає кандидатам на посаду
Президента України цифрову копію бази даних ДРВ, засвідчену цифровим підписом на їх запит
одразу після їх реєстрації в ЦВК.
Як такі, ці два нормативно-правові акти суперечили. Зазвичай положення Закону мають більшу
юридичну силу та вагу, ніж нормативні положення. Верховний Суд України прийняв рішення на
користь ЦВК. Хоча кандидату було надано копію оптичної бази даних ДРВ, він не зміг відкрити її зі
свого персонального комп’ютера за межами приміщень ЦВК. Суд визнав, що оскільки
вищезазначені зміни до Регламенту ЦВК все ще діють, їх слід дотримуватися.

Суд вирішив, що «відео не виявило жодних порушень у розумінні ст. 58 Закону України «Про вибори
Президента України», оскільки це відео не можна віднести до виборчої кампанії з огляду на час її зйомки та
відсутність жодних закликів її учасників голосувати за відповідача як кандидата на президентські вибори в
Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року».
136
На відео кандидат В. Зеленський передав іншому учаснику пакет з написом «Голосувати за Зеленського»
(починається на 08:15 хвилині https://www.youtube.com/watch?v=m3okvJtPMXc ).
135
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Списки виборців
Питання про реєстрацію виборців піднімалося понад 6000 разів у судах. Багато виборців отримали
можливість голосувати на виборах президента або шляхом включення до списків виборців, або
через тимчасову зміну місця голосування. У багатьох випадках заявники скаржилися, що відсутність
фактичної реєстрації місця проживання стала причиною їх виключення зі списків виборців. У
переважній більшості випадків суди зобов’язали органи ДРВ включити виборців до списків
виборців. Однак кілька разів і за тих самих обставин суди направляли виборців у центри, що
реєструють бездомних людей для реєстрації місця проживання. Однак варто зазначити, що такі
центри в даний час не реєструють місця проживання таких людей і не мають повноважень на це. 137
Зараз нараховується приблизно 1 000 000 громадян України, які наразі не мають зареєстрованого
місця проживання з різних причин, 138 і, таким чином, не мають можливості голосувати, не
звертаючись до судів в індивідуальному порядку.
Процес прийняття рішень ЦВК
Було подано судові справи, які оскаржували рішення / дії чи бездіяльність ОВК. Заявники, зі свого
боку, скаржилися на перевищення влади та незаконні агітаційні кампанії з боку членів ОВК,
порушення порядку формування та вибору членів ДВК, неврахування скарг та втручання в
журналістську діяльність. Шість справ були успішними. Наприклад, суд визнав протиправним
невключення ОВК кандидатури ДВК від партії «Європейська солідарність» та надання доступу
журналісту, скасування цивільної угоди ОВК та перевищення повноважень секретарем ОВК у формі
негативних заяв проти одного з кандидатів.
22 лютого 2019 року, ЦВК прийняла Постанову № 376, якою легалізувала відшкодування витрат на
кампанію, такі як телефонні дзвінки, транспорт, харчування, проживання та інші витрати, в разі
кампанії в іншому місті і т.д. Це Положення було оскаржене чотири рази у суді. В одному випадку
суд скасував один розділ із оскаржуваного Пояснення ЦВК, яке стосувалось питань оподаткування. В
іншому випадку суд першої інстанції визнав Постанову № 376 недійсною, але рішення було
скасовано за апеляційною скаргою у Верховному суді.
Інші випадки
Інші справи, подані до суду під час виборчого процесу 2019 року, включали, зокрема, втручання у
діяльність політичної партії, визнання голосування на виборчих дільницях недійсним, визнання
рішення ДВК незаконним, відмову ДВК розмістити інформаційний плакат кандидата на виборчій
дільниці, невиділення приміщень для виборчих дільниць та заклик припинити фінансування
президентських виборів з державного бюджету та запровадити SMS-голосування під час виборів.

Цю інформацію було підтверджено телефонними дзвінками до Центру реєстрації бездомних громадян
Солом’янського району міста Києва та Харківського міського центру реінтеграції бездомних.
138
Ці причини: 1) багато студентів, які були зняті із реєстрації у своїх студентських гуртожитках та які не
зареєструвалися знову в іншому місці проживання; 2) громадяни, які вважають за краще не сплачувати за
комунальні послуги та аліменти на дітей та 3) інші категорії людей, які не мають житлових приміщень у своїй
приватній власності.
137
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Суди розглядали клопотання слідчих про надання тимчасового доступу до певних речей та
документів, проведення судових експертиз тощо у кримінальних провадженнях. Такі дослідження
включали, серед іншого:
• телевізійну трансляцію в день виборів (31 березня 2019 року)
• порушення правил кампанії телеканалом
• реєстрацію кандидатів-клонів
• введення в оману виборців і видавання себе кандидатом від партії «Слуга народу»
• купівля голосів
• надання бюлетеня сторонній особі, приховування бюлетенів, голосування через проксі,

