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ВСТУП
Суспільства у всьому світі в 2020 році значною мірою боролися з пандемією COVID-19, яка, крім
серйозних проблем для громадського здоров'я, кинула виклик організації та проведенню виборів.
Як засвідчується в ході цього дослідження, однією з головних проблем було проведення виборів
та забезпечення конституційного права голосу в умовах пандемії, одночасно забезпечуючи
безпеку виборців та мінімізуючи ризики для громадського здоров'я. Можливо, саме над
цими двома аспектами урядам та органам управління виборами (ОУВ) доводилося найбільше
замислюватися під час проведення виборчих процесів, шукаючи баланс між демократичними
правами та ризиками для громадського здоров'я.

Обставини коронавірусу вплинули на всі країни, хоча й призвели до різного рівня зараження
та кількості випадків, і метою цього документа є відображення викликів, ризиків та рішень,
реалізованих під час вимірювання впливу COVID-19 на вибори. Це дослідження складається з
міждержавного аналізу, зосередженого на чотирьох пострадянських країнах - Україні (місцеві
вибори 25 жовтня), Грузії (парламентські вибори 31 жовтня), Молдові (президентські вибори
1 листопада) та Киргизстані (парламентські вибори 4 жовтня) та надає висновки експертів
Європейської мережі організацій із моніторингу виборів (ENEMO).
ENEMO - це міжнародна неурядова організація, яка представляє мережу національних
неурядових громадських організацій. До її складу входить 21 провідна організація, що здійснює
моніторинг виборів з 17 країн Центральної та Східної Європи, Балкан, Кавказу та Центральної
Азії. Дослідження проводилось на основі даних, здебільшого зібраних в рамках спостережень
за національними виборами організаціями-членами ENEMO у досліджуваних країнах. Кожен з
авторів брав участь у моніторингу виборів у своїй досліджуваній країні1.

Перші чотири розділи цього дослідження присвячені аналізу країн (тематичні дослідження),
зокрема тому, як пандемія створила значні труднощі для органів управління виборами та
ключових зацікавлених сторін у виборах, а також привела до введення конкретних заходів з
метою проведення виборів у країнах. Дослідження також висвітлює проблему інклюзіїі виборців,
можливостей виборців зробити усвідомлений вибір, можливостей для проведення агітації, участі
виборців і явки, а також дезінформаційних кампаній, пов’язаних з пандемією COVID-19 під час
виборів. Спочатку аналізуються особливості кожної країни, а п’ятий розділ цього дослідження
містить перехресний аналіз характеристик виборчого середовища, прийнятих заходів, рішень
та їх наслідків. Це дозволяє продемонструвати те, як країни змогли вирішити цю глобальну
проблему за допомогою подібних заходів, але також із варіаціями та різними результатами.
Останній розділ також включає тему перспективи для майбутніх досліджень та рекомендації,
які можуть слугувати «засвоєними уроками» та сприяти вдосконаленню наступних виборчих
циклів.
Це дослідження стало можливим завдяки фінансовій підтримці мережі Фундацій Відкритого
Суспільства.

ENEMO прагне підтримувати зацікавленість міжнародної спільноти у просуванні демократії в регіоні, оцінюючи виборчі процеси
та політичне середовище, пропонуючи точні та неупереджені звіти спостережень. Міжнародні місії зі спостереження ENEMO
використовують міжнародні орієнтири та стандарти демократичних виборів для оцінки виборчого процесу та нормативноправової бази приймаючої країни. ENEMO та всі її організації-члени схвалили Декларацію принципів міжнародного спостереження
за виборами 2005 року та Декларацію глобальних принципів безпартійного спостереження та моніторингу виборів громадськими
організаціями. Кожен спостерігач ENEMO підписав Кодекс поведінки для міжнародних спостерігачів за виборами.
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Робота органів управління виборами та органів державної влади:
Місцеві вибори в Україні були призначені на 25 жовтня 2020 року. Кабінет Міністрів України разом
із Центральною виборчою комісією (ЦВК) відповідали за розробку заходів щодо стримування
коронавірусу під час виборчого процесу. Для їх розробки ЦВК створила робочу групу, до якої
увійшли представники парламенту, Міністерства охорони здоров’я, Ради національної безпеки і
оборони та Міністерства внутрішніх справ, а також представники міжнародних організацій.

На додаток до принципів епідеміологічного реагування, включених до організації та проведення
виборів для всіх учасників процесу, ЦВК спільно з Міністерством охорони здоров'я встановили
перелік засобів індивідуального захисту, тоді як оцінки, методи фінансування, матеріальнотехнічне забезпечення та відповідні підзаконні акти мали бути додані та прийняті на рівні уряду.
ЦВК також ініціювала правове регулювання деяких аспектів організації та проведення місцевих
виборів під час пандемії. Комісія затвердила спеціальну резолюцію та надала пропозиції, які
надалі мали використовуватися як основа для законопроекту №4117, який був внесений до
парламенту. Однак законопроект не зміг знайти підтримку в українському парламенті на початку
вересня. З цієї причини положення Виборчого кодексу діяли паралельно з рекомендаціями уряду
протягом усього виборчого процесу, а часом навіть суперечили між собою.
14 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову, якою затвердив Порядок
здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. Рішення та
перелік заходів базувалися на рекомендаціях, розроблених координованою ЦВК робочою групою.
Однак на кожному наступному етапі були проблеми у реалізації цих рішень. Наприклад, у жовтні
ЦВК повинна була надати пояснення щодо організації та проведення голосування, наприклад,
щодо місця перебування виборців із позитивними тестами COVID-19. Заходи координації було
введено в дію лише за 9 днів до дня виборів.

Фінансування цих заходів було слабким місцем. На урядових засіданнях було зазначено про
забезпечення достатнього фінансування з центрального бюджету місцевим бюджетам. Натомість
місцевим органам влади довелося перенаправляти частину своїх ресурсів зі спеціального Фонду
боротьби з COVID-19 на потреби організації виборів в умовах пандемії. Фактично, витрати на
регулярні потреби довелося перерозподілити на виборчі потреби. Незбалансований процес
бюджетування та фінансування заходів призвів до нерівномірного розподілу ресурсів для
забезпечення потреб на місцевому рівні.

Формально рішення центральних органів влади приймалися - і координація була лише відносно
системною - але вона не включала органи місцевого самоврядування. Як результат, це перешкоджало
виконанню рішень Уряду або призводило до їх нерегулярного застосування. У своїх звітах спостерігачі
OПОРИ заявили про більш скоординоване виконання Постанови уряду про протиепідемічні заходи
під час проведення виборів у великих містах та районних центрах, ніж в малих громадах2.
Охорона здоров'я та санітарні заходи, прийняті для проведення виборів

Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо епідеміологічного реагування
здебільшого були враховані Міністерством охорони здоров’я в Україні. Хоча в жодній резолюції
ЦВК чи рішенні уряду не було посилання на ВООЗ, рекомендації, пояснення та процедури
безпечного голосування повністю відповідали рекомендаціям, які розповсюдила міжнародна

Наприклад, Одеська міська рада виділила з міського бюджету бл. 1445 млн. грн., Миколаївська міська рада - 2 млн. грн., Запорізька
міська рада - понад 2,2 млн. грн., Хмельницька міська рада - 209 000 грн., м. Рубіжне Луганської області - 150 000 грн.; у м.Конотопі
міська рада виділила засоби індивідуального захисту для членів виборчих комісій на суму майже 186 тис. грн.
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організація, або, принаймні, не суперечили їм.

Кабінет Міністрів України запровадив такі ключові протиепідемічні заходи3:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Опитувати людей, які заходять на виборчі дільниці або приміщення виборчих комісій щодо
будь-яких симптомів захворювання, та вимірювання температури їх тіла.
Рекомендація особам із підвищеною температурою тіла або респіраторними симптомами
уникати відвідування дільниць або приміщень виборчої комісії.
Вимоги до облаштування виборчих дільниць для забезпечення безпечного голосування: 1)
місця для дезінфекції та розміщені інформаційні матеріали про протиепідеміологічні заходи;
2) розмітка біля входу в приміщення та в приміщенні для голосування, щоб забезпечити
мінімум 1 метр відстані між людьми та повідомити про оптимальний маршрут для переходу
до голосування; 4) облаштування місць для централізованого збору та подальшої переробки
засобів індивідуального захисту.
Рекомендація щодо перебування максимум 3 виборців біля столу для видачі бюлетенів.
Облаштування окремої кабіни та окремої скриньки для голосування для виборців із
симптомами захворювання та підвищеною температурою тіла.
Вимога до виборців бути в масках під час голосування, за винятком, коли члени ДВК
вимагають у виборця перевірити особу. Виборцям також рекомендували використовувати
свої особисті ручки під час голосування.
Рекомендація громадянам, які перебувають на самоізоляції, проголосувати за місцем свого
перебування, подавши заяву до ДВК до 20:00 останньої п’ятниці перед днем виборів.
Забезпечення відстані між членами ДВК (принаймні 1 метр відстані між кріслами або
використання прозорих перегородок).
Дезінфекція контактних поверхонь кожні 2 години, вологе прибирання приміщень для
голосування не рідше, ніж один раз на 4 години.
Обов'язок для членів виборчих комісій, офіційних спостерігачів та працівників поліції тримати
маски на обличчі; члени ДВК, які забезпечують процес голосування за місцем перебування,
повинні носити рукавички, маски для обличчя (респіратори без клапанів видиху) та / або
щитки для обличчя.
Можливість встановлення додаткових протиепідемічних заходів на спеціальних виборчих
дільницях, а також рекомендація членам ДВК, офіційним спостерігачам та працівникам поліції
пройти тест протягом 72 годин до дня виборів, щоб дозволити їм працювати на спеціальних
виборчих дільницях.

ЦВК провела широку інформаційну кампанію, яка включала, серед інших елементів, розміщення
відео із соціальною рекламою на центральному каналі України та матеріалів на рекламних щитах
щодо дій для обмеження ризиків пандемії під час голосування. 22 жовтня 2020 р. (за три дні до
дня виборів) ЦВК надала додаткове пояснення4 щодо послідовності дій членів виборчої комісії,
якщо ними в останній момент було виявлено осіб, які хворіють на COVID-19, або щодо правил
утилізації засобів індивідуального захисту членами комісії, які мали організувати голосування
громадян із ознаками COVID-19, за місцем їх перебування або на дільниці.
Інклюзія виборців та реєстрація, зокрема госпіталізовані виборці, на карантині чи самоізоляції

Виборче законодавство в Україні передбачає можливість голосувати як на виборчій дільниці,
так і за місцем перебування громадян, якщо їм треба перебувати в медичних закладах або
вдома. Щоб виборча комісія могла забезпечити виборців, які залишились на самоізоляції або
мали позитивний тест на COVID-19, можливістю проголосувати за місцем свого перебування,
виборці повинні були подати заяву з медичною довідкою до 20:00 останньої п’ятниці перед днем
виборів. Якщо у стаціонарних медичних закладах були пацієнти, які мали право голосувати на
відповідних виборах (виборці, які проживають у відповідних територіальних громадах), то при
медичних закладах створювались спеціальні виборчі дільниці.
Процедури протиепідемічних заходів при організації та проведенні виборів, затверджені Кабінетом Міністрів України 14 вересня
2020 року.
4
Постанова №409 Про окремі питання здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня
2020 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
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На практиці перед повторним голосуванням (другий тур) на виборах міських голів у великих
містах із 75 000 виборців і більше, де використовувалася мажоритарна система абсолютної
більшості, ЦВК мала наголосити на недопустимості зриву голосування на спеціальних виборчих
дільницях в медичних закладах. Інциденти сталися 25 жовтня 2020 року, коли виборці на
спеціальних виборчих дільницях були позбавлені своїх виборчих прав. Фактично, голосування в
деяких стаціонарах не вдалося, оскільки процедури організації виборів були порушені. Випадків
не було багато, але вони створили прецедент.

Щоб організувати безпечне голосування на спеціальних виборчих дільницях, створених у
стаціонарних медичних закладах та в установах виконання покарань, в СІЗО, членам виборчих
комісій, офіційним спостерігачам, поліцейським та іншим особам, що забезпечують виборчий
процес та залишаються в приміщенні виборчої комісії, було рекомендовано пройти тест на
COVID-19 (PCR) протягом 72 годин до дня виборів. Під час організації голосування за місцем
перебування виборців, члени комісій та виборці повинні були вдягати рукавички, маски та / або
щиток на обличчя. Спеціальні виборчі дільниці могли передбачати додаткові протиепідемічні
заходи, відповідно до встановлених умов перебування на виборчій дільниці.
Незважаючи на те, що процедура була встановлена на рівні закону, Міністерство охорони здоров'я
не встановило жодної уніфікованої форми медичної довідки для забезпечення мотивованої заяви
громадян про голосування за місцем перебування через COVID-19. ЦВК попросила пояснень у
профільного міністерства. Після цього Міністерство охорони здоров'я України відповіло комісіям
листом 16 жовтня (за 9 днів до дня виборів).

Тому основною проблемою було своєчасне інформування виборців про процедуру, що
посилювалося відсутністю широкої інформаційної кампанії. Загалом, кількість виборців, які
проголосували на за місцем перебування, була не набагато вищою порівняно із звичайними
виборчими кампаніями, що проходили до пандемії.
Можливість виборців зробити усвідомлений вибір та агітація учасників виборів

Оскільки виборче законодавство не було адаптовано до безпрецедентних виборів в умовах
пандемії, обмеження проведення виборчої кампанії були лише рекомендаційними. Урядова
резолюція включала лише рекомендацію, що під час проведення агітаційних заходів та подій, при
встановленні агітаційних наметів та роздачі агітаційних матеріалів особи, які беруть безпосередню
участь у заходах, повинні використовувати засоби індивідуального захисту, такі як респіратори
або маски для обличчя, що мають закривали рот та ніс, дотримуватися санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних заходів.
Під час виборчої кампанії в Україні був адаптивний карантин, який обмежував свободу пересування
за межі громад, що входили до червоних зон з високим рівнем зараження, але всередині населених
пунктів чи регіонів не було жодних обмежень. Особливістю цих виборів була менша кількість
агітаційних заходів на відкритому повітрі (концерти, багатолюдні зустрічі), тоді як засоби масової
інформації використовувались у звичайних формах та масштабах. З іншого боку, рівень активності
кандидатів надзвичайно зріс у соціальних мережах5. Тенденція є досить показовою, коли звичайні
ЗМІ все ще популярні та доступні для кандидатів, тоді як соціальні медіа приваблюють відсутністю
правового регулювання.

