
Міжнародна місія зі спостереження за виборами ENEMO 
Позачергові вибори народних депутатів України, 21 липня - Україна 2019

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ
(7 червня-8 липня)

ENEMO вважає, що існуюча нормативно-правова база забезпечує основні передумови для 
проведення конкурентних і демократичних дострокових парламентських виборів. Однак, 

стислі строки та невизначеності, пов'язані з реєстрацією кандидатів і короткими 
термінами проведення передвиборчої агітації, ускладнили організацію виборчого процесу. 
Попри те, що вибори є конкурентними в цілому, відсутність вичерпних правил проведення 
виборчої кампанії дозволяє кандидатам у народні депутати України обходити принципи 

чесної та прозорої передвиборчої кампанії.

7 червня Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) розгорнула 
міжнародну місію зі спостереження за виборами в Україні для спостереження за позачерговими 
парламентськими виборами 2019 року.

Крім одинадцяти членів Основної команди, які базуються в Києві, ENEMO акредитувала 40 
довгострокових спостерігачів і 24 червня розмістила їх командами по дві людини у всіх областях 
України. Очолює місію пан Златко Вуйович.

ENEMO – це мережа 21 провідної організації з моніторингу виборів з 18 країн Європи та Центральної 
Азії, включаючи 2 країни Європейського Союзу. Більше інформації на сайті ENEMO: www.enemo.eu 

Цей проміжний звіт базується на висновках спостерігачів ENEMO у Києві та всіх областях України, 
отриманих у проміжку починаючи з офіційного запуску місії 7 червня до 8 липня. Вони зосередили свою 
увагу на роботі органів адміністрування виборів, реєстрації політичних партій та кандидатів, веденні 
виборчої кампанії, скаргах і зверненнях, пов'язаних з виборами, та інших заходах, пов'язаних з 
виборами. Місія опублікує свою попередню заяву з висновками одразу після дня виборів та остаточний 
звіт після затвердження кінцевих результатів . 

Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за достроковими парламентськими виборами 2019 року 
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку через Національний демократичний інститут, 
Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина та Королівством Нідерланди. Зміст 
документа є виключною відповідальністю ENEMO і не обов'язково відображає позицію донорів. 

http://www.enemo.eu/


Основні положення звіту

21 травня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск 
Верховної Ради і призначив позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня року. 
Центральна виборча комісія (ЦВК) розпочала підготовку до виборів 24 травня за вкрай 
напруженим календарем і у стислі часові рамки.

Верховна Рада нараховує 450 місць, народні депутати обираються строком на 5 років. 
Відповідно до чинного виборчого законодавства, 225 членів парламенту обираються за 
пропорційною системою у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за 
закритими партійними списками з 5% виборчим бар'єром, решта 225 народних депутатів 
обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих  
округах. Проте, у зв’язку з анексію Криму Російською Федерацією у березні 2014 року та 
триваючою окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей, на цих виборах 
буде обрано лише 424 депутати: 225 депутатів за списками політичних партій та 199 
депутатів у одномандатних виборчих округах.

Через відсутність комплексної нормативно-правової бази та наявність правових прогалин у 
законі про парламентські вибори, ЦВК ухвалила цілу низку постанов для вирішення проблем, 
які недостатньо урегульовані існуючим законодавством. Це, однак, призвело до кількох 
судових позовів, що поставило під загрозу цілісність виборчого процесу.

Загалом, ЦВК зареєструвала 22 політичні партії у загальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі. Станом на 8 липня ЦВК зареєстровала 5 980 кандидатів, з них 3 220 
кандидатів в одномандатних виборчих округах (1 430 кандидатів висунуто 52 політичними 
партіями, 1 716 кандидатів є самовисуванцями, реєстрацію 74 осіб скасовано) та 2 760 
кандидатів, включених до списків політичних партій у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі.

Спостерігачі ENEMO зафіксували те, що процедура подачі документів на реєстрацію та 
підстави для відхилення заяв часом були неясними. Судові справи та апеляції, пов'язані з 
реєстрацією кандидатів і партій, породили значну невизначеність і плутанину при організації 
виборів. 

ENEMO відзначає значну кількість зареєстрованих кандидатів і організацій-«клонів» (тобто 
кандидатів і організацій, які мають таке ж або подібне ім'я, як інші більш популярні 
кандидати або організації). ENEMO оцінює це явище як таке, що потенційно може ввести 
виборців в оману і вплинути на їх вибір.

Усі ОВК були утворені в повному складі. Загальна кількість членів ОВК становить 3 582 особи 
(по 18 членів на ОВК). ЦВК своєчасно розмістила на своїй офіційній веб-сторінці список ОВК 
та їх склад. ENEMO зазначає, що жінки добре представлені в ОВК (59% членів ОВК – жінки).



У зв'язку з великою кількістю замін у складах ОВК з боку суб'єктів виборчого процесу, деякі 
члени ОВК не пройшли тренінги. У законі немає положень щодо обмеження кількості разів, 
коли суб'єкти виборчого процесу можуть замінювати членів ОВК (аж до дня виборів), а також 
умов щодо рівня досвіду висунутих членів ОВК. Станом на 8 липня, більше третини (понад 
35%) членів ОВК були замінені принаймні один раз. 

Хоч недостатня кількість подань кандидатів у члени ДВК і розглядалась як можлива 
перешкода виборчому процесу, але усі ДВК були сформовані вчасно і без серйозних перешкод. 
Загалом до кінцевого терміну 5 липня, відповідними ОВК було сформовано 29 900 ДВК, з яких 
28 637 – це звичайні ДВК, 1 161 – спеціальні ДВК і 102 – це ДВК для голосування за кордоном.

Лише трохи більше половини політичних партій (13 з 22 партій) у загальнодержавному 
виборчому окрузі дотрималися зобов'язання про включення у свої списки 30% кандидатів-
жінок. Загалом приблизно 22,5% кандидатів на цих виборах – жінки.

За попередніми даними ЦВК, станом на 30 червня загальна кількість виборців, які мають 
право голосу, становить 32 797 373 особи (без урахування виборців, включених до списків в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі). Близько 55% виборців - жінки. Станом на 
4 липня, 46 886 виборців скористалися можливістю тимчасово змінити своє місце 
голосування.