голосування не один раз, голосування замість іншої особи
• підробку протоколу про підрахунок голосів
• зловживання повноваженнями керівника ДВК
• загрозу насильства щодо членів ОВК
• підробку протоколу бюлетенів щодо підрахунку голосів
• приховування бюлетенів
• заповнення протоколу перед підрахунком голосів
• бюлетені
• надання виборцям декількох заповнених бюлетенів
• фотографування бюлетенів та розміщення їх у соціальних мережах
• використання зникаючої фарби в списках виборців
• спробу входу до приміщення виборчої дільниці під час підрахунку голосів
• позначку «виключеного» поруч із іменем кандидата в президенти на 180 бюлетенях
помилково
• підроблений підпис під час подання до ДВК
• голосування за допомогою копії паспорта
• погрозу вбивством проти кандидата
• агресію та побиття міліціонера перед дільницею
• хуліганство (загроза використання повітряного пістолета під час незахищеності проти
агітаторів кандидата в президенти, кидання зеленого барвника під час масових агітаційних
заходів)
• незаконне призначення секретаря ДВК без її відома

Багато з них досі розглядалися в суді під час складання цього звіту.
В інших випадках заявники оскаржували рішення / дії / бездіяльність ДВК. Зокрема, такі випадки
оскарження включають зловживання повноваженнями керівника ДВК, нездатність ДВК розмістити
плакат одного з кандидатів у приміщенні ДВК, незабезпечення доступу мажоритарного кандидата
до приміщення, де проводився підрахунок голосів, печатки на деяких бюлетенях, які не були видні,
та надання виборчого бюлетеня виборцю, який був зареєстрований в іншій ОВК. Лише останню
вимогу було задоволено разом з іншою вимогою, коли ДВК наказала провести перерахунок. Решту
з цих 20 позовів було відхилено, повернено або залишено без розгляду.
Окрім вищезазначеного, особа скаржилась, що Державна міграційна служба України відмовилась
помістити нове фото в український паспорт цієї людини, коли їй виповнилося 25 років. Цю
процедуру дотримувались до введення нової форми українського паспорта - посвідчення
особи. Заявник відмовився отримати це посвідчення особи через релігійні переконання і не зміг
проголосувати. Суд перейшов на її сторону і зобов’язав Державну міграційну службу помістити нове
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фото в її старий паспорт. У двох інших випадках обидва заявники втратили національний паспорт
напередодні виборів (їх вкрали). У першому випадку суд уповноважив виборця голосувати на
підставі його закордонного паспорта. І навпаки, у другому випадку суд відхилив аналогічний позов.
Нарешті, один заявник оскаржив дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія, який під час засідання
Верховної Ради просив Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України та Державну прикордонну
службу надати інформацію про місце проживання кандидата Кузьміна в Україні. Суд розглянув
докази і вирішив, що спікер Парубій виступав спікером Верховної Ради, а не кандидатом, і відхилив
позов.
Місія Канади - перегляд протоколів президентських та парламентських виборів
Місія Канади переглянула протоколи, зібрані своїми ДСС та КСС з ДВК / ОВК, за діяльністю яких вони
спостерігали. Наведені нижче таблиці містять порівняльний аналіз між отриманими протоколами та
інформацією, розміщеною ЦВК на своєму веб-сайті для тих самих ДВК / ОВК. Усі відмінності
знаходилися в межах допустимої помилки і могли бути віднесені до канцелярських помилок
введення.
Вибори Президента - переглянуті протоколи
Виборчий тур
1 тур
2 тур

Переглянуто протоколів ДВК
54
69

Переглянуто протоколів ОВК
46
14

Помічені відмінності
Тип
протоколу
ДВК

№
ОВК
60

ДВК #

Проблеми

140432 Існують такі
розбіжності:
Порошенко - 117
голосів у протоколі,
948 голосів на вебсайті ЦВК.
Зеленський - 357
голосів у протоколі,
57 - на сайті ЦВК.

Чи було
виправлено?
Ні. Станом
на
07.08.2019
на веб-сайті
ЦВК
наведені ті ж
цифри.