Що стосується агітації, залишається низка питань, що стосуються роботи ЗМІ в Україні та доступу
різних зацікавлених сторін до них, а саме: (1) політична упередженість ЗМІ та вплив кінцевих
бенефіціарів на редакційну політику; (2) обмеженість матеріальних ресурсів одних кандидатів
порівняно з необмеженими ресурсами інших; (3) доступ до засобів масової інформації кандидатів,
які обіймають посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, та висвітлення їх
поточної офіційної діяльності, що слабо відокремлюється від передвиборчих перегонів.
Центральні та місцеві телевізійні канали, друковані засоби масової інформації та радіо активно
висвітлювали інформаційні матеріали про особливості організації виборів в умовах пандемії,
про нововведення виборчого законодавства загалом та про виборчі системи, що вперше

ОПОРА проаналізувала політичну рекламу та агітацію в соціальних мережах Facebook і виявила, що лише за 44 дні, з 5 вересня по
19 жовтня, у Facebook було опубліковано 86 964 промотованих політичних публікацій. У червні-серпні 2020 року ОПОРА виявила
понад 50 партій які витратили понад 281 000 доларів США на 8 253 рекламних публікацій. Загалом, від початку виборчої кампанії 5
вересня до 16 жовтня, ОПОРА виявила 6220 унікальних сторінок, які публікували політичну рекламу в соціальних мережах Facebook.
За період моніторингу політичні сили та кандидати на різні посади витратили близько 2,6 млн. доларів США (близько 70 млн. грн.)
на політичну рекламу у Facebook.
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застосовувалися в Україні. Проте реалізацію можливості кандидатів бути обраними було
частково обмежено через рівень захворюваності серед кандидатів та національних політичних
лідерів. Після дня виборів три переможці виборів мера померли через ускладнення, спричинені
COVID-19. Вони користувалися підтримкою виборців, але не отримали мандат з цих трагічних
причин.
Медіа-середовище, дезінформаційні кампанії та доступ виборців до інформації

Кібервтручання у критичну інфраструктуру є менш ризикованим під час місцевих виборів, ніж
під час загальнонаціональних виборів, оскільки офіційна інформація та веб-ресурси є відносно
децентралізованими. Однак телевізійні канали в Україні потрапили під вплив великого бізнесу,
олігархів або місцевої еліти, що створило передумови для заангажованості медіа-середовища. До
40% громадян України продовжують дивитись російські телевізійні канали, які часто є джерелом
пропагандистських матеріалів про українські політичні процеси, політичних діячів та громадських
активістів. Кількість засобів масової інформації є дуже високою, і хоча державна цензура відсутня,
вплив кінцевих бенефіціарів ЗМІ за останні роки в Україні зріс6.

Досі залишається актуальною проблема розвитку критичного мислення громадян. За даними
Research & Branding Group, у 2019 році 57% українців не прочитали жодної книги7. Інше опитування
"Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році", проведене Internews8
показало, що 65% громадян впевнені в тому, що можуть відрізнити справжню новину від
маніпулятивної або фальшивої. Але коли респондентів попросили оцінити ряд новин, лише 11%
зуміли їх розрізнити.
Особливістю цих виборів було поширення інформації через анонімні канали Telegram. Аудиторія
деяких з них охоплює до 500 000 підписників, в той час як вони можуть безконтрольно ділитися
недостовірною інформацією та втручатися в громадську думку.
У вересні та жовтні 2020 року протягом семи тижнів громадська організація «Детектор медіа»
моніторила (про) російські дезінформаційні наративи в національних ЗМІ та в регіональному
медіа-просторі восьми регіонів. Було проаналізовано інтернет-сайти, новини телевізійних каналів,
канали Telegram та сторінки Facebook, які діляться політичними новинами. Експерти “Детектор
медіа” склали перелік найбільш розповсюджених дезінформаційних наративів в українських ЗМІ,
що стосуються типових пропагандистських повідомлень Кремля. Було виявлено 165 матеріалів, які
включали проросійські дезінформаційні наративи; далі, кількість ідентифікованих постів зросла
з 212 до 282 на тиждень, а пік припав на передвиборчий тиждень. За ці сім тижнів національний
моніторинг організації виявив 1641 матеріал із проросійською дезінформацією9. 10 топ-тем не
включали проблеми COVID-19, але всі вони були пов’язані з негативною оцінкою держави Україна
як недодержави, з праворадикальною ідеологією на національному рівні, як маріонеткової країни,
якою керує зовнішній західний вплив, і стверджувалося, що потрібні тісніші зв'язки з Російською
Федерацією для внутрішніх інтересів України.

Тема впливу COVID-19 на вибори скоріше мала ознаки політичної боротьби, заснованої на програмах.
Це викликало інтерес серед виборців, саме тому політичні діячі часто вступали в політичні дебати
через засоби масової інформації щодо того, наскільки успішним був уряд в реагуванні на пандемію.
Проросійські політичні групи підняли тему про необхідність використання російської вакцини
"Супутник V ", оскільки з їхньої точки зору, соціальний інтерес перевищує будь-яке політичне чи
геополітичне протистояння. Оскільки виборців не можна було розділити з точки зору підтримки
політичних партій та позицій щодо загрози COVID-19, не можна було виділити чітких груп, які

Найвпливовішими медіагрупами національного масштабу в Україні та їх кінцевими бенефіціарами є: “StarLightMedia”: телеканали
“СТБ”, “ICTV”, “Новий”, “М1”, “М2”, “Оце” та деякі радіомережі кінцевими бенефіціарами яких вважаються Віктор та Олена Пінчуки;
«Медіа-група Україна»: політично впливовими каналами групи є «Україна», «Україна 24», що належать «Систем Кепітал Менеджмент»
(СКМ), що належить олігарху Рінату Ахметову; «1+1 Media»: він включає 7 телевізійних каналів, причому «1 + 1» є найбільш впливовим
серед них. Холдинг є частиною активів Валерія Коломойського, який був найближчим до нової, але стабільної парламентської групи
«За майбутнє» під час місцевих виборів; Група телеканалів «112», «ZIK», «NewsONE» знаходиться в зоні впливу Віктора Медведчука.
Канали займають системну антизахідну позицію, і вони близькі до партії «Опозиційна платформа - За життя»; «Канал 5», телеканал
«Прямий», канал «Еспресо» - медіа-ресурси, близькі до Петра Порошенка, які займають нішу в політичному діапазоні, найближчому
до «Європейської солідарності»; “Inter Media Group” належить трьом співвласникам (різні акції): Дмитру Фірташу, Сергію Ловочкіну та
Світлані Плужниковій. Раніше 29% каналу “Інтер” належало “Першому каналу” в РФ, і в даний час він є найближчим до політичної партії
“Опозиційна платформа - За життя”.
7
https://pershyj.com/p-57-ukrayintsiv-ne-prochitali-zhodnoyi-knigi-u-2019-rotsi-40825
8
https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hS-D2KoxoKkamCarUX7f/view
9
22% від загальної кількості були випущені в ефір або опубліковані на веб-сайті телеканалу «112 Україна», 20% - в ефірі або розміщені
на веб-сайті ZIK, 19% - на веб-сайті «Strana.ua», 14% - виходили в ефір або розміщувалися на веб-сайті телеканалу NewsOne, 9% - на
веб-сайті «Вести», 8% - у ефірі каналу «Інтер» або на веб-сайті podrobnosti.ua, 6% - на веб-сайті Вадима Рабіновича MigNews. Практично
всі вони належать проросійській медіагрупі.або є лояльними Російській Федерації.
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поширювали інформацію з ознаками залякування виборців від участі в голосуванні.
Участь у день виборів та явка виборців

Офіційна статистика, систематизована Радою національної безпеки і оборони України, показала,
що станом на 25 жовтня 2020 року зареєстрована кількість випадків захворювань на COVID-19,
підтверджених ПЛР-тестуванням, становила 6088 інфікованих на день, 102 людини померли.
Через два тижні після дня виборів ці статистичні дані зросли до 10842 інфікованих людей та
191 смертельних випадків на день. У той же час, з 10 по 24 листопада, що також є двотижневим
періодом, рівень захворюваності зріс до 12 287 осіб та 188 смертей на день. З урахуванням
темпів зростання протягом двох тижнів, з низькими показниками тестувань (35 425 тестів на
день станом на 24 листопада), 30% позитивних результатів тестів не є переконливим темпом
зростання для посилання на вибори, що відбулися 25 жовтня, і другий тур виборів мера у великих
містах.
Загалом, явка виборців на місцевих виборах була невисокою. За даними ЦВК, 25 жовтня на
виборчих дільницях були присутні 36,88% виборців, тоді як за 5 років до цього їх кількість
становила 46,5%. Між першим та другим турами голосування у 2020 році та у 2015 році
зафіксовано зменшення явки виборців лише на 10%. За даними соціологічної групи "Рейтинг",10
громадяни, які не з'явились на вибори, посилалися на такі причини: 20% зазначили стан свого
здоров'я, 19% не проживали за адресою реєстрації, 15% були зайняті іншими справами в день
виборів , 14% не знали, за кого голосувати. 12% респондентів не були зацікавлені у виборах, 10%
не проголосували через епідемію коронавірусу. 4% не мали виборів у своїх містах / селах, а ще
4% не були включені до списків виборців. Соціологічна компанія, яка проводила та представляла
результати опитування, заявила, що групи, що зазначили як причини “стан здоров’я” та “епідемію
коронавірусу” слід поєднувати. Тому, за їхніми підрахунками, близько 30% не взяли участь у
виборах чи прямо, чи опосередковано через COVID-19. У той же час різниця в явці виборців між
першим та другим туром на місцевих виборах «до коронавірусу» та у 2020 р. становила лише
10%.
ОПОРА порівняла дані про проблему з кворумом на ранкових засіданнях виборчих комісій у різні
роки. 25 жовтня 2020 р. певні питання, пов'язані з кворумом, на ранкових засіданнях виборчих
комісій перед початком голосування були виявлені на 1,44% дільниць. Для порівняння, у
2015 році цих питань взагалі не спостерігалося. Можна припустити, що проблеми, пов'язані з
кворумом, були частково спричинені пандемією, але вони не мали жодного системного впливу
на діяльність органів управління виборами.
Висновки

1. Основним питанням було фінансування заходів з профілактики COVID-19. Недостатня координація
призвела до нерівномірного розподілу ресурсів, тоді як заходи були запроваджені лише за 9
днів до дня виборів.
2. Рекомендації ВООЗ здебільшого враховувались при протиепідемічних заходах. ЦВК провела
широку інформаційну кампанію з роз'ясненням заходів. Однак інформаційній кампанії
бракувало ясності, коли мова йшла про специфічні процедури голосування за місцем
перебування виборців, які були на карантині чи госпіталізовані.
3. У день виборів стався ряд інцидентів, коли деякі виборці були позбавлені права голосу,
зокрема у деяких стаціонарних установах, де процедури голосування були порушені. Справи
не були численними, але створили прецедент.

4. Особливістю цих виборів була менша кількість масових агітаційних заходів на відкритому
повітрі, тоді як засоби масової інформації використовувались у звичайних формах та
масштабах. З іншого боку, рівень активності кандидатів надзвичайно зріс у соціальних мережах
- тенденція, яка свідчить про те, що звичайні засоби масової інформації все ще залишаються
популярними та доступними для кандидатів, тоді як соціальні медіа приваблюють відсутністю
нормативного регулювання.

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/rezultaty_elektoralno-povedencheskogo_issledovaniya_v_den_vyborov.htmlАудиторія: населення
України старше 18 років у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка: 9 947 респондентів, у тому
числі 1200 опитаних респондентів: CATI (Computer Assisted Telephone Interview) на основі випадкової вибірки номерів мобільних
телефонів - опитування тих, хто НЕ ГОЛОСУВАВ на виборах. Похибка не вибірки: в межах 2,8%.
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5. Центральні та місцеві телевізійні канали, друковані засоби масової інформації та радіо
поширювали інформаційні матеріали про особливості проведення цих виборів. Громадяни
мали можливість отримати інформацію про нову виборчу систему та вжиті заходи. Мала
видимість передвиборчої кампанії в вигляді заходів на відкритому повітрі компенсувалася
агітацією в соціальних мережах та доступом кандидатів до звичайних ЗМІ. Однак реалізація
прав кандидатів на участь у виборах була частково обмежена через рівень захворюваності
серед кандидатів та національних політичних лідерів.
6. Проросійські дезінформаційні наративи залишаються важливою проблемою в Україні, хоча
їх видимість була менш централізованою через місцевий характер цих виборів. Додатки для
обміну повідомленнями, такі як Telegram, продовжують збільшувати свою популярність як
засіб поширення цих наративів.

7. Явка виборців була значно нижчою, ніж на попередніх місцевих виборах (проведених в 2015
році). За даними опитування, близько 30% виборців не прийшли на вибори чи прямо, чи
опосередковано через COVID-19.
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ГРУЗІЯ
Автор:
Ніно РІЖАМАДЗЕ
Керівник проєкту моніторингу соціальних мереж, правничка
Міжнародне товариство за чесні вибори та демократію (ISFED)

Робота органів управління виборами та органів державної влади
31 жовтня 2020 року громадяни Грузії вирушили на виборчі дільниці, щоб обрати депутатів
парламенту, незважаючи на збільшення випадків зараження COVID-19. За кілька місяців до
парламентських виборів змішана виборча система була значно модифікована після тривалих
дебатів, протестів та переговорів11. Згідно з нещодавно затвердженою змішаною виборчою
системою, 120 депутатів парламенту мали обиратися через закриті партійні списки та 30
депутатів на одномандатних (мажоритарних) округах.