Загальне середовище виборчої кампанії є конкурентним, і для виборців доступні різноманітні 
альтернативи, включно з низкою нещодавно створених партій. Попри це, у більшості 
областей спостерігалися випадки розповсюдження агітаційних матеріалів, що містять 
заклики до ненависті; насильства щодо інших кандидатів та учасників кампанії; 
пошкодження агітаційних матеріалів, значної кількості незаконних агітаційних матеріалів (із 
неправильним маркуванням, відсутньою інформацією про джерела фінансування та / або 
організацію, відповідальну за публікацію тощо).

Повідомлення про підкуп виборців в обмін на винагороду (пряма купівля голосів) або товари 
і послуги (непряма купівля голосів) надійшли від спостерігачів з більшості областей країни.
Відсутність фінансової прозорості та порушення фінансових правил передвиборчої агітації 
можуть продовжувати впливати на сприйняття виборцями процесу, особливо в тому, що 
стосується рівня довіри до виборів.

Український медіа-ландшафт різноманітний. Велика кількість та доступність засобів масової 
інформації може забезпечити виборців різноманітною інформацією. Проте, високий рівень 
концентрації власності на засоби масової інформації та економічні й політичні інтереси 
власників сприймаються як такі, що впливають на роботу журналістів і можуть обмежувати 
різноманітність поглядів у засобах масової інформації та здатність виборців зробити дійсно 
обґрунтований вибір.

ENEMO зазначає, що, у зв’язку з тим, що загальне медіа-середовище знаходиться під сильним 



впливом інтересів власників ЗМІ, роль і значення суспільних мовників є життєво важливими 
для доступу громадян до всебічної, об'єктивної та неупередженої інформації про вибори та їх 
учасників, а тому необхідно підтримувати їх незалежність.

Учасникам виборчого процесу надається безкоштовний ефірний час і місце у державних 
друкованих національних і регіональних ЗМІ. ЦВК як орган, відповідальний за розподілення 
безкоштовного ефірного часу, у визначений термін ухвалила відповідну постанову.



Передумови

Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року. Спочатку ці 
вибори були заплановані на 27 жовтня 2019 року. Проте, у зв’язку з переконливою перемогою 
Володимира Зеленського над Петром Порошенком у другому турі виборів президента 
України 21 квітня 2019 року, Президент Зеленський під час своєї інавгураційної промови 20 
травня оголосив про розпуск Верховної Ради України, заявивши про своє бажання оновити 
політичне представництво в парламенті. Указ Президента про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів було підписано 21 
травня1.

22 травня парламент не зміг прийняти новий виборчий кодекс, який містив зміни до чинного 
законодавства про парламентські вибори. Тому ці вибори відбуватимуться за діючою 
змішаною системою на основі тієї ж нормативно-правової бази, що й у 2014 році. Відповідно 
до Закону «Про вибори народних депутатів України» від 2001 року, Центральна виборча 
комісія розпочала організацію виборчого процесу за вкрай напруженим календарем і у стислі 
часові рамки.

У зв’язку з анексією Криму Російською Федерацією у березні 2014 року та триваючою 
окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей, лише 423 народних депутатів 
були обрані на парламентських виборах 2014 року. У 2019 року з 424 місць 225 будуть 
обиратися за списками політичних партій у загальнодержавному виборчому окрузі, а 199 – у 
одномандатних виборчих округах. 

Після поразки чинного президента Петра Порошенка очікування українських громадян щодо 
оновлення складу парламенту на цих виборах є високими2. Президентські вибори 2019 року 
показали, що багато громадян чекають реформ і нових облич, які замінять колишню 
політичну еліту. Цей запит частково задовольнили новостворені політичні партії та їх лідери 
на дострокових парламентських виборах.

З іншого боку, ці вибори проводяться в напружених умовах, з короткими термінами 
підготовки до виборів, триваючим конфліктом на сході країни та недоліками в нормативно-
правовій базі, які не були усунені і призвели до високого рівня невизначеності і, як виявилося, 
стали серйозним викликом для органів адміністрування виборів.

1 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та 
призначення позачергових виборів».
2 59% громадян заявили, що «безумовно виступають» за розпуск парламенту у травні 2019 року (Джерело: соціологічна 
група «Рейтинг», «Моніторинг електоральних настроїв українців» (16-21 травня)).



Правові основи та виборча система 

Правові основи

Нормативно-правова база, що регулює проведення парламентських виборів в Україні, є 
складною. Насамперед, вибори регулюються Конституцією та Законом України «Про вибори 
народних депутатів України»3, які охоплюють роботу органів адміністрування виборів, 
передвиборчу кампанію, пов’язані з виборами фінансові питання, вирішення виборчих спорів. 
Водночас певні аспекти виборів регулюються Законом України «Про Центральну виборчу 
комісію» 4, Законом України «Про Державний реєстр виборців» 5, Законом України «Про 
політичні партії» 6, Кодексом адміністративного судочинства України7, Кодексом України про 
адміністративні правопорушення8 та Кримінальним кодексом України9.

Існуюче законодавство, зокрема Закон України «Про вибори народних депутатів України», 
було прийняте до парламентських виборів 2012 року та істотно змінене перед позачерговими 
парламентськими виборами 2014 року (пізніше менш істотні поправки були внесені у 2016 
році та у лютому 2019 року). Проте, переважна більшість положень потребує оновлення у 
відповідності до інших чинних законів. Наприклад, існуючі правові терміни та процедури для 
державних закупівель перевищують терміни виборчого процесу, і Закон України «Про 
державні закупівлі» не містить жодних виключень для виборчих процедур. Отже, на думку 
глави ЦВК, комісія не в змозі належним чином проводити тендерні процедури з виготовлення 
та розповсюдження бюлетенів, протоколів, актів та інших документів відповідно до чинного 
законодавства10.

ENEMO також зазначає, що питання щодо прогалин у нормативно-правовій базі, які були 
підняті ще у 2014 році, і досі лишаються не вирішеними, включно з такими питання як 
обмеження вимоги щодо перебування на території України протягом останніх п’яти років, 
виключення кандидатів, які мають судимість, правила формування складів ОВК та ДВК, які 
надають перевагу усталеним суб'єктам виборчого процесу на шкоду плюралізму, надання 
допомоги ВПО та запровадження правил ранньої агітації.