Чи може різниця вплинути
на результати?
Так, у цій ДВК. Згідно з
протоколом, Зеленський є
переможцем (у цій ДВК),
тоді як ЦВК показує, що
Порошенко переміг. Однак
це не вплинуло на
результати ОВК
- Бойко переміг у першому
турі. Поліція розпочала
розслідування (справа
№241 / 659/19). Наразі
судом прийнято лише
процесуальні рішення, досі
не було проведено
слухання по суті.
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Однак, незалежно від
результатів, це не матиме
впливу на результат
загальних виборів.

ДВК

135

511275 Порошенко - 131
голос у протоколі,
134 голоси на сайті
ЦВК.

Ні. Станом
на
07.08.2019
на веб-сайті
ЦВК
наведені ті ж
цифри.

Незначна різниця, яка не
вплинула на результат.

Парламентські вибори - переглянуті протоколи
Тип протоколу

Переглянуті протоколи
мажоритарних кандидатів
78
46

ДВК
ОВК

Переглянуті протоколи партій
76
52

Помічені відмінності
Тип протоколу

№
DEC

ДВК /
мажоритарний

65

ДВК /
мажоритарний

185

PEC #

Проблеми

181317 Виявлено помилку в
номері
ДВК
у
протоколі
мажоритарного
кандидата
650571 Наш копія протоколу
не була заповнена
повністю - лише 3

Чи було
виправлено?
Н/З

Чи може різниця
вплинути на
результати?
Ні

Н/З

Ні
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мажоритарні
кандидати мали свої
голоси,
із
представлених 12
531272 Результати партії 22
відсутні в нашій копії
протоколу. За даними
сайту ЦВК, партія
отримала
нульові
голоси у складі ДВК
650612 Партія 22 отримала 1
голос,
згідно
з
протоколом, але нуль
голосів згідно з вебсайтом ЦВК
Кількість
голосів
дещо відрізняється приблизно до 15
голосів

ДВК /
партійний

144

Н/З

Ні

ДВК /
партійний

184

Невідомо

Ні

ОВК /
мажоритарний

21

Так

Ні, оскільки помилки
були
пов'язані
з
кандидатами
в
мажоритарних
округах, і знаходяться
у рейтингу нижче топ2
Ні, оскільки був чіткий
номер один кандидат,
чиї
голоси
були
правильно пораховані
з самого початку (не
перераховувались)
Ні, оскільки помилки
були
пов'язані
з
мажоритарними
кандидатами,
які
знаходяться
у
рейтингу нижче топ-5
Ні, оскільки помилки
були
пов'язані
з
мажоритарними
кандидатами,
які
знаходяться
у
рейтингу нижче топ-5

ОВК /
мажоритарний

84

-

Кількість
голосів
суттєво відрізняється
від веб-сайту ЦВК понад 200 голосів

Так

ОВК /
мажоритарний

121

-

Кількість
голосів
суттєво відрізняється
від веб-сайту ЦВК понад 100 голосів

Так

ОВК /
мажоритарний

195

-

Кількість
голосів
істотно відрізняється
від веб-сайту ЦВК понад 50 голосів

Так
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Додаток 3 - Про Місію Канади та КАНАДЕМ
Канада є четвертим за величиною двостороннім донором в Україні, а покращення економічних
можливостей для українців та зміцнення української демократії продовжує залишатися пріоритетом
для уряду Канади. Канада була першою західною країною, яка офіційно визнала Україну
незалежною державою в 1991 році.
З цього часу Канада підтримує демократію в Україні, в тому числі спонсоруючи розміщення майже
двох тисяч канадських незалежних спостерігачів за виборами через різні двосторонні місії по
спостереженню за виборами.
Місія Канади - це нейтральна і неупереджена місія по спостереженню за виборами під
керівництвом міжнародної некомерційної організації КАНАДЕМ, яка займається просуванням
міжнародного миру та безпеки.
Повноваження Місії Канади - надавати оцінку виборчому процесу в Україні. Місія Канади оцінює
дотримання Україною зобов'язань ООН, ОБСЄ та інших міжнародних стандартів демократичних
виборів, а також національного законодавства. Місія спостерігає, записує та звітує про свої
результати, не втручаючись у виборчий процес.
Створена в 1996 р. за кошти уряду Канади, виділені на початкове фінансування, КАНАДЕМ - це
міжнародна, неприбуткова неурядова організація (НУО), яка займається просуванням
міжнародного миру та безпеки за допомогою організації, швидкої мобілізації та управління
місіями експертів, які працюють у міжнародних відділах ООН, в інших міжнародних урядових
організаціях, НУО та національних урядах.
КАНАДЕМ та Місія Канади хотіли б висловити вдячність уряду Канади за цінну фінансову підтримку,
яку вони надають через Міністерство міжнародних справ Канади (Global Affairs Canada).
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