Офіційна передвиборча кампанія для парламентських виборів 2020 року розпочалася 1
вересня, за шістдесят днів до дня виборів, і ставала більш інтенсивною із наближенням дня
виборів. На передвиборчу кампанію, а також на підготовку до дня виборів негативно вплинула
нова пандемія коронавірусу (SARS-CoV-2) та відповідні виклики, спричинені її спалахом12. Для
протидії соціальним та економічним викликам пандемії центральні та місцеві органи влади
впроваджували різні соціальні політики. Під час імплементації цих політик, розмежування
між правлячою партією та центральними / місцевими органами влади стиралося всупереч
міжнародним зобов'язанням13. Крім того, через COVID-19 велика кількість політичних партій
утрималася від традиційної масової передвиборчої діяльності, тоді як інші партії продовжували
проводити масові заходи. Це створило незбалансоване та несправедливе передвиборче
середовище14. Однак слід зазначити, що обмеження, пов'язані з пандемією, введені урядом Грузії,
не поширювалися на передвиборчу кампанію.

До початку передвиборчої кампанії кількість заражених COVID-19 або ізольованих осіб була
досить низькою, оскільки уряд Грузії оголосив надзвичайний стан15 із суворою державною
політикою щодо карантинних обмежень з 21 березня по 23 травня й продовжував підтримувати
деякі обмеження протягом літніх місяців. 28 січня уряд створив Міжвідомчу координаційну раду
як головний орган прийняття рішень з питань, що стосуються коронавірусу. До складу Ради
увійшли представники уряду, члени парламенту, представники адміністрації президента Грузії
та медичні представники, у тому числі керівник та заступника керівник16 Національного центру
з контролю за захворюваннями (НЦКЗ). Створення багатогалузевої ради та тісна співпраця
медичних та державних установ ефективно стримували першу хвилю зараження COVID-19. В
результаті вищезазначених зусиль Грузія опинилася серед епідеміологічно найбезпечніших
країн під час першої хвилі пандемії.
Однак рівень захворюваності почав різко зростати на початку вересня через літній сезон та
високу мобільність громадян, пов’язану з внутрішнім туризмом. Незважаючи на цей факт, органи
управління виборами Грузії дотрималися всіх термінів, встановлених виборчим законодавством,
і діяли згідно з календарем виборів.17

Спільна заява НУО щодо прийняття конституційних змін: https://bit.ly/2X13LsP
Спільна оцінка передвиборчого середовища парламентських виборів 2020 року (ISFED; TIG; GCJE): доступно за посиланням: https://
bit.ly/3rJoGyS
13
Пункт 5.4 Копенгагенського документа ОБСЄ 1990 року.
14
Ibid.
15
Звіт «Заходи, здійснені урядом Грузії проти COVID-19»: https://stopcov.ge/Content/files/COVID_RESPONSE_REPORT__ENG.pdf
16
Заступником голови NCDC є керівник Центру досліджень громадського здоров’я Річарда Лугара:
17
Календар парламентських виборів Грузії 31 жовтня 2020 року: https://bit.ly/356olN8
11
12
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Охорона здоров'я та санітарні заходи
18 вересня Центральна виборча комісія прийняла Указ,18 що встановлює певні виборчі заходи
та санітарно-гігієнічні вимоги в день голосування. Указ був розроблений на основі міжнародно
визнаних рекомендацій, а також консультацій експертів та епідеміологів з органами управління
виборами19. Документ наступним чином встановлює особливі передумови для входу, виходу та
присутності на виборчих дільницях у день виборів:
Основні санітарно-гігієнічні вимоги до виборчих дільниць:
•

Дезінфекційний бар'єр (засоби колективного захисту), розміщений біля входу до дільниці;

•

Інформація про профілактичні заходи проти поширення вірусу, розміщена на видному місці в
будівлях ДВК;

•
•
•
•
•
•
•

Розчин для обробки рук, що містить щонайменше 70% спирту, необхідний для дезінфекції рук,
має бути розміщений біля входу до дільниць;
Належне поводження, очищення / дезінфекція поверхонь, яких часто торкаються (включаючи
дверні ручки, столи тощо) на виборчих дільницях, забезпечується кожні три години та
відповідно до рівня забруднення; періодично, кілька разів на день, маж проводитися природна
вентиляція дільниць;

Розміщення герметичного контейнера для одноразових серветок або інших гігієнічних відходів,
для використання усіма особами, які мають право бути присутніми на виборчих дільницях;
Кабіна для голосування та вхід в неї для виборця, иає бути залишений відкритим з одного боку,
відкрита сторона - спрямована до стіни виборчої дільниці таким чином, щоб не порушувати
принцип таємниці голосування;

Контейнер для ручок, якими користуються виборці, розміщений на виборчих дільницях, куди
виборець після голосування повинен помістити ручку, якою він / вона користується;
У день виборів виборчі дільниці мають бути забезпечені прибиральниками, які повинні бути
обладнані ЗІЗ (засобами індивідуального захисту);
Перед відкриттям виборчих дільниць та підбиттям підсумків виборів, має бути зроблене
прибирання виборчої дільниці, а також вона має бути оброблена дезінфекційним розчином.

Основні санітарно-гігієнічні вимоги до працівників виборчих дільниць та уповноважених
осіб, що можуть перебувати на виборчих дільницях:
•

Особа, яка має право бути присутньою на виборчій дільниці, не повинна бути допущена до
виборчої дільниці без маски для обличчя та обробки рук дезінфікуючим розчином;

•

Члени дільничної виборчої комісії повинні бути забезпечені масками, захисними шитками
для обличчя та одноразовими рукавичками;

•
•
•
•

Особа, яка має право бути присутньою на виборчій дільниці, не повинна бути допущена до
виборчої дільниці без перевірки температури, за винятком виборців;

Члени ДВК, які перевозять пересувну скриньку для голосування, та спостерігачі під час
голосування за допомогою пересувної скриньки повинні бути оснащені та використовувати
маску для обличчя, захисний щиток для обличчя, одноразові рукавички та розчин для
дезінфекції рук;

Спеціалісти, що здійснюють підрахунок голосів, повинні знаходитись за столами так, щоб
вони не перебували обличчям один до одного;

Інші уповноважені особи повинні розміщуватися на відстані двох метрів від спеціалістів,
що здійснюють підрахунок голосів таким чином, щоб вони могли спостерігати за процесом
підрахунку та сортування бюлетенів.

Указ № 38/2020, прийнятий ЦВК «Про встановлення певних виборчих заходів та санітарно-гігієнічних вимог до Дня голосування
31 жовтня 2020 р. Регулярні парламентські вибори Грузії / Проміжні вибори муніципального представницького органу Сакребуло /
Позачергові вибори мерів з метою запобігання розповсюдженню інфекції, спричиненої новим коронавірусом (SARS-CoV-2) (COVID-19)
», доступний в Інтернеті: https://cesko.ge/res/docs/dadg38ing.pdf
19
Протокол засідання ЦВК; №28 / 2020; 18.09.2020; Сторінка № 8; https://cesko.ge/res/docs/okmi28.pdf
18
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Основні санітарно-гігієнічні вимоги до виборців:
•

Виборці забезпечені ручкою для індивідуального користування. Після голосування виборець
повинен помістити ручку в спеціальний контейнер для ручок;

•

Після розміщення спеціального конверта в скринці, коли виборець залишає дільницю, вихід
повинен бути забезпечений засобами для обробки рук - дезінфікуючим розчином;

•

•

Член ДВК, призначений регулювати потік виборців, повинен забезпечити дотримання
безпечної дистанції між виборцями (якщо це можливо); не допускати присутності більше
двох виборців за реєстраційним столом і скеровувати виборців пройти до реєстраційних
столів, які за літерою алфавіту відповідають першим літерам їх прізвищ, внесених до списку
виборців;

Виборець зобов'язаний носити маску для обличчя. Виборцю потрібно на короткий час двічі
знімати маску для обличчя на дільниці, щоб бути ідентифікованим та виконати процедури,
передбачені законом. Якщо виборець відмовляється зняти маску для обличчя, виборець не
отримає виборчий бюлетень/ бюлетенів.

Температурний скринінг:

Виборці не були зобов'язані проходити перевірку температури. Вимірювання температури було
обов’язковим для інших уповноважених осіб, які входили на дільниці; у разі виявлення лихоманки
- 37° С або більше 37° С, особа підлягала повторній перевірці температури (з інтервалом у 5
хвилин). У випадку, якщо після повторного вимірювання у людини була підвищена температура,
особа не мала бути допущена до виборчої дільниці.

Незважаючи на різке зростання інфікування COVID-19 за кілька тижнів до дня виборів, органи
управління виборами за консультацією органів охорони здоров'я та інших зацікавлених сторін
зуміли ефективно імплементувати відповідні безпекові настанови.
Інклюзія виборців та реєстрація

Оскільки рівень зараження значно збільшився, стало зрозумілим, що виборча адміністрація повинна
створювати спеціальні дільничні виборчі комісії та проводити певні заходи для забезпечення
виборчого права виборців, розміщених у медичних закладах / установах для пацієнтів з COVID-19
та тих, хто знаходиться на ізоляції (карантин у спеціальних установах, або самоізоляція вдома). За
підсумками консультацій з політичними партіями, громадянським суспільством, міжнародними
організаціями лише за 12 днів до дня виборів ЦВК прийняла Указ, який поставив під сумнів питання
забезпечення своєчасного інформування громадськості та належної участі у виборах громадян, що
перебували на самоізоляції20. Іншою важливою проблемою був обмежений термін, що надавався
виборцям, які перебували на самоізоляції, для реєстрації у списку для голосування за місцем
перебування21.
Згідно з Указом, особи, інфіковані COVID-19, які перебували у медичних закладах, були включені до
спеціального списку, тоді як виборці, які перебували на карантині, самоізоляції чи самолікуванні
вдома, дані яких були офіційно зафіксовані відповідними медичними установами, мали можливість
звернутися до кол-центру ЦВК та попросити включити їх до спеціального списку для голосування за
місцем перебування з 24 жовтня по 26 жовтня 22:00. Цей термін було продовжено двічі до 28 жовтня.
Загалом станом на 30 жовтня до спеціального списку було внесено 10845 виборців; серед них 7150
було розміщено в медичних закладах та карантинних закладах, тоді як кількість самоізольованих
виборців становила 3695.
ЦВК також створила 127 спеціальних виборчих дільниць у кожному муніципалітеті в межах окружних
виборчих комісій, відповідальних за забезпечення виборчих прав громадян, розміщених у медичних
закладах, та тих, хто перебував на ізоляції шляхом голосування за місцем перебування 22.
Незважаючи на потік випадків COVID-19 та короткі терміни для реєстрації, надані виборцям, що
перебували на ізоляції, загалом ЦВК вдалося ефективно забезпечити інклюзію виборців та право
голосу незалежно від стану здоров'я.
Указ №45 / 2020, прийнятий ЦВК 19 жовтня; https://cesko.ge/geo/list/show/121687-dadgenileba-45/2020-19102020
Спільна оцінка передвиборчого середовища парламентських виборів 2020 року (ISFED; TIG; GCJE): доступно за посиланням: https://
bit.ly/3rJoGyS ; Transparency International Georgia, “Зауваження щодо резолюції ЦВК”, 22 жовтня 2020 р.; https://www.transparency.ge/
en/post/remarks-resolution-cec
22
ЦВК затвердила спеціальні списки виборців на ізоляції: https://bit.ly/38QaJGK
20
21
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Можливості виборців зробити усвідомлений вибір та передвиборча кампанія
Виборча адміністрація провела інформаційну кампанію для інформування виборців через засоби
масової інформації та соціальні мережі, а також шляхом розсилки SMS-повідомлень тим, чия
контактна інформація була зафіксована відповідними медичними структурами. Більше того, за
даними ЦВК, інформаційні листівки були доставлені виборцям, розміщеним на карантині та в
медичних закладах23. Незважаючи на інформаційну кампанію, проведену органами управління
виборами, головним викликом для виборців, які бажали зареєструватися у спеціальному списку
виборців, був короткий термін, який надався для реєстрації.