Незважаючи на те, що рекомендації міжнародних та місцевих місій зі спостереження за 
виборами щодо суттєвих питань і проблем виборчого процесу залишаються поза увагою 
законодавців, існуюча нормативно-правова база дає змогу забезпечити достатній рівень 
проведення парламентських виборів відповідно до міжнародних зобов'язань та стандартів.

3 № 4061-VI від 17 листопада 2011 року (змінений у 2019 році)
4 № 1932-IV від 30 червня 2004 року; змінений у 2018 році
5 № 698-V від 22 лютого 2007 року; змінений у 2016 році
6 № 2365-III від 28 квітня 2001 року; змінений у 2017 році
7 № 2747-IV від 6 липня 2005 року; змінений у 2018 році
8 № 8073-X від 7 грудня 1984 року; змінений у 2019 році 
9 № 2341-III від 5 квітня 2001 року; змінений у 2019 році
10 Заява Голови ЦВК: https://www.cvk.gov.ua/news/news_27052019_1.htm

https://www.cvk.gov.ua/news/news_27052019_1.htm


Правові підстави для проведення дострокових парламентських виборів були встановлені 
указом Президента № 303/2019, пункти 1 і 2, яким достроково було припинено повноваження 
Верховної Ради і призначено позачергові парламентські вибори на 21 липня 2019 року.

В указі Президента йшлося про те, що положення статей 77, 83, 90 і 106 Конституції України 
підтримують рішення про дострокове припинення повноважень парламенту і ведуть до 
позачергових парламентських виборів за відсутності коаліції у Верховній Раді.

11 червня Конституційний Суд розглядав позов, підписаний 62 народними депутатами, про 
конституційність Указу Президента про розпуск парламенту. 20 червня Конституційний Суд 
постановив, що Указ Президента про розпуск парламенту відповідає Конституції України.

Виборча система

Верховна Рада налічує 450 місць і обирається на основі загального, рівного і прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. З 2011 року вибори 
проводяться за змішаною виборчою системою. 225 членів парламенту обираються за 
пропорційною виборчою системою із закритими партійними списками у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Прохідний бар’єр встановлений 
на рівні 5%. Решта 225 депутатів обираються за мажоритарною виборчою системою відносної 
більшості (перемагає той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів виборців) в 
одномандатних виборчих округах. На мажоритарних округах кандидати у народні депутати 
беруть участь у виборах шляхом висування політичною партією або йдуть як самовисуванці.

Проте, у зв’язку з анексією Криму Російською Федерацією у березні 2014 року та триваючою 
окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей, на цих виборах буде обрано 
лише 424 депутати: 225 депутатів за списками політичних партій у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі та 199 депутатів в одномандатних виборчих округах.

Два окремі виборчі бюлетені різного кольору та форматування використовуються для 
розрізнення голосування в загальнодержавному виборчому окрузі та одномандатних 
виборчих округах. Для розрахунку розподілу 225 мандатів, отриманих за партійними 
списками у загальнодержавному виборчому окрузі, застосовується метод Гамільтона, який 
використовує квоту Хейра (метод найбільшого залишку) за такою формулою: загальна 
кількість голосів виборців ділиться на загальну кількість мандатів. У 199 мажоритарних 
виборчих округах мандати віддаються тим кандидатам, які отримали найбільшу кількість 
голосів виборців у відповідному виборчому окрузі. 

Виборча адміністрація



Парламентські вибори адмініструються на трьох рівнях виборчих комісій: ЦВК, яка є 
постійним колегіальним державним органом, що складається з 17 членів, призначених 
строком на сім років з правом повторного призначення на ще один строк11, 199 окружних 
виборчих комісій (ОВК) по 18 членів і близько 30 000 дільничних виборчих комісій (ДВК), які 
нараховують від 10 до 18 членів, залежно від кількості зареєстрованих на дільниці виборців.
 
ЦВК має повноваження щодо планування та організації виборчого процесу на всій території 
України. ОВК несуть відповідальність за проведення виборів у своїх відповідних округах та 
управління роботою всіх ДВК в межах їх територіального виборчого округу. Відповідно до 
Закону, ОВК утворюються ЦВК не пізніше ніж за 50 днів до дня виборів (тобто не пізніше 31 
травня), а ДВК створюються відповідною ОВК не пізніше ніж за 15 днів до дня виборів, тобто 
не пізніше 5 липня 2019 року.

Парламентські вибори проводяться в одному загальнодержавному виборчому окрузі (за 
пропорційною системою), який охоплює всю територію України, 199 одномандатних 
виборчих округах та закордонних виборчих дільницях. ЦВК встановила 102 виборчі дільниці 
для голосування за кордоном (виборці на закордонних виборчих дільницях можуть 
голосувати тільки в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі). Крім того, 
можуть утворюватися спеціальні виборчі дільниці для військових (у виняткових випадках не 
пізніше ніж за десять днів до виборів). Оскільки Крим анексовано Російською Федерацією, а 
окремі райони Донецької та Луганської областей знаходяться поза контролем України, ЦВК 
сформувала лише 199 ОВК у 24 областях. Не були сформовані 12 з 12 ОВК в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополі, 9 з 21 ОВК у Донецькій та 5 ОВК з 11 у Луганській 
областях.

Центральна виборча комісія (ЦВК)

Після оголошення дострокових парламентських виборів і офіційного початку виборчого 
процесу (24 травня) ЦВК звернулася до Верховної Ради України та Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України з питанням законодавчого врегулювання питань здійснення 
публічних закупівель для забезпечення належної організації підготовки та проведення 
виборів. Адже у ЦВК порахували, що з огляду на стислі строки, у які має бути організовано 
виборчий процес, неможливо буде провести публічні закупівлі у визначені законом строки.
 