ЦВК проводила просвітницькі кампанії для виборців через різні типи ЗМІ, а також соціальні
мережі24 в основному про процедури голосування та заходи безпеки, пов'язані з пандемією
COVID-19, а також про важливість таємниці голосування. Позитивним було те, що інформація
також надавалась мовами етнічних меншин25. Загалом ЦВК провела широкі інформаційні
кампанії та доклала зусиль для сприяння участі та інформуванню виборців про правила безпеки
в день виборів.
Медіа-середовище, дезінформаційні кампанії та доступ виборців до інформації

Телевізійні мовники залишаються основним джерелом інформації в Грузії. Протягом виборчого
періоду ЗМІ були в цілому плюралістичними, але надзвичайно поляризованими, як це було в
попередні роки. Хоча медіасередовище кардинально змінилося після рішення Європейського суду
з прав людини по справі "Руставі 2" та процесів, що розгорталися на телеканалі "Аджара" з липня
2019 року26.
У Грузії, поряд із традиційними ЗМІ, національні та іноземні актори використовують соціальні мережі
та в першу чергу Facebook з політичними цілями для впливу на громадську думку чи поширення
дезінформації. Політичний розкол і поляризація часто використовуються вітчизняними акторами
для дискредитаційних кампаній. Організовані інформаційні операції демонструють, що анонімні
актори, які стоять за ними, використовують заздалегідь сформульовані дезінформаційні наративи,
що мають на меті викликати різко негативну реакцію суспільства та розпалити антагоністичні
почуття до опонентів, громадських активістів та медіа-організацій27.
Напередодні парламентських виборів 2020 року кампанії з очорніння, що проводилися через
анонімні сторінки у Facebook, були дуже інтенсивними. Це ілюструвалося скоординованою
поведінкою28 сторінок, що працюють з метою дискредитації, що виявляється в їх упорядкованих,
організованих та шкідливих інформаційних кампаніях. Для цілей дискредитації використовувались
різні тактики, включаючи відкрито дискредитаційні сторінки Facebook, фальшиві медіа сторінки та
фальшиві сторінки підтримки, які мали на меті ввести в оману виборців та вплинути на їх поведінку.
Слід зазначити, що організовані дискредитаційні кампанії використовувались як проти опозиції,
так і проти правлячої партії / влади29.
Окрім сторінок, що мали на меті вплинути на поведінку виборців, ці наративи представляли не
лише відображення внутрішньополітичних процесів, але й цілеспрямовану дезінформацію та
пропагандистські кампанії, спрямовані на розпалювання ірраціональних страхів, антизахідних та
антиліберальних, ксенофобських та гомофобних настроїв. Сторінки, на яких пропагувався ціннісний
поділ, брали активну участь у передвиборчій кампанії на користь проросійських політичних акторів.
Окрім антизахідних та антиліберальних наративів, також поширювалися відверто проросійські
наративи. Більшість повідомлень базувалися на націоналістичних та релігійних мотивах, щоб бути

Ibid.
Наприклад, частину інформаційної кампанії через соціальні медіа, яку проводить ЦВК, можна знайти в бібліотеці оголошень
Facebook, доступній за адресою: https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=GE&view_all_page_id=
285100957669
25
Інформація для етнічних меншин: https://cesko.ge/eng/list/show/120578-informatsia-etnikuri-umtsiresobebistvis-2020
26
«Оцінка передвиборчого середовища для парламентських виборів 2020 року» -Розділ - Медіа-середовище; Сторінка №13-16;https://
bit.ly/3o8A3y1
27
Перший проміжний звіт про моніторинг соціальних мереж парламентських виборів 2020 року; https://bit.ly/2MoZ2PH
28
Існування організованих мереж, що займаються скоординованою неправдивою поведінкою у Facebook в Грузії, було офіційно
підтверджено тричі за останні місяці. У грудні 2019 року, у квітні та жовтні 2020 року, Facebook видалив зі своїх платформ 1361
акаунт, що працює в Грузії. Більшість з цих аккаунтів представляли неправдиву мережу, пов’язану з Грузинською мрією, тоді як
деякі були пов’язані з Об’єднаним національним рухом. Крім того, Facebook також видалив координовані акаунти, підключені до
кремлівського інформаційного агентства News Front, орієнтованого на грузинську аудиторію.
29
Другий проміжний звіт моніторингу соціальних медіа парламентських виборів 2020 року; https://bit.ly/2X4lFLp
23
24
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більш прийнятними для користувачів Facebook , та не викликати підозр щодо можливих шкідливих
намірів30.
Наративи та методи пропаганди на цих сторінках у Facebook були ідентичні тим, що використовуються
Кремлем у різних європейських країнах. Зокрема, тактика, що застосовується на цих сторінках,
перегукується із зусиллями Кремля поширювати наративи, що розділяють суспільство та що
стосуються західного суспільства та базуються на теоріях змови.

Одну з таких мереж, і найбільшу, ідентифіковану ISFED, Facebook видалив за кілька днів до дня
виборів. Це був самопроголошений альтернативний медіа ресурс «Alt - info», де розміщувалися
переважно новини про політичні події в Грузії, політику ЄС та Росії, парламентські вибори, політичних
діячів та критикувалися інші місцеві ЗМІ, а також ліберальні політики, іммігранти, меншини та
ЛГБТ-спільноти. За даними Facebook, деяка частина цієї діяльності включала розміщення мови
ненависті31.
Зростаюча кількість випадків коронавірусу протягом виборчого періоду ще стльніше збільшила
ризик організованих дискредитаційних кампаній для демократичних процесів. З одного боку,
через обмежену мобільність люди проводили більше часу в соціальних мережах. Практика
соціального дистанціювання спонукала політичні партії та кандидатів більше покладатися на
засоби масової інформації в агітаційних цілях, причому соціальні мережі ставали одним з основних
каналів спілкування з виборцями. З іншого боку, на тлі розгубленості, спричиненої пандемією
та модифікованою соціальною поведінкою, громадяни стали більш вразливими до різних
конспіративних наративів та дезінформації, що поширювалися через соціальні мережі.
Участь в день виборів та явка виборців

31 жовтня 2020 року остаточна явка виборців становила 56,11%32, що вище, ніж на парламентських
виборах 2016 року, де явка склала 51,63%33. Під час дня виборів спостерігачі за виборами ISFED
подали близько 13 скарг, пов’язаних з порушеннями правил COVID-19, які мали переважно
технічний характер. Позитивним є те, що згідно з результатами паралельного рідрахунку голосів,
проведеним ISFED, на більшості виборчих дільниць поважалися заходи щодо COVID-19.

Однак кількість підтверджених випадків COVID-19 різко зросла у жовтні-листопаді, як це було
передбачено медичними органами ще влітку. 8 листопада громадські активісти та опозиційні діячі,
які вважали результати парламентських виборів нелегітимними, влаштували широкомасштабну
акцію протесту перед парламентом Грузії. Протест продовжився перед ЦВК, де правоохоронні
органи застосували водомети проти протестуючих без належного про це попередження. Ряд
організацій громадянського суспільства вважали використання водометів невиправданим.
Після протестних мітингів 9 листопада уряд Грузії ввів обмеження свободи пересування з
22:00 до 5:00 наступного ранку в семи великих містах. Відповідно, перебування в громадських
місцях під час зазначеного часу або пересування як на транспортному засобі, так і пішки було
заборонено. Обмеження були поширені на передвиборчу кампанію другого туру виборів34.
Висновки:

1. Щодо реалізації політик, пов’язаних з COVID-19, та політик соціального забезпечення, межа
між правлячою партією та центральними / місцевими органами влади була розмита всупереч
міжнародним зобов’язанням.
2. Через COVID-19 значна кількість політичних партій утрималася від традиційної масової
передвиборчої діяльності, тоді як інші партії продовжували проводити масові заходи, що
призвело до незбалансованого та несправедливого передвиборчого середовища.
3. Незважаючи на значне збільшення зараження COVID-19 за кілька тижнів до дня виборів,
виборча адміністрація з консультацією органів охорони здоров'я та інших зацікавлених

Іbid
“Звіт про невластиву поведінку в жовтні 2020 року”, 5 листопада 2020 р.https://about.fb.com/news/2020/11/october-2020-cibreport/
32
Статистика виборчої явки 2020: https://cesko.ge/res/docs/2020110718080120.00.1.pdf
33
Статистика явки за 2016 рік:https://cesko.ge/res/docs/monaciletaaqtivobaing.pdf
34
Заява GDI, ISFED, HRC та TIG щодо запровадження режиму комендантської години: https://bit.ly/2MxbUDH
30
31
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сторін зуміла ефективно встановити відповідні безпекові настанови.

4. На більшості спостережуваних виборчих дільниць було дотримано правил протидії COVID-19.
Однак кількість підтверджених випадків COVID-19 різко зросла у жовтні-листопаді, як це
було передбачено медичними органами ще влітку.

5. Незважаючи на потік випадків COVID-19 та короткі терміни для реєстрації, надані виборцям,
що знаходилися в ізоляції, загалом ЦВК вдалося ефективно забезпечити інклюзію виборців
та право голосу незалежно від стану здоров'я. Загалом ЦВК провела широкі інформаційні
кампанії та вжила заходів для сприяння участі у виборах шляхом інформування виборців про
правила безпеки в день виборів.

6. Зростання кількості випадків коронавірусу протягом виборчого періоду ще більше посилило
дискредитаційні кампанії та ризик для демократичних процесів. Цей ризик також збільшився
через те, що громадяни проводили більше часу в соціальних мережах через обмеження
мобільності, що спричинили заходи протидії COVID-19. На тлі розгубленості, спричиненої
пандемією та модифікованою соціальною поведінкою, громадяни стали більш вразливими
до різних конспіративних наративів та дезінформації, що поширювалися через соціальні
мережі.
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Робота органів управління виборами та органів державної влади

У Республіці Молдова постійним органом, який координує діяльність усіх органів управління
виборами з метою підготовки та проведення волевиявлення громадян, є Центральна виборча
комісія (ЦВК)35. Під час президентських виборів 1 листопада 2020 року, які відбулись в умовах
пандемії, ЦВК керувала двома рівнями виборчих органів нижчого рівня: 36 рад виборчих округів
та 2143 офісів виборчих дільниць, де працювало не менше 19 613 людей36.
Органи управління виборами, як правило, організовували вибори ефективно та відповідно до
законодавчо визначених термінів. Засідання ЦВК відбувались у змішаному форматі. Поодинокі
випадки зараження COVID-19 серед виборчих посадових осіб мали місце у виборчих органах усіх
рівнів, хоча вони не мали суттєвого впливу на проведення виборів. Однак спостерігачі PromoLEX наголосили на поганому дотриманні працівниками виборчої адміністрації захисних заходів
під час їх роботи включно до дня виборів. Наприклад, перед другим туром виборів лише на 38%
відвіданих дільниць перевіряли температуру відвідувачів37.

Органом, відповідальним за координацію заходів охорони здоров’я та зміцнення здоров’я
на національному рівні під час пандемії, є Національна надзвичайна комісія громадського
здоров'я (ННКГЗ). Рішення, прийняті нею, були швидко опубліковані румунською та російською
мовами на відповідній веб-сторінці органу влади38. Робота та рішення комісії координуються з
відповідальними особами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)39, та є обов'язковими
для всіх державних та приватних установ. Невиконання рішень комісії призводить до
притягнення до відповідальності40.
В результаті скоординованих дій ЦВК та ННКГЗ з метою регулювання організації виборів під
час пандемії ЦВК розробила (і ННКГЗ затвердила) Керівні принципи щодо заходів запобігання
COVID-19 протягом виборчого періоду41. Документ було затверджено 12 серпня 2020 року
до початку виборчого періоду. Керівні принципи були прийняті з порушенням законодавчих
положень щодо проведення публічних консультацій. Через це, незважаючи на те, що документ,
по суті, відповідав міжнародним стандартам та кращим практицам у галузі, зміст Керівних
принципів на момент прийняття був заплутаним у кількох випадках42, що вплинуло на певність
виборчих процедур, включаючи підготовку спостерігачів.

Для того, щоб прояснити деяку плутанину, текст Інструкції був змінений 13 жовтня 2020 року
Рішенням ННКГЗ №3443.Основні поправки стосувалися надання безкоштовної маски за рахунок
держави для виборців, які прибули на дільницю, не маючи її; встановлення чітких правил

Виборчий кодекс Республіки Молдова. No 1381-XIII від 21 листопада 1997 р., Статті 14-26 https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/
Cod_Electoral_ENG_2020_16_09_2020.pdf
36
Звіт про результати президентських виборів у Молдові 1 листопада 2020 р. Затверджено Рішенням Центральної виборчої комісії
№ 4519 від 23 листопада 2020 р., С. 16.
37
Місія спостереження Promo-LEX за президентськими виборами в Республіці Молдова 1 (15) листопада 2020 р., С.14.
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реалізації виборчого права в разі виборців, які прийшли на дільницю з клінічними симптомами
COVID-19; а також механізм забезпечення права голосу виборців, що перебувають на самоізоляції.
Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції відіграло особливу роль в організації
виборів за кордоном. Влада забезпечила зв'язок між ЦВК та органами влади інших країн, де
були відкриті виборчі дільниці, включаючи донесення інформації про обмежувальні заходи,
встановлені цими країнами в контексті пандемії COVID-19.
Заходи охорони здоров'я та санітарні заходи, які було прийнято для проведення виборів

Керівні принципи щодо заходів запобігання COVID-19 протягом виборчого періоду були розроблені
та затверджені з метою оптимізації та стандартизації виконання виборчих процедур, пов'язаних
з організацією та проведенням виборів під час пандемії. Рекомендації окремо регламентували
заходи для захисту виборців, виборчих посадових осіб та кандидатів. Були також окремі заходи
захисту, затверджені для етапів виборчого процесу: передвиборчого періоду, дня виборів та
періоду після дня виборів. Положення охоплювали головним чином роботу виборчих органів і
скоріше недостатньо охоплювали передвиборчу агітаційну діяльність (передвиборчі мітинги,
агітаційна діяльність від дверей до дверей тощо).
Положення, які були найбільш актуальними для процедури голосування, включали наступне:
•
•
•
•
•
•
•
•

Обов'язок дотримуватися в межах периметру виборчої дільниці (ВД) правил щодо соціальної
дистанції та заборона проведення зібрань за участю понад 50 осіб;
Облаштування приміщень ВД таким чином, щоб була можливість дотримуватися соціальної
дистанції 1 метр між виборчими посадовими особами;
Вимірювання температури кожного виборця під час входу на дільницю;
Розміщення диспенсерів із дезінфікуючими засобами на спиртовій основі біля входу в
дільницю, на видному та доступному місці;
Надання доступу виборцям на виборчі дільниці та в офіси органів управління виборами
лише за умови носіння захисної маски. Члени виборчої комісії повинні були запропонувати
кожному виборцю безкоштовну захисну маску в день виборів;
Здійснення виборчого права за місцем перебування для виборців, які перебувають на
самоізоляції (для лікування вдома, контактних осіб, людей, які повернулися з-за кордону з
червоної зони та тих, хто вже має симптоми гострої респіраторної інфекції);
В день виборів приміщення дільниці повинні були часто провітрюватися і, якщо можливо,
навіть постійно провітрюватися; також робочі зони та поверхні дільниці мали дезінфікуватися
протягом дня;
Максимальна кількість виборців, яку одночасно допускають до виборчої дільниці, повинна
була дорівнювати кількості доступних кабін для голосування (наприклад, 2 кабіни - 2
виборці, присутні одночасно).

Протягом виборчого періоду Promo-LEX ідентифікувала лише одну скаргу щодо застосування
заходів запобігання COVID-19 під час виборів. Вона була подана до ЦВК партією, яка не брала
участі у виборах. Прохач вимагав припинити збір підписів для реєстрації кандидатів, оскільки
Керівні принципи щодо заходів запобігання COVID-19 протягом виборчого періоду не містили
жодних правових положень щодо збору підписів в умовах надзвичайної ситуації в галузі
охорони здоров'я. Згідно з відповіддю ЦВК, не було причин зупиняти збір підписів, оскільки
заходи попередження та стримування COVID-19 під час збору підписів були детально описані в
Довіднику для членів ініціативних груп, що підтримують кандидатів у Президенти Республіки
Молдова. Слід підкреслити, що відповідний Довідник не має статусу регуляторного акта, а є
лише рекомендацією.
Після виборів ЦВК вирішила надати Міністерству охорони здоров’я, праці та соціального захисту
захисне обладнання для запобігання розповсюдженню інфекції COVID-19, яке була придбана та
не було використане під час президентських виборів44.

Рішення ЦВК No 4535 від 11 грудня 2020 року про надання Міністерству охорони здоров'я, праці та соціального захисту деяких
захисних засобів для запобігання поширенню інфекції COVID-19.
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Хоча заходи запобігання COVID-19 відповідали Керівним принципам, їх не завжди дотримувались
на виборчих дільницях, як це відзначила Promo-LEX у першому та другому турах, зокрема,
коли мова йшла про контроль температури та облаштування виборчої дільниці з урахуванням
обов'язкового дистанціювання45.
Інклюзія виборців та реєстрація, зокрема, госпіталізовані виборці, у карантині чи самоізоляції

Було регламентовано, що люди з симптомами гострої респіраторної інфекції, що приходитимуть
на дільниці до 15:00, не будуть допущені до приміщення дільниці, але будуть занесені до списку
виборців для голосування за місцем перебування (за допомогою пересувної скриньки).

Однак для виборчих дільниць, на яких не було пересувних скриньок для голосування, таких як
ті, що були організовані за кордоном, або для виборців у Придністров’ї46, доступ до дільниць
був наданий незалежно від стану здоров'я виборців або часу їх прибуття на дільницю. PromoLEX зауважила, що для деяких категорій виборців рівні шанси доступу до голосування не були
забезпечені.
Регулювалася також ситуація виборців, які перебували на самоізоляції (для лікування вдома,
контактні особи, люди, які повернулися з-за кордону з червоної зони та ті, хто вже має симптоми
гострої респіраторної інфекції). Вони реалізували своє право голосу за місцем перебування,
подавши запит до виборчої комісії, відповідальної за виборчу дільницю, де зареєстровано
виборців, як таких, які мають там своє місце проживання.
Згідно з рішенням Комісії47, члени виборчої комісії, призначені для реалізації голосування
за допомогою пересувної скриньки, та ті, хто їх супроводжують, повинні були мати захисне
спорядження (маски, рукавички, щитки, захисний одяг тощо) та суворо дотримуватися правил
користування такими захисними засобами. Ці правила були загальними умовами для всіх випадків
голосування за місцем перебування, незалежно від того, перебували виборці в самоізоляції чи ні.
На думку спостерігачів за виборами, зазначені правила переважно дотримувались у дні виборів.

Однак, як зазначила Promo-LEX, ці правила не враховували ситуацію, коли особа була
самоізольована в іншому місці, ніж її дійсне місце проживання. Таким чином, голосування за
місцем перебування відповідно до Керівних принципів було неможливим, оскільки виборець
був зареєстрований у основних списках виборців іншої дільниці.

У той же час, у другому турі виборів (15 листопада 2020 р.) спостерігачі Promo-LEX були
поінформовані принаймні про один випадок, коли виборці, які були госпіталізовані до відділення
COVID, не мали можливості голосувати за допомогою пересувної скриньки, тому що лікарі
відмовились її вимагати.

Після виборів органи управління виборами не зареєстрували жодних скарг від виборців, які
підтверджували б неможливість скористатися виборчим правом з конкретної причини зараження
COVID-19 або неможливості пересуватися через введені протиепідемічні обмеження.
Можливості виборців зробити усвідомлений вибір та проведення передвиборчої кампанії
учасниками виборів

ЦВК спільно з Центром безперервної виборчої підготовки (ЦБВП)48 поінформували виборців
про конкретні аспекти організації виборів в умовах пандемії COVID-19. Інформаційні заходи
проводились особливо активно протягом останніх трьох тижнів передвиборчої кампанії. Вони
включали: висвітлення у ЗМІ чотирьох аудіо / відео матеріалів на ТБ / радіо та в Інтернеті (відео,
підкасти); члени ЦВК інформували виборців під час телепередач; обговорення та інформування
виборців під час інформаційної кампанії, організованої ЦБВП.
Див. щодо цього дані, наведені в попередніх висновках Promo-LEX після дня виборів у другому турі: https://promolex.md/19189misiunea-de-observare-promo-lex-prezinta-rezultatele-preliminare-si-scorul-obtinut-de-candidati-in-cele-608-sectii-de-votare-din-esantion/?lang=en
46
Придністровський регіон - це територія Республіки Молдова, яка не знаходиться під контролем конституційних органів Республіки
Молдова. В регіоні зареєстровано близько 250 000 громадян Республіки Молдова, які мають право голосу.
47
Рішення No 24 від 12 серпня 2020 року. Національна надзвичайна комісія з питань охорони здоров’я.
48
ЦБВП - це державна установа, заснована Центральною виборчою комісією, яка проводить спеціалізовані навчальні курси для
посадових очіб виборів, а також проводить інформаційні кампанії для виборців.
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Теми, що розглядались під час інформаційних кампаній, охоплювали заходи проти COVID-19,
яких слід дотримуватися у день виборів; запит пересувної скриньки для голосування виборцями,
які отримували лікування вдома або в лікарні; дезінфекція виборчих дільниць; дотримання
соціального дистанціювання; та носіння захисних масок під час зустрічей з виборцями в
приміщеннях49.

З одного боку, інформування виборців про правила захисту від COVID було загалом достатнім.
Кампанію було зроблено з акцентом на необхідних кроках, що треба вживати виборцям на
дільниці у день голосування. З іншого боку, що стосується інформування кандидатів про вимоги та
обмеження передвиборчої діяльності, Promo-LEX виявив недостатню чіткість та передбачуваність
середньо- та довгострокових умов.
В контексті початку виборчої кампанії, згідно Рішення No 33 ННКГЗ (28 вересня 2020 р.) було
дозволено організовувати одноразові масові збори на національному рівні (передвиборчі
мітинги) за участю до 50 осіб, за умови дотримання заходів охорони здоров’я та того, що
організатори складуть епідеміологічний протокол події, використовуючи надану модель (ім’я,
прізвище, ІПН, номер телефону, адреса електронної пошти, домашня адреса). Не можна було
організовувати мітинги поблизу державних установ, навчальних закладів, лікарень чи інших
місць з високим ризиком зараження (крім того, для зустрічей у приміщенні було обов’язковим
носіння масок).
З моменту початку виборчої кампанії - 1 жовтня 2020 року - ННКГЗ оголосив надзвичайну
ситуацію в галузі охорони здоров'я (червоний код) у більшості (68%) адміністративнотериторіальних одиниць (АТО). Встановлення конкретних, жорсткіших або більш послаблених
заходів було покладено на Територіальні комісії з охорони здоров'я (ТКОЗ), які мають право,
серед іншого, забороняти організовувати масові мітинги.

Теоретично в різних АТО були встановлені різні заходи та умови захисту50 і кандидатам потрібно
було отримувати інформацію вчасно, щоб мати можливість планувати свою передвиборчу
діяльність. Promo-LEX виявила, що організація публічних зустрічей під час виборчої кампанії була
заборонена щонайменше в чотирьох АТО другого рівня (з 36). Однак спостерігачі за виборами
помітили принаймні шість випадків, коли кандидати на виборах проводили виборчі акції в
цих регіонах, а правоохоронні органи не втручалися. Більше того, були помічені передвиборчі
збори та автомобільні марші, що проводились з порушенням обмеження в 50 осіб, і знову ж таки
правоохоронні органи не втрутились..
На думку Promo-LEX та інших неурядових організацій, ігноруючи та порушуючи заходи проти
поширення COVID-19, встановлені ННКГЗ, кандидати демонстрували відсутність відповідальності
перед виборцями. Роблячи це, вони пропагували зухвале ставлення до заходів, що вживалися
владою для боротьби з COVID-19, та підвищували ризик поширення інфекції серед населення51.
Promo-LEX також наголосила, що до початку виборчої кампанії ЦВК не видавала окремих чітких
рекомендацій потенційним кандидатам або кандидатам на виборах щодо того, як проводити
кампанію збору підписів, або передвиборчу кампанію відповідно до умов, встановлених ННКГЗ.

Згідно з даними Promo-LEX, кандидати не оскаржували обмежувальні заходи, які ННКГЗ або
ТКОЗ встановили на період передвиборчої кампанії. Під час передвиборчої кампанії лише одне
звернення було подано від кандидата, де він посилався на ймовірне порушення епідеміологічних
обмежень іншим кандидатом.
Однак на етапі призначення та реєстрації кандидатів, особливо під час збору підписів на
підтримку потенційних конкурентів, кандидати, які не змогли зібрати достатню кількість
підписів, подавали скарги до суду, і одним із порушених питань був контекст пандемії.

Інформація для виборців щодо заходів захисту під час пандемії також була надана Асоціацією Promo-LEX та її партнерами, в тому
числі за допомогою суб-грантів. Відеоматеріали були розроблені та розповсюджені в Інтернеті, а також на регіональних телеканалах.
50
Переважно умови були однаковими, проте в деяких АТО другого рівня були введені конкретні заходи, такі як повна заборона на
публічні збори, зупинка громадського пасажирського транспорту та закриття ринків.
51
Заява. Позиція Громадянської коаліції за вільні та чесні вибори щодо президентських виборів 2020 р. С.3
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Медіа-середовище, дезінформаційні кампанії та доступ виборців до інформації
Що стосується загального інформаційного середовища, то, на думку спостерігачів за виборами,
за деякими винятками, телевізійні та Інтернет-ЗМІ відзначалися необ'єктивною поведінкою
під час виборчої кампанії. Вони висвітлювали кандидатів на виборах несправедливо, сприяючи
сильному гендерному дисбалансу, і не надавали вичерпної інформації громадськості про
виборчий процес та процедури голосування52.

Крім того, вищезазначене рішення ННКГЗ та пов'язані з ним обмеження можуть бути оцінені
як такі, що запроваджують обмежені можливості для проведення агітації, зокрема обмежують
зустрічі кандидатів з виборцями та публічні збори, що могло вплинути на доступ до інформації
про програми кандидатів.
Що стосується теми пандемії, то під час президентських виборів спостерігачі не помічали широких
кампаній дезінформації на основі фейкових новин, пов'язаних з вірусом COVID-19. Відповідно,
також не було помічено жодної кампанії з підвищення обізнаності щодо інформування виборців
про небезпеку дезінформації.
Тема COVID-19 рідко згадувалась у виступах кандидатів. ЗМІ піднімали теми COVID-19 у
передвиборчому контексті головним чином з метою інформування виборців про заходи,
встановлені для голосування в день виборів.

Незважаючи на те, що видимої дезінформаційної кампанії щодо COVID-19 спостерігачі не
виявили, згідно з опитуваннями громадської думки53 (включаючи ті, що були проведені під час
виборчої кампанії), громадяни здебільшого скептично ставляться до існування вірусу. А саме,
щонайменше 28% вважали, що вірус був створений штучно американськими військовими силами,
а 39% вважали, що він створений в китайських лабораторіях. Понад 42% респондентів згаданого
опитування висловили думку, що вірус був створений штучно, щоб запровадити обов'язкову
вакцинацію. Кожен третій громадянин Молдови вважав, що лікування від COVID-19 не потрібно,
та близько 55% респондентів вважали, що вірус не є більш небезпечним, ніж звичайний грип.

Окрім фейкових та маніпулятивних новин про COVID-19, які в основному розповсюджувались в
Інтернеті, на вищезгадані думки вплинуло те, що кандидати на виборах та лідери громадської
думки ігнорували та порушували протиепідемічні обмеження, встановлені органами охорони
здоров'я. Більше того, схоже, що ці думки могли бути підкріплені толерантною поведінкою
правоохоронних органів щодо порушень, які були помітні для широкої громадськості.
Участь у день виборів та явка виборців

Незважаючи на контекст пандемії, приблизно на 5% більше виборців взяло участь у президентських
виборах 2020 року порівняно з президентськими виборами 2016 року. Виборчі дільниці були
забезпечені масками для кожного виборця, дезінфікуючим гелем та приладами для вимірювання
температури тіла. Однак, особливо в день першого туру, кілька посадових осіб виборчого процесу
та виборців проігнорували вимоги захисту під час пандемії. Згідно з офіційною статистикою,
кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зросла після виборів. Однак важко
зробити висновки щодо впливу виборів на цей ріст, оскільки за ним відбулося безперервне та
приблизно рівномірне збільшення кількості захворювань без певних вирішальних коливань,
особливо після другого туру виборів.

Ми хотіли б підкреслити, що, незважаючи на проведення президентських виборів у листопаді
2020 року під час пандемії, участь виборців не зменшилась, а навпаки, зросла. Порівняно з другим
туром президентських виборів 2016 року, коли проголосували 53,45% виборців, у другому турі
президентських виборів 2020 року взяли участь 58,22% виборців. Ми хотіли б підкреслити,
що кількість людей, які проголосували на виборчих дільницях, створених за кордоном, майже
подвоїлася - зі 138 720 до 263 177.
У день виборів спостерігачі Promo-LEX повідомили про поодинокі випадки, коли виборче право
Заява. Позиція Громадянської коаліції за вільні та чесні вибори щодо президентських виборів 2020 р. С.2
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громадянина було порушено через прояви симптомів COVID-19 під час входу на дільницю або
через нібито відмову лікарні робити запит на пересувну скриньку для пацієнтів, яких було
госпіталізувано у спеціалізованих підрозділах COVID-19.