У травні парламент відмовився прийняти законопроект, що сприяв проведенню тендерів та 
закупівель (включно з публікацією та доставкою виборчих матеріалів, як-от виборчі 
бюлетені, товари і послуги, пов'язані з виборами, діяльність ОВК тощо)12. Однак, Міністерство 

11 Наразі до складу ЦВК входять лише 16 осіб у зв'язку з розбіжностями між колишнім президентом і парламентом щодо 
призначення одного члена у вересні 2018 року.
12  Проект Закону № 10317 про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під 
час виборчого процесу від 22 травня 2019 року.



економічного розвитку і торгівлі України видало наказ, яким спростило процедуру 
закупівель13, адже Закон України «Про публічні закупівлі» не містить належних положень про 
закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів 
народних депутатів України. ENEMO відзначає, що відсутність законодавчих змін, які 
дозволили б ЦВК мати процедури, які б відповідали очікуваним термінам проведення 
дострокових виборів, стала для ЦВК справжнім викликом. 

Станом на 8 липня ЦВК з початку виборчого процесу ухвалила 634 нормативних акти. 
Більшість рішень стосувалися реєстрації або відмови у реєстрації кандидатам, включеним до 
виборчих списків політичних партій або кандидатам в одномандатних виборчих округах, 
формування виборчих комісій, проведення закупівель, затвердження рішень ОВК, реєстрації 
представників політичних партій, затвердження форми, тексту та кольору виборчих 
бюлетенів, а також затвердження форм фінансових звітів про отримання та використання 
виборчих фондів для політичних партій та кандидатів у одномандатних виборчих округах. 

За оцінкою ENEMO, ЦВК в цілому працює ефективно і прозоро, а спостерігачі мають 
можливість відвідувати засідання ЦВК. Стислі строки організації виборчого процесу не 
поставили під загрозу ефективність і прозорість роботи ЦВК попри труднощі, пов'язані з 
напруженим календарем проведення виборів.

ЕNЕМО, однак, відзначає, що з огляду на відсутність всеосяжної правової бази і наявність 
прогалин у Законі про парламентські вибори, ЦВК була змушена приймати практичні 
постанови та нормативні акти, що зробило її об’єктом судових позовів (див. нижче розділ про 
Реєстрацію кандидатів) і створило значні ризики для цілісності виборчого процесу. 

Окружні виборчі комісії (ОВК)

До основних повноважень ОВК належить надання технічної і правової підтримки виборчого 
процесу на територіальному рівні, визначення меж кожної виборчої дільниці та її 
місцезнаходження, створення постійних і тимчасових спеціальних ДВК, реєстрація офіційних 
спостерігачів, нагляд за складанням списків виборців, розповсюдження бюлетенів та 
виборчих матеріалів у ДВК, розгляд скарг на дії або бездіяльність членів ДВК і підбиття 
підсумків голосування на рівні відповідного округу.

ENEMO відзначає, що, незважаючи на обмежені часові рамки, ЦВК сформувала всі 199 ОВК до 
дедлайну 31 травня. До складу ОВК входять 18 членів, яких висувають шість політичних 
партій, які мають депутатські фракції у чинному парламенті («Батьківщина», «Народний 
фронт», «Самопоміч», «Європейська Солідарність», «Радикальна партія Олега Ляшка», 
«Опозиційний блок»), та 29 політичних партій, які брали участь у попередніх парламентських 
виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі14. Кожна партія має 
право подати по одному кандидату до складу ОВК.

13 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 898.
14 У цьому випадку – це позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.



Загалом у члени ОВК було запропоновано 5 756 кандидатів. 4 577 осіб були висунуті 25 з 29 
політичних партій, які брали участь у попередніх виборах, і їх кандидатури були визначені 
шляхом жеребкування15 (по одному на ОВК). 1 799 членів висунули 6 чинних парламентських 
фракцій (всі вони використали своє право висувати членів ОВК). ENEMO відзначає, що в 
цілому при відборі членів ОВК принцип пропорційності було дотримано відповідно до закону, 
хоча слід підкреслити, що політичні партії, які є новачками на цих виборах, не мали права 
висувати своїх кандидатів у члени ОВК, у той час як деякі партії отримали двох своїх членів 
ОВК після жеребкування16.

Усі ОВК були утворені в повному складі. Загальна кількість членів ОВК становить 3 582 особи. 
ЦВК своєчасно розмістила на своїй офіційній веб-сторінці список ОВК та їх склад17. 
Найбільший відсоток представництва отримали парламентські фракції «Батьківщина», 
(5,6%), «Народний фронт» (5,6%), «Радикальна партія Олега Ляшка» (5,6%), «Самопоміч» 
(5,2%), «Європейська Солідарність» (5,6%) та «Опозиційний блок» (5,6%)18. Пропорції 
однакові для всіх голів, заступників голів і секретарів. ENEMO відзначає, що жінки добре 
представлені в ОВК (59% членів ОВК – жінки).

За перші два тижні своєї роботи довгострокові спостерігачі ENEMO відвідали загалом 141 ОВК 
(70,85%).

Тренінги членів ОВК проводилися з 20 по 27 червня. Спостерігачі ENEMO загалом позитивно 
оцінили якість відвіданих тренінгів членів ОВК. ENEMO, однак, зазначає, що у зв'язку з 
великою кількістю замін у складах ОВК деякі члени ОВК не зможуть пройти тренінги. ENEMO 
також відзначає, що в законі немає положень щодо обмеження кількості разів, коли суб'єкти 
виборчого процесу можуть замінювати членів ОВК, а також умов щодо рівня досвіду 
висунутих членів ОВК. Станом на 8 липня, більше третини (понад 35%) членів ОВК були 
замінені принаймні один раз. Очікується, що заміна членів ОВК буде тривати до дня виборів.