Щодо забезпечення виборців засобами індивідуального захисту, ми хотіли б ще раз наголосити,
що дільниці були обладнані масками для кожного виборця, дезинфікуючим гелем та приладами
для вимірювання температури тіла. У той же час, особливо в день першого туру виборів, кілька
виборчих посадових осіб проігнорували вимоги захисту. Зафіксовані інциденти включали:
недотримання соціальної дистанції, невимірювання температури, присутність виборців без
масок та призупинення голосування під час провітрювання приміщень.
Порівняно з першим туром, Promo-LEX виявила лише два випадки,54 коли весь склад виборчої
комісії був замінений через зараження деяких членів, а інші пішли на самоізоляцію.
Згідно з офіційною статистикою, кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла після Дня
виборів (перший тур), що відбувся 1 листопада 2020 р. Тенденція зростання також продовжилася
після другого туру виборів, що відбувся 15 листопада 2020 р. Якщо бути точними, середня
кількість підтверджених випадків за два тижні до виборів (15-31 жовтня 2020 р.) становила 683
на день, тоді як після дня виборів, у період 3-13 листопада, середня кількість випадків становила
962 на день. Подібним чином, після другого туру виборів (15 листопада 2020 р.) тенденція
зростання продовжувалась, і середня кількість випадків, про які повідомлялося протягом 17-30
листопада, становила 1141 на день55.

У день виборів кандидати не подавали жодних скарг щодо порушення заходів захисту.
Незважаючи на це, Promo-LEX поінформувала ЦВК про помилки, помічені в тому, як виборчі
посадові особи дотримувались правил захисту. Виборча адміністрація надіслала ці повідомлення
до правоохоронних органів, які під час дня виборів, як і в подальший період, зверталися
до керівників виборчих органів. Як результат, у другому турі виборів, порівняно з першим,
спостерігачі Promo-LEX помітили незначну кількість таких інцидентів.

Щодо виборців, які знаходились на самоізоляції та робили запит на голосування за місцем
перебування, ми хотіли б зазначити, що їх частка становила близько 3-4% від загальної кількості
людей, які просили проголосувати за допомогою пересувної скриньки. За офіційними даними
ЦВК, кількість звернень виборців, які перебували на самоізоляції, у першому турі становила
1616 із 39919, а в другому - 836 із 31145.
Висновки:

1. Незважаючи на затримку, органи державної влади доклали зусиль для забезпечення
проведення виборів за відносно безпечних обставин як з регуляторної, так і технічної точки
зору.
2. Пандемія не вплинула на явку виборців - порівняно з попередніми президентськими
виборами, явка виборців зросла, особливо у другому турі.
3. Спостерігачі за виборами не помітили жодної кампанії, спрямованої на дезінформацію та
маніпуляцію громадською думкою. Однак ефект фальшивих новин та наявність кандидатів
та лідерів громадських думок, що ігнорували та порушували правила, встановлені органами
охорони здоров’я, за відсутності належних покарань з боку правоохоронних органів, створили
загальне враження серед населення, що вірус не є небезпечним та ним можна нехтувати.

4. Після виборів, особливо після першого туру, кількість випадків зараження дещо зросла, хоча
дуже малоймовірно, що це збільшення було спровоковане виборами. Більше того, влада не
представила жодних офіційних висновків, щоб підтвердити або спростувати вищезазначену
гіпотезу.
5. Учасники виборчих перегонів не посилалися на введені санітарні заходи як підставу для
оскарження отриманого результату, та як те, що визначило та вирішально вплинуло на
виборчу кампанію з їх точки зору.
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Із 2,143 комісій, створених по всій країні.
Статистичні дані. Управління кризою COVID-19 в Республіці Молдова.
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Пандемія COVID-19 спричинила значні корективи у виборчому процесі в Киргизстані. Поперше, місцеві вибори, призначені на 12 квітня 2020 року, були відкладені через запровадження
режиму надзвичайної ситуації в країні як наслідок поширення COVID-19. Перед Центральною
комісією з виборів та референдумів Киргизької Республіки (ЦВК) постало складне завдання,
оскільки парламентські вибори були призначені на 4 жовтня 2020 року, а перенесення місцевих
виборів стало приводом для тривалих дискусій щодо спільного проведення парламентських та
місцевих виборів. Згодом було вирішено перенести місцеві вибори на 2021 рік і зосередитись на
парламентських виборах.
Робота органів управління виборами та органів державної влади.

У Киргизстані було створено Республіканський штаб протидії розповсюдженню коронавірусної
інфекції. Цей штаб регулював питання, пов'язані з COVID-19, і включав представників уряду,
Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних органів. Діяльність Штабу розпочалась у
березні 2020 року і продовжується донині.
Виборчий процес був розпочатий Указом президента56, який також зобов'язав уряд розробити
процедури для стримування пандемії. 24 серпня 2020 року ЦВК запровадила алгоритм
епідеміологічного захисту протягом виборчого періоду57, який включав: 1) роботу дільничних
виборчих комісій; 2) висування кандидатів у депутати Жогорку Кенеша на з'їздах політичних
партій; 3) передвиборчу агітацію; 4) голосування поза приміщеннями для голосування; 5) день
виборів; 6) рекомендації виборцям.

Слід зазначити, що на початковому етапі цей алгоритм не був узгоджений з Республіканським
штабом і був прийнятий ЦВК самостійно. В якості однієї з причин прийняття такого рішення
ЦВК вказала бажання прискорити процес з метою "забезпечення санітарно-епідеміологічної
безпеки та захисту здоров'я громадян під час підготовки та проведення виборів до Жогорку
Кенеша Киргизької Республіки". Згодом цей алгоритм було затверджено Міністерством охорони
здоров’я Киргизької Республіки наказом No 695 від 7 вересня 2020 року.
Вищезазначене свідчить про те, що координація між ЦВК та урядом була досить слабкою,
оскільки деякі члени ЦВК звинувачували уряд у тому, що він грає позицію "страуса" та не приймає
рішення щодо алгоритмів, а тому ЦВК доводилося самостійно запроваджувати такі алгоритми.
Слід також зазначити, що до оголошення виборів ситуація з пандемією була на піку, і багато
партій вимагали скасування або перенесення виборів, в тому числі з етичних міркувань.
Загалом, неможливо дати задовільну оцінку державним органам за їх роботу під час пандемії.
Можна сказати, що робота ЦВК теж не була найвищої якісті, оскільки практичне виконання її
рекомендацій було на низькому рівні, й ЦВК прийняла мінімальну кількість вкрай важливих
рішень.
Охорона здоров'я та санітарні заходи

Загалом, не можна стверджувати, що ЦВК прийняла багато рішень у зв'язку з пандемією.
Вона затвердила алгоритм роботи, який передбачав спеціальні вимоги до завдань дільничних
виборчих комісій, зокрема дотримання санітарно-епідеміологічних заходів, таких як дезінфекція,
дотримання соціальної дистанції, масковий режим, використання працівниками засобів
індивідуального захисту; тоді як виборцям рекомендували вирішувати будь-які питання,

Указ Президента Киргизької Республіки "Про призначення виборів депутатів Жогорку Кенеша Киргизької Республіки", 2 липня 2020 року.
Рішенням № 93 затверджено «Алгоритм дій щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони здоров’я громадян у
період підготовки та проведення виборів депутатів Жогорку Кенеша Киргизької Республіки 4 жовтня 2020 року».
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пов'язані з уточненням та виправленням даних про себе у списках виборців або наміром
проголосувати за іншою виборчою адресою через портал tizme.gov.kg.

Алгоритм також вплинув на висування кандидатів у депутати Жогорку Кенеша на з'їздах
політичних партій. Перш за все, ЦВК рекомендувала проводити з’їзди політичних партій
онлайн. У разі проведення з'їзду політичної партії офлайн, ЦВК дала такі рекомендації: (1)
з метою дотримання санітарно-епідеміологічних стандартів та захисту здоров'я громадян,
політичні партії повинні розглянути можливість зменшення кількості делегатів від первинних
/територіальних партійних осередків; і (2) розглянути можливість проведення з’їзду на вулиці
(просто неба). Рекомендації були в основному загальними, наприклад, організація входу після
вимірювання температури та дезінфекції, дотримання соціальної дистанції, використання
дезінфікуючих засобів, дотримання маскового режиму тощо.

Згаданий алгоритм також містив санітарно-епідеміологічні вимоги до голосування за місцем
перебування та голосування на дільницях (голосування в приміщенні). Для проведення
голосування за місцем перебування дільничні виборчі комісії отримали від ЦВК такі рекомендації:
вимірювання температури тіла членів комісій, спостерігачів, представників кандидатів,
партій та засобів масової інформації перед виїздом на голосування поза приміщеннями для
голосування; дезінфекція робочих поверхонь та транспорту для виборчої комісії; надання засобів
індивідуального захисту та бахіл для членів дільничних виборчих комісій (ДВК), які проводять
голосування поза дільницями; наявність дезінфікуючих засобів для членів ДВК, які проводять
голосування поза дільницями; безкоштовне надання одноразових рукавичок та масок виборцям,
які голосують поза приміщеннями для голосування; надання індивідуальних засобів захисту
спостерігачам, представникам кандидатів, політичних партій та ЗМІ їх організаціями тощо.

Також існувала низка вимог до голосування в день виборів у приміщеннях для голосування,
зокрема: організація входу з вимірюванням температури тіла та дезінфекцією, дотримання
соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів, дотримання маскового режиму,
розміщення інформаційних матеріалів у приміщеннях для голосування, проведення
роз’яснювальної роботи щодо необхідності дотримання протиепідемічних вимог та надання
виборцям засобів індивідуального захисту (маски та рукавички) біля входу на дільницю
безкоштовно.
Також були надані деякі рекомендації щодо самого процесу голосування, наприклад, дезінфекція
ідентифікаційного обладнання спиртовою тканиною до і після процедури ідентифікації кожного
виборця; дезінфекція кабін для голосування та автоматичних виборчих скриньок принаймні
двічі кожні 60 хвилин; наявність окремої кабіни для голосування для виборців із симптомами
COVID-19.
Загалом, алгоритм містив достатні санітарно-епідеміологічні заходи. Однак багато з них так і не
були реалізовані: заходи були прийняті та повністю відповідали міжнародним стандартам, але
на практиці було залишено простір, щоб заходи взагалі не застосовувались.
Інклюзія виборців та реєстрація

ЦВК рекомендувала виборцям вирішувати питання, пов'язані з уточненням, виправленням даних
про себе у списках виборців та наміром проголосувати за іншою виборчою адресою (форма 2)
через державний портал для виборців "TIZME" (https://tizme.gov .кг/). Державний портал www.
tizme.gov.kg розмістив попередній список виборців, де можна було уточнити інформацію про
себе за 80 календарних днів до дня виборів, тобто до 16 липня. Ці списки також розміщувались
безпосередньо на виборчих дільницях. У разі неточностей виборцю пропонувалося або подати
заяву до ДВК у встановлений строк, або скористатися порталом "TIZME". Однак слід зазначити,
що не кожен громадянин Киргизстану має можливість користуватися вищевказаним порталом,
який вимагає додаткового обладнання для ідентифікації в системі. Слід також зазначити,
що не було надано інструкцій для виборців, які через хворобу, спричинену COVID-19, не мали
можливості уточнити чи внести зміни до списків виборців, тому це питання було вирішено лише
загальним чином.
ЦВК також рекомендувала виборцям, які мали симптоми хвороби, контактували з хворими
особами або перебували в обзервації та бажали скористатися своїм активним виборчим правом,
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подати заяву до відповідної ДВК ло 2 жовтня щодо можливості проголосувати за місцем
перебування 3 жовтня. Якщо виборець мав намір здійснювати активне право голосу в день
виборів 4 жовтня на виборчій дільниці, йому рекомендувалося відвідати дільницю після 18:00.
Такі рекомендації ЦВК не мали нормативних підстав, оскільки ці дії можна прирівняти до
позбавлення виборчого права. Крім того, ці рекомендації включали лише тих виборців, які мали
симптоми хвороби, або контактували з хворими людьми, або перебували в обзервації. Про тих,
хто був госпіталізований на той час, ЦВК навіть не згадала.

Можливо, це питання могло отримати більш широку реакцію, але ситуація з реєстрацією
значної кількості виборців через форму 2 (ті, хто голосує не на своїй дільниці) та можливими
порушеннями виборчого законодавства, не дозволяє нам достовірно оцінити скільки таких
виборців було позбавлено виборчого права. Беручи до уваги вищевикладене, можна зробити
висновок, що більшість, якщо не всі, виборці, госпіталізовані з COVID-19, були позбавлені
можливості голосувати.
Слід також зазначити, що Міністерство охорони здоров’я, затвердивши алгоритм, зазначило у
своєму наказі, що воно складе список виборців, які перебували в лікарнях на день голосування,
та передасть їх відповідним ДВК. За інформацією ЦВК, 29 075 осіб по всій країні подали заявки
на голосування поза приміщеннями для голосування. ЦВК зазначила, що можливість голосувати
за місцем перебування також була надана виборцям із COVID-19, але лише тим, хто переносив
хворобу в легкій формі та проходив лікування вдома.

Однак процедура голосування для таких осіб ніде не була прописана, і з цього приводу є серйозні
занепокоєння щодо таємниці голосування та дотримання санітарних норм. Наприклад, одним із
коментарів ЦВК з цього приводу було таке: "Виборець зобов'язаний носити маску та рукавички,
коли приїжджають представники ДВК. Людина не може запросити їх всередину. Бюлетень для
бюлетеня потрібно дати за поріг ". Таким чином, можна сказати, що робота з надання виборцям
можливості голосувати проводилась на дуже базовому рівні, і не мала жодних детально
розроблених положень.
Можливості виборців зробити усвідомлений вибір та передвиборча агітація

Загальна інформація щодо виборів, що стосується процедур голосування та освіти виборців була
надана ЦВК стандартним способом і не викликала особливої критики. Разом з тим, інформація
щодо попередження COVID-19 від ЦВК практично не надавалась, тобто офіційний веб-сайт ЦВК
містив про це мало інформації.

Однак у деяких своїх прес-релізах ЦВК попередила про складну епідеміологічну ситуацію в країні та
закликала дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил. Щодо проведення передвиборчої
агітації, ЦВК надала деякі рекомендації щодо алгоритму, серед яких були рекомендації щодо
проведення промо-заходів через телебачення, радіо, аудіо- та відеоформати та Інтернет; офлайнзасідання рекомендувалося проводити на відкритому повітрі, враховуючи вимогу не проводити
масових зборів; в той час як розповсюдження агітаційних матеріалів (буклетів, газет, компактдисків, прапорів, значків тощо) рекомендувалося проводити з обов’язковим використанням
одноразових рукавичок та захисних масок.