ENEMO відзначає, що ОВК змогли подолати значні труднощі, пов’язані з формуванням ДВК, 
оскільки не всі партії подали свої кандидатури на членів ДВК. ОВК успішно вирішили цю 
проблему, призначивши співробітників за допомогою баз даних попередніх виборів, або у 
низці областей призначивши своїх особистих знайомих (наприклад, в Рівненській, 
Волинській, Одеській, Чернівецькій, Тернопільській, Запорізькій, Миколаївській та 
Херсонській областях)19. ENEMO підкреслює, що партії не зобов'язані висувати повноправних 
членів до складу ОВК, що веде до ризику висування політичних кандидатур до складу 

15 Жеребкування проводилось із використанням системи випадкового вибору «Вибори».
16 Оскільки і парламентська фракція, і партія зі списками в загальнодержавному виборчому окрузі розглядаються як окремі 
політичні утворення, один член ОВК може бути призначений від імені парламентської фракції і один – від партії, 
зареєстрованої на виборах.
17  https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp055pt001f01=919.html
18 Це шість парламентських фракцій, які зареєстровані у нинішньому скликанні Верховної Ради.
19 Спостерігачі ENEMO також відзначили ефективне та професійне співробітництво між органами місцевого 
самоврядування та ОВК в організації виборчого процесу.

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp055pt001f01=919.html


виборчих комісій, а не професійних членів виборчих комісій.

Дільничні виборчі комісії (ДВК)
До основних функцій ДВК належить отримання списків виборців і їх розміщення для того, 
щоб виборці могли з ними ознайомитися за місцем знаходження, розсилка іменних 
запрошень виборцям, розгляд скарг стосовно внесення змін до списку виборців, розміщення 
інформаційних плакатів кандидатів та їхніх програм, а також проведення голосування, 
підрахунок голосів та складання протоколу про підрахунок голосів на виборчих дільницях.

Склад ДВК залежить від чисельності виборців на виборчій дільниці. На малих виборчих 
дільницях (до 500 зареєстрованих виборців) ДВК складається з 10-14 членів, на середніх 
виборчих дільницях (від 500 до 1500 зареєстрованих виборців) – з 12-16 членів і на великих 
виборчих дільницях (від 1500 до 2500 зареєстрованих виборців) – з 14-18 членів. На 
дільницях, де число виборців не перевищує п'ятдесяти, ДВК може складатися з голови, 
секретаря та від двох до чотирьох інших членів. В інших випадках кожна ДВК складається з 
голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

Принцип формування ДВК варіюється від ОВК до ОВК, де члени ДВК висуваються суб'єктами 
виборчого процесу. Висувати кандидатів до ДВК можуть політичні партії, які мають 
депутатські фракції у чинному парламенті, партії, кандидати в народні депутати від яких 
зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидати у 
депутати у відповідних одномандатних виборчих округах.

Якщо кандидатів у члени ДВК висувається більше, ніж потрібно, ОВК проводить 
жеребкування. У разі, якщо кількість висувань менше, ніж необхідно, ОВК призначає членів 
ДВК на основі пропозицій голови ОВК. Голова, заступник голови та секретар дільничної 
виборчої комісії мають представляти різні партії та різних кандидатів у депутати. Кожен 
суб’єкт подання кандидатур до складу ДВК має право на пропорційну частку кожної категорії 
керівних посад у складі ДВК.

Хоч недостатня кількість подань кандидатів у члени ДВК і розглядалась як можлива 
перешкода виборчому процесу, але усі ДВК були сформовані вчасно і без серйозних перешкод. 
ДВК були сформовані відповідними ОВК до закінчення встановленого законом терміну (5 
липня 2019 року). Із 29 900 сформованих ДВК 28 637 – це звичайні ДВК, 1 161 – спеціальні ДВК 
і 102 – це ДВК для голосування за кордоном20. Голосування не буде проводитися на території 
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово окупованих територій у 
Донецькій і Луганській областях21.

Очікується, що тренінги членів ДВК пройдуть з 10 по 17 липня. Хоча ДВК були сформовані 
вчасно і відповідно до закону, спостерігачі ENEMO зафіксували, що після прибуття в 

20 https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp001#
21 Постанова ЦВК № 1430 «Про деякі питання організації та проведення голосування  громадян України на позачергових 
виборах  народних депутатів України 21 липня 2019 року  в окремих регіонах України».

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp001


приміщення кілька дільниць були зачинені.

Реєстрація кандидатів

Відповідно до загального виборчого права депутатом може бути обраний громадянин 
України,  який  має право голосу, не молодший 21 року та який постійно проживає на території 
України протягом останніх п'яти років22. 

У загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі кандидати вносяться до 
виборчих списків політичних партій. В одномандатних мажоритарних округах кандидатів 
висувають політичні партії або вони беруть участь у виборах як самовисуванці. 

Реєстрація кандидатів почалася 24 травня. Кінцевий термін подачі документів – 20 червня. 
Документи для реєстрації виборчих списків політичних партій у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі подавалися до ЦВК в період з 12 по 20 червня. 
Реєстрацію кандидатів у народні депутати ЦВК має закінчити 25 червня. Кандидати у 
депутати можуть відкликати свої заяви до 8 липня. 

Після закінчення кінцевого терміну реєстрації кандидатів і подачі апеляцій ЦВК 
зареєструвала 22 політичні партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому 
окрузі. За даними ЦВК станом на 8 липня загалом у Верховну Раду балотуються 5980 осіб, з 
яких 3 220 – це кандидати в одномандатних виборчих округах (1 430 осіб висунуті 52 
політичними партіями, 1 716 осіб є самовисуванцями, реєстрацію 74 кандидатів було 
анульовано) і 2 760 кандидатів, які включені до партійних списків по загальнодержавному 
багатомандатному округу23. Найбільшу кількість кандидатів у списках виставили політичні 
партії «Слуга народу», «Батьківщина», «Опозиційний блок» і «Свобода» (понад 200 
кандидатів).

Загалом 307 чинних народних депутатів знову балотуються у багатомандатному 
загальнодержавному та одномандатних виборчих округах (майже дві третини нинішнього 
складу парламенту). Приблизно третина з них іде за партійними списками 
(загальнодержавний округ), а 192 члена парламенту є кандидатами в одномандатних 
виборчих округах (в основному самовисуванці).

ENEMO відзначає, що лише 13 з 22 політичних партій, які висунули кандидатів в 
загальнодержавному виборчому окрузі, включили понад 30% жінок у свої виборчі списки, 

22 Законом також встановлено обмеження щодо балотування в народні депутати України: Не може ні висуватися в народні 
депутати, ні бути обраною особа, яка була засуджена за вчинення умисного злочину, якщо його судимість не була 
погашена або знята в установленому законом порядку. Крім того, громадяни України, які мають право голосу, також 
мають право висуватися кандидатами у народні депутати. Відповідно до закону, це право реалізується ними через 
політичні партії або шляхом самовисування (стаття 10 Закону України «Про вибори народних депутатів України).
23 https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp001#
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незважаючи на те, що мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому 
списку у розмірі 30% закріплено в Законі Україні «Про політичні партії в Україні»24. Частка 
жінок серед кандидатів, які йдуть за партійними списками становить 31%. Загалом частка 
жінок серед усіх кандидатів – близько 22,5%. Найбільша кількість жінок-кандидатів у 
загальнодержавному виборчому окрузі йде за списками політичних партій «Соціальна 
справедливість» (44%), «Сила Людей» (43%) і «Радикальна партія Олега Ляшка» (41%).

Майже половина кандидатів в одномандатних виборчих округах були зареєстровані ЦВК 
протягом двох останніх днів до закінчення кінцевого терміну подачі документів, 
передбаченого Законом. Загалом було подано більше 6 000 запитів на реєстрацію. Окрім 
складнощів, пов'язаних із великою кількістю кандидатів, які подали документи на реєстрацію 
в останні дні, спостерігачі ENEMO також зафіксували те, що процедура подачі документів на 
реєстрацію та підстави для відхилення заяв часом були неясними.

Велика кількість необхідних документів, грошова застава і вимога про безперервне 
проживання на території України протягом останніх 5 років стали для багатьох перепоною 
для балотування. ЦВК ухвалила 128 постанов про відмову кандидатам у реєстрації, в 
основному через недотримання вимоги про проживання в країні протягом останніх 5 років, 
відсутність обов'язкових документів та несплату грошової застави25.

ENEMO також зафіксувало, що під час реєстрації кандидатів у народні депутати виникла ціла 
низка проблем. По-перше, проблема кандидатів-«клонів», коли окремі кандидати або 
організації мають ім'я схоже, а подекуди однакове з більш відомими кандидатами або 
організаціями, щоб таким чином і собі скористатися з їх популярності. Після того, як ЦВК 
прийняла постанову про форму, колір і текст виборчого бюлетеня26, проти ЦВК було подано 
позов27 з вимогою, що бюлетені мають містити інформацію про кандидатів-«клонів» та 
зазначати, що ці кандидати не є членами партії. Наприклад, за даними політичної партії 
«Слуга Народу», дев'ять кандидатів нібито помилково заявили, що вони є членами їх партії. 
Спостерігалося також кілька випадків, коли кандидати у народні депутати мали прізвище 
«Зеленський», але різні імена та по батькові. Зрештою, 11 червня ЦВК постановила, що у разі 
зміни прізвища кандидати мають зазначати це в своїх документах на реєстрацію.

Спостерігачі ENEMO також повідомили про велику кількість кандидатів, які представляють 
себе членами політичної партії «Слуга Народу», наприклад, в Полтавській, Чернігівській, 
Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У 
біографіях кандидатів вони вказували, що є членами організацій, які мають подібні до партії 

24 Закон передбачає лише позитивні санкції за дотримання встановленого розміру квот, а саме додаткове фінансування 
(збільшення на 10% річного фінансування тим політичним партіям, які дотримуються цього положення Закону). Частка 
жінок-депутатів у нинішньому парламенті становить близько 12%. 
25 Розмір грошової застави для партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі дорівнює розміру 1 000 
мінімальних заробітних плат, в одномандатних виборчих округах – розміру 10 мінімальних заробітних плат.
26 Постанова ЦВК № 1345 від 26 червня 2019 року «Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня  з виборів народних 
депутатів України для голосування  у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі  на позачергових 
виборах народних депутатів України  21 липня 2019 року».
27 Позов до суду подала політична партія «Слуга Народу».



президента назви (наприклад, «Слуга Народа», «Слуга-Народу», «СлугаНарода!», «Слуга 
Народу – Зе» і тощо), з можливим наміром заплутати виборців. Закон не забороняє реєстрацію 
організації або суб'єкта підприємницької діяльності, які мають аналогічну до вже існуючої 
політичної партії назву письмово або за звучанням. Окрім цього, не вважається 
протизаконним зміна імені чи прізвища фізичними особами у системі реєстрації актів 
цивільного стану, і кандидати не зобов’язані згадувати про цю зміну у виборчих бюлетенях. 
Проте, ENEMO висловлює свою занепокоєність у зв'язку з недостатнім законодавчим 
регулюванням цього питання.   

ENEMO також відзначає, що процес послідовної реєстрації та скасування реєстрації 
кандидатів і партій викликав значну плутанину під час організації виборчого процесу. 
Наприклад, у декількох випадках відмова ЦВК у реєстрації кандидатів на тій підставі, що вони 
не виконали вимогу про безперервне проживання на території України протягом останніх 5 
років, супроводжувалася постановою суду з вимогою до ЦВК про повторний розгляд цих заяв 
кандидатів. Труднощі з отриманням даних про проживання на території України та численні 
громадські протести призвели до того, що кількох кандидатів спочатку зареєстрували на 
вибори, але протягом наступних днів ЦВК скасувала їх реєстрацію. Це створило значні 
перешкоди передвиборчому процесу.

Схожа ситуація сталася з політичною партією «Рух Нових Сил», якій ЦВК спочатку відмовила 
у реєстрації через надання недостовірної інформації28. Партія подала позов до суду, і суд 
постановив, що ЦВК має включити партію до списку зареєстрованих партій. ЦВК подала 
скаргу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, яку було відхилено 
29 червня. Суд визнав постанову ЦВК № 1205 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні 
депутати України від Політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» в 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих 
округах» незаконною, скасував її і зобов’язав ЦВК переглянути цю постанову. Тим часом ЦВК, 
з огляду на встановлені законом терміни, провела жеребкування для визначення порядкових 
номерів 21 зареєстрованої партії у виборчому бюлетені.