У разі проведення офлайн-зустрічей з виборцями в приміщеннях, політичні партії були зобов'язані
забезпечити: проведення попереднього прибирання з миючими засобами та дезінфекцію
приміщень, де повинні відбуватися зустрічі з виборцями; проведення зустрічей з малими
групами людей, щоб уникнути масового скупчення людей; безконтактний контроль температури
учасників заходу біля входу в приміщення; обробка рук учасників зустрічі антисептичними
засобами біля входу в приміщення; обов’язкове використання масок, рукавичок та інших засобів
індивідуального захисту всіма учасниками заходу; дотримання соціальної дистанції між людьми
(не менше 1,5-2 метри); за відсутності штучної вентиляційної системи - обов’язкова вентиляція
мала проводитися кожні 30 хвилин протягом 15 хвилин; у разі, якщо температура на вулиці
вище 18 градусів, треба було забезпечувати постійне провітрювання приміщень, виключаючи за
допомогою вентиляції.
Також був створений спеціальний ресурс під назвою "TALAPKER", який містив інформацію про
політичні партії, їх програми, списки з інформацією про кандидатів. ЦВК рекомендувала виборцям
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використовувати цей ресурс для отримання інформації. Щодо стосується заходів, вжитих для
обмеження можливості для учасників передвиборчої кампанії проведення фізичних зустрічей,
агітації від дверей до дверей, заходів чи інших традиційних засобів проведення агітації, ЦВК мало
контролювала цей процес, оскільки партії успішно використовували всі можливості проведення
фізичних зустрічей з виборцями, де часто не дотримувались санітарних заходів. Здебільшого
ЦВК реагувала лише після події, залишивши превентивні заходи без нагляду. Деякі партії також
припинили свою передвиборчу діяльність на час пандемії, але, не побачивши підтримки цього
з боку інших конкуруючих партій, ЦВК вирішила не забороняти передвиборчу агітацію. Однією
з небагатьох вимог, яких намагалися дотримуватися політичні партії, була кількість виборців,
присутніх на зустрічах, але переважно кількість виборців перевищувала допустиму межу в 50 осіб.
Масові збори на зустрічах з виборцями в регіонах країни стали звичним явищем. Одна з таких
подій спричинила масову фізичну суперечку між кандидатами від двох партій. Після цього
інциденту ЦВК нарешті вимагала від політичних партій дотримання санітарних норм і цитувала
витяги зі свого алгоритму дій. Навіть після розгляду інциденту жодна політична партія не
отримала попередження за порушення санітарних норм, хоча кандидати, причетні до бійки, були
виключені з виборчих перегонів. Як правило, інформаційна підтримка процедур голосування
була на звичайному рівні, але інформації про запобігання COVID-19 не було.

Загалом виборці мали можливість отримати інформацію про передвиборчу кампанію, хоча
підвищений ризик для здоров'я обмежив проведення агітаційних заходів на відкритому повітрі.
Це частково компенсувалось посиленою присутністю кандидатів у соціальних мережах та
проведенням агітаційної діяльності на телебаченні, радіо, у аудіо- та у відеоформатах.
Медіа-середовище, дезінформаційні кампанії та доступ виборців до інформації

Загалом пандемія COVID-19 була використана в інформаційних кампаніях як доказ провалу
нинішньої влади та її нездатності в достатній мірі боротися з вірусом. Широкої дезінформації в
риториці політичних партій не спостерігалося, проте на місцевому рівні, особливо в соціальних
мережах, часто поширювалася дезінформація про вірус. Не можна сказати, що така дезінформація
пішла на користь кампанії якоїсь з партій.

Залишається надзвичайно складним боротися з такою дезінформацією, яка залишалася переважно
неспростованою. У деяких випадках Республіканський штаб, який також надавав інформацію в
соціальних мережах, спростовував певні дані. Під час одного з брифінгів представник Міністерства
охорони здоров’я висловив думку, що не слід довіряти інформації із зовнішніх джерел, на відміну
від достовірної інформації, наданої Республіканським штабом. Слід зазначити, що не було ані
великих дезінформаційних кампаній, ані кампаній з підвищення обізнаності виборців щодо
небезпеки дезінформації.
Деякі провладні партії використовували пандемію для набору політичних балів, яскравим
прикладом є поява банерів на вулицях Бішкеку перед виборами із зображенням команди молодих
лікарів та гаслом "Biz barbyz" ("Ми є"), створене на замовлення Фонду Ісмаїла Матраїмова
(засновники цього фонду були активними учасниками політичного життя і збиралися брати
участь у виборах). Після появи цих банерів розгорівся скандал, оскільки медичні працівники,
зображені на банерах, не давали дозволу використовувати свої фотографії з логотипом
Фонду Ісмаїла Матраїмова та цим гаслом. Також представники волонтерського руху з іменем,
ідентичним слогану на банері, жорстко розкритикували подібні дії. Роботу волонтерів під час
пандемії, особливо на її піку, не можна переоцінити, і ця спроба привласнити їх кредит довіри
стала початком великої критики щодо цих політиків, які згодом стали частиною однієї з партій,
що спричинили народні заворушення в Киргизстані в жовтні.

Загалом можна зазначити, що "фальшиві" новини та дезінформація не були широко розповсюджені
під час виборчого процесу, але деякі елементи соціального впливу та осуду були присутні в
соціальних мережах, подібно до попередніх виборів.
Участь у день виборів та явка виборців

Остаточна явка виборців склала 1 980 240 виборців, що складає 56,2% від усіх тих, хто входить до
списків виборців. У всіх регіонах явка перевищила 50%, а в місті Ош проголосували 122 917 осіб
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(із 179 000), що становить 68,3%.

День виборів був відзначений величезними чергами на дільницях та масовим перевезенням
виборців, зареєстрованих за Формою-2. Через це на виборчих дільницях були скупчення людей
та недотримання санітарних норм, особливо з точки зору соціальної дистанції. Масковий режим
використовувався для підкупу виборців, наприклад, деяким виборцям біля входу на дільниці,
надягали маски зі спеціальним маркуванням, за яким можна було визначити, за яку партію вони
голосують. Був також випадок, коли дільницю закрили для дезінфекції, навіть незважаючи на
те, що спостерігачі попереджали членів дільничної комісії, що дільницю не можна закрити без
опечатування скриньки для голосування. Незважаючи на це, правоохоронець та голова дільничної
комісії закрили дільницю на годину, без опечатування виборчої скриньки.
Неможливо визначити точну кількість виборців, які не змогли проголосувати в день виборів через
COVID-19, оскільки офіційна статистика не велася. Однак можна констатувати, що госпіталізовані
виборці не скористались своїм виборчим правом, оскільки в лікарнях не було створено додаткових
виборчих дільниць, а голосування поза приміщеннями для голосування було можливим лише
вдома.
У день голосування також з'явилася новина про те, що виборці з високою температурою тіла не
отримали можливості голосувати і їм сказали, що виборці з високою температурою голосуватимуть
після 18:00. Омбудсмен відреагував на такі новини, надіславши офіційні звернення до ЦВК про
порушення конституційних прав громадян. ЦВК зайняла жорстку позицію в цьому питанні і не
дозволила виборцям з високою температурою тіла голосувати разом з іншими громадянами.
Слід також зазначити, що медичний персонал, який перебував у обсервації та в червоній зоні,
був позбавлений можливості голосувати: це рішення було ухвалено Республіканським штабом та
оголошено прес-центром МОЗ.
За період з 5 по 10 жовтня кількість випадків COVID-19 у країні становила 1496. Після
парламентських виборів у Киргизстані почалися народні заворушення, наслідком яких було
визнання результатів голосування на всіх дільницях недійсним та подальша відставка президента
країни. Через це багато скарг не було взято до уваги і вони залишились без розгляду.
Висновки:

1. Координація між ЦВК та урядом була досить слабкою, оскільки деякі члени ЦВК звинувачували
уряд у тому, що він не прийняв відповідних рішень щодо вирішення ризиків, пов’язаних
з пандемією. З іншого боку, практична реалізація заходів ЦВК та їх рекомендацій була
мінімальною: виборча адміністрація приймала дуже мало рішень, пов’язаних з COVID-19.
2. Загалом алгоритм, затверджений ЦВК, містив достатні санітарно-епідеміологічні заходи.
Однак багато з них так і не були реалізовані. Заходи, які були прийняті, повністю відповідали
міжнародним стандартам, але на практиці залишався простір для того, щоб вони взагалі не
застосовувались.
3. Загальна інформація щодо виборів в контексті процедур голосування та просвіти виборців
була надана ЦВК стандартним способом і не викликала особливої критики. Однак інформація
від ЦВК щодо профілактики COVID-19 практично не надавалась, хоча ЦВК попередила про
складну епідеміологічну ситуацію в країні та закликала дотримуватися санітарних правил.
4. Можливість голосувати за місцем перебування була надана виборцям із COVID-19, але лише
тим, хто страждав від нього у легкій формі та проходив лікування вдома. З цього приводу
є серйозні занепокоєння щодо таємниці голосування та дотримання санітарних норм, а
положення, що регламентували це питання, були недостатньо розроблені.
5. Важко визначити точну кількість виборців, які не змогли проголосувати в день виборів
через COVID-19, оскільки офіційна статистика не велася. Однак можна констатувати, що
госпіталізовані виборці не скористались своїм виборчим правом, оскільки в лікарнях не було
створено додаткових виборчих дільниць, а голосування поза приміщеннями для голосування
було можливим лише вдома.
6. "Фейкові новини" та дезінформація не були широко представлені під час виборчого процесу,
але деякі елементи соціального впливу та осуду були присутні в соціальних мережах, подібно
до попередніх виборів.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИСНОВКИ
П’єр ПЕЙТЬЄ
Експерт з питань виборів
Європейська мережа організацій із моніторингу виборів (ENEMO)
Методологія

Дані, зібрані для цього дослідження, були отримані від спостережуваних країн, головним чином
завдяки роботі місцевих груп спостереження за виборами, що входять до Європейської мережі
організацій із моніторингу виборів (ENEMO). Цими тематичними дослідженнями керували
експерти, що входять до організацій-членів ENEMO (НУО) у відповідних країнах: Громадянська
мережа ОПОРА (Україна); ISFED (Грузія); Асоціація Promo-LEX (Молдова); та Коаліція за
демократію та громадянське суспільство (Киргизстан). Цей заключний розділ містить висновки,
які слід зробити з вищезгаданих досліджень в країнах, та відкриває перспективи для подальших
досліджень, маючи на меті підвищити рівень розуміння викликів проведення виборів у розпал
всесвітньої пандемії COVID-19.
Резюме висновків

Як було показано в цьому дослідженні, пандемія COVID-19 кинула суттєвий виклик проведенню
виборів та створила серйозні проблеми перед урядами та органами управління виборами. На
чотири досліджувані пост-радянські країни - Україна, Грузія, Молдова та Киргизстан - суттєво
вплинули пандемія та пов'язані з нею ризики, з якими стикалися усі зацікавлені сторони: уряди,
міністерства охорони здоров'я, осередки та ради кризового управління; органи управління
виборами, серед яких центральні виборчі комісії; учасники виборів, партії та кандидати; місцеві
та міжнародні групи спостереження за виборами; і, звичайно, самі виборці.
Беручи до уваги саму пандемію як загальну змінну, міждержавний аналіз показав, що заходи,
які здійснюються державами та органами управління виборами, різняться залежно від багатьох
факторів, включаючи системи управління виборами; ресурси, можливості та бюджети; ступінь
передбачення; а також національний політичний контекст. В основному, органи управління
виборами, зокрема Центральні виборчі комісії в Україні, Грузії, Молдові та Киргизстані,
вживали заходів для забезпечення активних виборчих прав та давали можливість виборцям
реалізовувати своє конституційне право голосу, в той же час замислюючись над ризиками для
здоров'я населення. Це пов'язано зі створенням багатогалузевих рад та тісною співпрацею
медичних та державних установ, які докладали зусиль і загалом сприяли стримуванню першої
хвилі зараження COVID-19.

Однак, як свідчать щонайменше два з досліджених випадків (Україна, Грузія), рішення щодо
розробки та впровадження стратегій попередження та пом'якшення наслідків COVID-19
надходили надзвичайно пізно, лише за кілька днів до дня виборів. Це не тільки спричинило
плутанину серед зацікавлених сторін у виборах, включаючи учасників виборчих перегонів та
виборців, але й провокувало загрозу повної неспроможності вирішити проблему вчасно до
виборів. Хоча в результаті цього не відбулося, але пізні рішення та бездіяльність низки державних
суб'єктів призвели до правової невизначеності, яка могла б скомпрометувати виборчий процес
в цілому, якщо б залишилась не вирішеною. Це також залишило органи управління виборами
відповідальними (тобто, такими, що несуть юридичну та моральну відповідальність, в даному
випадку – ЦВК), з тягарем компенсації бездіяльності та невдач законодавчих та / або виконавчих
органів при прийнятті та впровадженні заходів запобігання COVID-19.

Один з головних висновків цього дослідження продемонстрував, що влада всіх чотирьох країн
не змогла вдосконалити свої підходи до просвіти виборців, щоб успішно інформувати їх. Широкі
інформаційні кампанії щодо профілактичних заходів та процедур COVID-19 часом були неясними,
тоді як нерівномірне застосування засобів індивідуального захисту було загальною нормою, а не
винятком.
Ще однією тенденцією, яка, як видається, випливає із аналізу країн, є те, що органи влади постійно
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борються за пошук широкого консенсусу щодо заходів та стратегій запобігання COVID-19, тоді
як ці стратегії мають значно обмежені можливості для проведення передвиборчої кампанії.
Через пандемію великій частині учасників виборів довелося утриматися від традиційної масової
передвиборчої діяльності. Як наслідок, всюди зросла агітація в соціальних мережах, що мало на
меті компенсувати відсутність можливостей для проведення агітації традиційними фізичними
засобами.