Оскільки рішення про включення партії «Рух Нових Сил» було прийнято після завершення 
жеребкування, ЦВК скликала представників політичних партій на консультативне засідання, 
де пропонувалося включити політичну партію «Рух Нових Сил» у виборчий бюлетень під 
номером 22 (останнім) і не проводити повторне жеребкування, що спричинило б плутанину 
серед виборців і загальмувало б процес друку бюлетенів. Однак, 2 липня до Шостого 
апеляційного адміністративного суду було подано позов29, в якому йшлося про порушення 
статті 80 Закону України «Про вибори народних депутатів України», а також про необхідність 
проведення пережеребкування партій відповідно до Закону України30. Суд визнав, що ЦВК 

28 ЦВК відмовила партії «Рух Нових Сил» у реєстрації у зв’язку з тим, що рішення партії про участь у виборах було 
прийнято ще до офіційного призначення виборів (8 травня, хоча дострокові вибори були оголошені лише 21 травня). 
29 Позов до суду подала політична партія «Аграрна Партія України».
30 У своєму позові Аграрна партія зазначила, що постановою ЦВК порушено: принцип рівності учасників виборчого 
процесу, який закріплений та гарантується Конституцією України, оскільки кандидатам від однієї партії надано «привілеї» 
у вигляді «наперед визначеного» місця в бюлетені для голосування, та положення статті 80 Закону України «Про вибори 



порушила регламент, і виніс рішення про проведення повторного жеребкування. 

ЦВК висловила свою стурбованість у зв’язку тим, що на момент винесення рішення Шостим 
апеляційним адміністративним судом понад 5,2 млн. виборчих бюлетенів для голосування у 
багатомандатному виборчому окрузі вже були надруковані. У свою чергу, пережеребкування 
і подальше передрукування виборчих бюлетенів затримає передачу бюлетенів до ОВК і, 
безумовно, поставить під загрозу проведення виборів до Верховної Ради України 21 липня. 
ЦВК також наголосила на тому, що кошти на передрукування виборчих бюлетенів у  
державному бюджеті не передбачені у тому випадку, якщо рішення суду залишиться чинним. 
5 липня ЦВК подала апеляцію31 на рішення про проведення повторного жеребкування та 
повторного друку бюлетенів до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду 
України, а 7 липня Касаційний суд задовольнив апеляцію ЦВК, що дозволяє Центральній 
виборчій комісії своєчасно почати процедуру передачі виборчих бюлетенів до ОВК.

ENEMO відзначає, що, хоча Касаційний суд і виніс рішення на користь ЦВК, щоб не 
перешкоджати виборчому процесу, однак численні судові справи та апеляції, пов'язані з 
реєстрацією кандидатів і партій, породили невизначеність і плутанину при організації 
виборів, і могли б поставити під загрозу цілісність виборчого процесу.

ENEMO вважає, що недоліки виборчого законодавства, де у низці випадків не передбачено 
жодних законних процедур, змушують виборчі комісії шукати швидких практичних рішень, 
які, однак, можуть стати предметом судового розгляду на невідповідність положенням 
законодавства. А це, у свою чергу, може поставити у скрутне становище ЦВК як установу, 
відповідальну за проведення виборів, та виборчий процес у цілому.

Реєстрація виборців

Реєстрація громадян в списках виборців в Україні носить постійний і пасивний характер. 
Закон надає право голосу всім громадянам України, які на день виборів досягли 18-річного 
віку і не були позбавлені виборчих прав або визнані недієздатними за рішенням суду.

Державний реєстр виборців (ДРВ) – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна 
система, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право 
голосу. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. ДРВ налічує 27 регіональних 
адміністративних органів, 756 органів ведення реєстрації та кілька тисяч установ, які 
щомісяця оновлюють списки виборців та відомості про місце проживання.

народних депутатів України», які визначають, що жеребкування проводить Центральна виборча комісія за участю 
представників партій у Центральній виборчій комісії, кандидатів у народні депутати України, уповноважених осіб партій 
у загальнодержавному окрузі після закінчення реєстрації кандидатів у народні депутати України від партій перед 
затвердженням форми і тексту виборчого бюлетеня.
31 Позов до суду подала політична партія «Слуга Народу».



У зв'язку з анексією Криму і триваючим конфліктом у Донецькій та Луганській областях 
внутрішньо переміщені особи (ВПО) із правом голосу, а це близько 4% виборців України, 
можуть заявити про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Однак, 
постає проблема того, що хоча така зміна місця голосування і дозволяє виборцям голосувати 
в загальнодержавному багатомандатному окрузі, але значна кількість ВПО не можуть брати 
участь у виборах в одномандатних округах, оскільки вони як і раніше зареєстровані в округах 
на непідконтрольних територіях.  

За попередніми даними ЦВК, станом на 30 червня загальна кількість виборців, які мають 
право голосу, становить 32 797 373 особи32 (без урахування виборців, включених до списків в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі). Майже 55% виборців складають жінки.

1 липня ЦВК на своєму офіційному сайті розмістила нагадування виборцям про можливість 
тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси33. Там також повідомлялося 
про спрощення процедури тимчасової зміни місця голосування виборця. Відтепер виборцю 
достатньо подати до відповідного органу ведення ДРВ письмову заяву, пред’явивши при 
цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо 
особа нещодавно набула громадянства України). ENEMO відзначає прогрес у спрощенні вимог 
до виборців щодо тимчасової зміни місця голосування34.

За попередніми даними ЦВК, станом на 4 липня 46 886 виборців тимчасово змінили місце 
голосування без зміни виборчої адреси. Найбільші показники змін місця реєстрації 
зафіксовано у Києві (7 404), Донецькій (4 813) та Київській областях (4 241).

Відповідно до Закону, процедурою тимчасової зміни місця голосування можна скористатись 
не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування (тобто до 15 липня включно). ЦВК також 
закликала виборців не відкладати зміну місця голосування на останні дні, щоб уникнути 
довгих черг в органах реєстрації виборців. Виборці також можуть перевірити інформацію про 
себе в режимі онлайн, однак внесення змін у свої дані можливе лише у приміщенні пунктів 
реєстрації виборців.