Хоча цифрові способи агітації зростали через відсутність стандартної агітаційної діяльності,
результати досліджень по державам показали, що соціальні медіа-платформи, такі як Facebook
та додатки для обміну повідомленнями, залишають простір для зловживань національними
та іноземними акторами з політичними цілями впливу на громадську думку чи поширення
дезінформації. Політичний розкол і поляризація часто використовувались для дискредитаційних
кампаній та спроб дезінформації, включаючи проросійську риторику, як це добре ілюструють
випадки України та Грузії.
На відміну від того, чого можна було очікувати, пандемія у досліджуваних країнах не автоматично
прирівнювалася до нижчої явки виборців. Участь виборців була дещо вищою, ніж на попередніх
виборах того ж типу у двох із чотирьох досліджуваних країн: Грузії (51,94% у 2016 році; 56,11%
у 2020 році) та Молдові (53,45% у 2016; 55,08%58 у 2020 році); тоді як участь у Киргизстані була
лише трохи нижчою (58,89 у 2015 році; 56,5% у 2020 році) та значно нижчою в Україні (46,62% у
першому турі у 2015 році; 36,8% у першому турі у 2020 році)59.
Хоча пандемія системно не вплинула на явку виборців, змінну COVID-19 навряд чи можна
відокремити від інших показників. Це демонструє додатковий, не менш важливий, момент: до
предмета можна підійти належним чином лише шляхом багатошарового, багатофакторного
аналізу, на відміну від прагнення зрозуміти проблему за допомогою єдиного причинного
пояснення. Національна політична динаміка в цьому плані не менш важлива, ніж контекст
пандемії.
Ризики та уроки, отримані в процесі управління виборами під час COVID-19

Одним з основних ризиків, виявлених в ході цього аналізу в досліджених країнах, є простір, що
залишається правлячим партіям та діючим представникам влади для зловживання соціальною
політикою, прийнятою для протидії наслідкам COVID-19. Як ілюструє випадок, зокрема, у Грузії,
але в меншій мірі також в Україні та Киргизстані, політичний та навіть економічний контроль
соціальної сфери діючими членами влади міг надати несправедливу перевагу учасникам, які вже
мають мандати, над іншими учасниками виборів.

Видимі дезінформаційні кампанії щодо COVID-19 були явищем у всьому світі з часів появи самого
вірусу. Наративи про COVID-19 у сумнівних інформаційних джерелах часом призводили до
скептицизму серед громадської думки щодо його походження, фактичної летальності, елементів
теорії змови тощо. Вивчені тут країни не є винятком із даної тенденції. Це здавалося досить
помітним у вищезазначеному тематичному дослідженні для Молдови, тоді як такі країни, як
Україна та Грузія стикалися з традиційними дезінформаційними кампаніями, що йдуть від
Російської Федерації, та націлені на підрив державності, чорний піар серед кандидатів та кампанії
з очорніння, що негативно впливають на загальну справедливість кампанії.

Тематичні дослідження для Молдови та Киргизстану показали, що виборчі права для громадян,
які перебувають на карантині, самоізоляції або госпіталізовані, не були повністю забезпечені.
Можливості для цих категорій виборців реалізувати своє виборче право були обмежені, й можна
зробити висновок, що жодне системне рішення для вирішення цього питання ще не знайдене.
Позбавлення виборчого права є одним з основних ризиків, пов'язаних з пандемією, і викликом,
який уряди та виборчі адміністрації повинні будуть повністю вирішити найближчим часом.
Органи управління виборами також не повинні забувати про вирішальну важливість просвіти
виборців та належної комунікації щодо особливостей проведення виборів у розпал пандемії,
зокрема інформації про процедури голосування та запобіжні заходи на виборчих дільницях.
Згідно з попередніми результатами другого туру виборів, що були оголошені ЦВК
Явка в Україні також може бути пов'язана з тим, що вибори, що проводились, були місцевими, а вони традиційно приводять до
меншої явки та загальної меншої уваги ЗМІ, ніж національні вибори.
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Не слід недооцінювати проблему законності заходів запобігання COVID-19 в рамках проведення
виборів. Окрім дуже пізніх рішень щодо цих заходів, щонайменше у двох із досліджених країн
(Україна, Молдова), зміст цих рішень, які не є частиною виборчого законодавства, а, скоріше,
політикою, що визначається на розсуд урядів (або, що ще гірше, виборчих адміністрацій),
ставить подвійне питання - законності та легітимності. Хоча цьому можна протидіяти, краще,
передбачаючи майбутні хвилі зараження COVID-19, щоб парламенти вжили заходів із запобігання,
адже у спостережуваних країнах залишається ще багато роботи щодо запровадження положень,
що стосуються проведення виборів під час пандемії. Профілактичні заходи, такі як належне
забезпечення засобами індивідуального захисту усіх виборчих дільниць, також залишають
простір для вдосконалення. Юридична визначеність, яка виграє від належного передбачення
заходів, що вводяться в дію, повинна бути стимулом для парламентарів, щоб закріпити рішення
в рамках законодавства задовго до виборчого циклу.
І останнє, але не менш важливе: питання про небезпеку COVID-19 для самої демократії залишається
однією з найактуальніших проблем. Наше дослідження показало, що діючі представники
влади часто використовували соціальну сферу та відповідні вигоди, пов'язані з боротьбою з
пандемією, що залишало простір для зловживань та надавало їм несправедливу перевагу у
виборчих перегонах. Подібним чином обмеження традиційних можливостей передвиборчої
агітації з метою обмеження можливого розповсюдження інфекції, певною мірою вплинуло на
видимість кандидатів та їх передвиборчих програм. Це також обмежує простір для нових партій
та кандидатів, що потенційно сприяє інституціоналізованим партіям, котрі вже користуються
заздалегідь набутою видимістю та репутацією. Позитивним є те, що, здається, ця ситуація була
пом'якшена збільшенням кількості агітаційних кампаній за допомогою цифрових засобів, а саме
соціальних мереж, що демонструє адаптацію учасників виборів до обставин пандемії.

Оскільки передвиборча агітація логічно зросла в соціальних мережах та інтернет-засобах,
соціальні платформи та ЗМІ несуть відповідальність за опублікований контент, як і державні
органи. Спроби регулювати соціальні медіа виявились делікатним, чутливим і, можливо,
небезпечним питанням. Законодавчі органи та організації громадянського суспільства, ймовірно,
будуть і надалі дотримуватися обережності при прийнятті законодавчих актів або відстоюванні
кращого регулювання дезінформації та наклепів у соціальних мережах. В іншому випадку, можуть
бути серйозні негативні наслідки, з надмірними обмеженнями свободи вираження поглядів,
різноманітності думок і навіть політичних свобод. Країни ще не знайшли відповідного балансу
між регулюванням та свободою у цьому питанні, що залишиться проблемою на найближчі роки,
і ймовірно, вийде далеко за межі самої пандемії.

Як зазначалося вище, всупереч гіпотезі, що пандемія систематично призводить до зниження
явки виборців, вплив COVID-19 на участь виборців ще треба чітко визначити. Тим не менше,
обмеження та заходи запобігання мають вагу в громадській думці щодо безпеки голосування та
проблем громадського здоров'я - факт, що також не слід недооцінювати.
Перспективи подальших досліджень

Хоча більшість досліджуваних країн змогли застосувати хоча б якийсь варіант, якщо не декілька,
превентивних заходів для боротьби з розповсюдженням зараження, тим не менше, не з’явилося
жодного єдиного підходу, який можна визначити як той, що має перевагу над іншими. Всі чотири
досліджувані країни демонструють подібну боротьбу за оптимальне досягнення двох, судячи
з усього, суперечливих цілей: проведення демократичних, чесних та інклюзивних виборів; в
той же час намагаючись якнайкраще врахувати проблеми громадського здоров'я та захистити
виборців у день виборів.

Така ситуація породжує суперечність і є «гордієвим вузлом», з яким боролися уряди та органи
управління виборами. Проблема здоров'я та безпеки виборців, що постає проти фактичного
проведення виборів (говоримо, звичайно, про достатню політичну волю для проведення
виборів в заплановану дату, що, очевидно, було в цих країнах) є ключовою проблемою, яка може
призвести лише до компромісу та недосконалих рішень. На додачу до цього виклику, низький
рівень розуміння самого вірусу через його новизну та відсутність прецедентів серед сучасних
поколінь, у тому числі в медичній сфері, означає, що уряди та органи управління виборами
незмінно працюють з недосконалою інформацією.
Окрім тонкощів самого вірусу та численних невідомих факторів, залишається практично
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неможливим точно визначити вплив проведення виборів на загальну кількість заражень
COVID-19 після них. Однак можна обґрунтовано припустити, що широка агітаційна діяльність,
особливо в приміщеннях, а також виборці, що збираються на дільницях, несуть значний ризик
масового зараження. На даний момент це залишається гіпотезою, і слід провести додаткові
дослідження, щоб визначити, чи це так, на основі сукупних даних. Встановлення подвійного
сліпого протоколу для цього було б вкрай малоймовірним, але країни зі схожими демографічними
показниками, концентрацією населення, рівнем зараження та іншими змінними можна
порівняти, щоб встановити, чи проведення виборів під час спалаху COVID-19 механічно збільшує
кількість випадків, за інших рівних умов. Оскільки можна очікувати, що знання про вірус та досвід
в цьому питанні логічно збільшаться, існує ймовірність того, що такий тип дослідження можна
й потрібно проводити для того, щоб не тільки краще оцінити ризики, а й краще адаптувати
можливі рішення.

Нарешті, уряди, органи управління виборами, учасники виборів та засоби масової інформації
повинні остерігатися потенційних наслідків стратегій та заходів щодо запобігання COVID-19 для
демократії. Не слід недооцінювати ризик позбавлення права голосу значної кількості виборців,
не кажучи вже про відчуження цілих категорій громадян, таких як ті, що перебувають у медичних
закладах, на карантині чи самоізоляції. Дані цього дослідження показують, що декілька
досліджуваних країн, зокрема Молдова та Киргизстан (і певною мірою Україна) не змогли знайти
адекватних рішень для таких виборців, щоб ті могли систематично скористатися своїм правом
голосу під час виборів. Особливу увагу в контексті пандемії необхідно приділяти активному
виборчому праву, як фундаментальному конституційному праву в будь-якій демократії, щоб
вибори були більш всеохоплюючими та краще пом'якшували негативні наслідки COVID-19 на
інклюзію виборців.
Рекомендації

Організації громадянського суспільства у досліджуваних країнах, деякі з яких є членами ENEMO,
що працюють над покращенням виборчого середовища та розвитком більш інклюзивних
демократичних суспільств, висловили занепокоєння щодо COVID-19 та виборів. Зокрема,
рішення, ухвалені урядами та органами управління виборів, несуть постійний ризик виключення
з процесу або позбавлення права голосу виборців, що впливає на всеохоплюючий характер
виборів.

Подібним чином державні установи повинні пам’ятати, що обмеження можливостей для
проведення передвиборчої кампанії може вплинути на здатність виборців належним чином
отримати інформацію про виборчі програми та кандидатів. Незважаючи на те, що виключення
масових заходів здавалося безпечним підходом, можна було б розглянути посилення заходів
запобігання COVID-19 та використання захисних засобів під час менших за розміром заходів. Це
повинно поєднуватися з кращим інформуванням учасників виборів та виборців з боку уряду та
ЦВК, посиленням примусу до виконання превентивних заходів з боку компетентних органів. Це
видається більш розумним методом, в порівнянні з повною забороною проведення публічних
агітаційних заходів.

Питання, чи могли уряди та органи управління виборами краще передбачити необхідність заходів
протидії COVID-19 , є спірним. Суперечливі думки медичних експертів щодо того, чи був рецидив
COVID-19 восени очевидним після послаблення захворюваності влітку 2020 року, ускладнює
розуміння, чи мали державні установи бути готовими до такого розвитку подій раніше. Тим не
менше, уроком на майбутнє є те, що епідеміологічні заходи слід враховувати заздалегідь перед
виборчим циклом і бажано вводити їх у дію через прийняття законодавства в парламенті після
широких консультацій та процесу, що залучає до обговорення медичний корпус, організації
громадянського суспільства, експертів тощо. Уряди та законодавчі органи повинні прагнути
посилення співпраці з цими зацікавленими сторонами, включаючи НУО у галузі демократичного
розвитку та управління.

Коли йдеться про боротьбу з COVID-19, важливість прозорості на всіх рівнях слід виділяти як
правило, а не як виняток. Для організацій громадянського суспільства є можливість підвищити
свою наглядову роль, а для громадських активістів – роль викривачів: зловживання в соціальній
та бюджетній сферах з боку публічних службовців при владі є питанням, яке вимагає особливої
уваги, оскільки воно не лише закладає підстави для нерівних можливостей у виборчих кампаніях;
це також може залишити багато можливостей для зловживання державними ресурсами.
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Медіа-середовища, незважаючи на глибші проблеми, на які не впливає COVID-19, продовжують
перебувати в зоні ризику впливу дезінформаційного контенту. Особливо це стосується
соціальних медіа та онлайн-медіа ресурсів. Давніші тенденції, такі як проросійська дезінформація
та втручання, та новіші тенденції, такі як дискредитація офіційних дискурсів про вірус, можуть
зустрічатися, щоб створити загальний клімат недовіри, скептицизму та пошкодити імідж вільних
виборів. Хоча надмірне регулювання соціальних мереж та інтернет-ресурсів є небажаним,
оскільки це може призвести до надмірного посягання на свободу слова та інших підводних
каменів, урядам слід інвестувати в (а організаціям громадянського суспільства захищати)
перевірку фактів та медіаграмотність громадян і надалі.
Пандемія стала суттєвим викликом для проведення виборів, з урахуванням того, що навіть
до COVID-19 організація виборів ніколи не була простою справою. В міру розвитку контексту,
пострадянським країнам, а також суспільствам на Заході, швидше за все, доведеться замислитися
над рішеннями, які здаються їм прийнятними та тими, що є недопустимими. На відміну від думки,
що в розпал пандемії державі слід надати більше свободи для забезпечення безпеки громадян,
принцип підзвітності урядів та обраних публічних службовців рідко мав таку вагу, як сьогодні.
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