Спостерігачі ENEMO оцінюють роботу органів реєстрації виборців як позитивну практично у 
всіх регіонах і констатують, що ці органи забезпечені необхідним обладнанням. Спрощена 
процедура зміни місця голосування для ВПО (із необхідних документів лише паспорт і 
письмово заповнена заява) була оцінена як така, що послідовно виконується. Однак кілька 
цих органів заявили про брак у них людських ресурсів. Приміщення також не завжди доступні 

32 Станом на 8 липня в одномандатних виборчих округах налічувалося 29 761 496 виборців: 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp030pt001f01=919.html
33  https://www.cvk.gov.ua/info/inf_01072019.htm
34 Що суперечить статті 25 Міжнародному пакту про громадянські та політичні права: «Кожний громадянин повинен мати 
без будь-якої дискримінації […] і без необґрунтованих обмежень право і можливість: а) брати участь у веденні 
державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників; b) голосувати і бути обраним 
на   справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному   
голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців; с) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до 
державної служби.»

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp030pt001f01=919.html
https://www.cvk.gov.ua/info/inf_01072019.htm


для людей з інвалідністю.

Контактні особи з усіх областей, із якими спілкувались представники ENEMO, заявляли про 
свою високу впевненість в точності і достовірності списків виборців в цілому зі своєчасним 
виправленням незначних помилок. До таких помилок належать невключення до списків 
виборців молодих людей, яким нещодавно виповнилося 18 років, помилки у прізвищах після 
зміни сімейного стану, наявність у списках виборців померлих тощо.

Представники органів реєстрації виборців очікують, що з наближенням дати виборів число 
запитів про внесення змін до списків виборців суттєво зросте. Попередні списки виборців ДВК 
мають передати до ДВК не пізніше 10 липня.

Виборча кампанія та її фінансування

Виборча кампанія

Відповідно до закону, кандидати мають розпочати свою передвиборчу кампанію на 
наступний день після їх реєстрації у ЦВК. Офіційно виборчий процес розпочався 24 травня, 
коли кандидати почали подавати документи на реєстрацію. Вся передвиборча агітація 
повинна завершитися за день до дня голосування.

Спостерігачі ENEMO майже у всіх областях повідомили, що рекламні щити почали вивішувати, 
а агітаційні матеріали роздавати ще до офіційного початку передвиборчої кампанії, а в деяких 
випадках – ще до початку власне виборчого процесу. Як наслідок, ці матеріали не 
оплачувалися з виборчих фондів кандидатів і партій, і тому були випущені і опубліковані з 
порушенням закону. ENEMO відзначає, що питання передчасної передвиборчої агітації 
залишається не вирішеним і неврегульованим виборчим законодавством.

Спостерігачі ENEMO відзначили, що станом на кінець червня у більшості областей виборча 
кампанія стартувала повільно, з одного боку, через триваючу реєстрацію партійних списків 
та кандидатів, з іншого боку, через невизначене питання конституційності указу Президента 
Зеленського про призначення дострокових виборів (20 червня Конституційний суд ухвалив 
рішення щодо законності розпуску Верховної Ради). У Києві масштабні агітаційні заходи 
проводилися не часто. ENEMO висловлює стурбованість тим, що у зв'язку з достроковим 
характером цих виборів і коротким періодом проведення виборчої кампанії для 
зареєстрованих кандидатів, виборці можуть не мати достатньо часу для ознайомлення з 
програмами кандидатів і політичних партій.

Жвавіше передвиборчу кампанію почали проводити у перший тиждень липня. Спостерігачі 
ENEMO повідомили про проведення активної агітації в одномандатних округах, зокрема, з 
боку кандидатів, які йдуть на перевибори, і зокрема, у Львівській та Київській областях. У 
Київській області спостерігаються часті випадки проведення різних фестивалів і концертів, 



які прямо або опосередковано підтримуються політичними силами. З іншого боку, агітація в 
невеликих населених пунктах або, наприклад, на підконтрольних Україні районах Донецької 
та Луганської областей була менш візуально помітною.

Основними каналами цифрової агітації є соціальні мережі (Facebook, Instagram), месенджери 
Telegram і Viber та офіційні веб-сторінки кандидатів. Усі 22 політичні партії у 
загальнодержавному виборчому окрузі опублікували партійні програми на своїх офіційних 
веб-сторінках. Партії «Слуга Народу» і «Голос» ведуть найбільш помітну виборчу кампанію в 
інтернеті.

Виборча кампанія також включає використання більш традиційних методів, як-от установка 
наметів для поширення агітаційних матеріалів (листівок, брошур, газет тощо), рекламних 
щитів і плакатів, сіті-лайтів, політичні мітинги, кампанія «від дверей до дверей», проведення 
концертів. На рекламних щитах зазвичай присутні обличчя найбільш впізнаваних кандидатів.

Основними ідеями і меседжами цієї виборчої кампанії є слабкість Конституції і її нездатність 
захистити громадян від політиків, які себе дискредитували; відсутність реформ і необхідність 
ініціювати нові економічні та соціальні реформи; встановлення нових правил для 
політичного життя країни; боротьба з корупцією; відкритість парламенту для громадян. 
Кілька новостворених партій також говорять про те, щоб надати виборцям більше 
можливостей для висловлення своїх політичних уподобань.

Спостерігачі ENEMO відзначають, що найбільш візуально помітними партіями в країні є 
«Слуга Народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний Блок», «Голос», 
«Батьківщина» та «Європейська Солідарність». Згідно з останніми рейтингами, деякі з цих 
партій мають значні шанси подолати 5-відсотковий бар’єр для отримання мандатів у 
загальнодержавному виборчому окрузі. Залежно від регіону, партії «Українська стратегія 
Гройсмана», «Свобода», «Самопоміч» та, меншою мірою, «Громадянська позиція» також 
проводили помітні передвиборчі кампанії.

Крім того, спостерігачі ENEMO зафіксували випадки, коли агітаційні матеріали (рекламні 
щити) містили мову ворожнечі (наприклад, по всій Одеській області), а також мову 
насильства стосовно інших кандидатів та учасників виборчого процесу (Сумська, Харківська 
та Хмельницька області). ENEMO висловлює свою занепокоєність у зв'язку з тим, що в 
більшості областей спостерігалася значна кількість незаконних агітаційних матеріалів, 
наприклад, із неправильним маркуванням або відсутньою інформацією про джерело 
фінансування, відповідальну за публікацію організацію тощо). Пошкодження агітаційних 
матеріалів також спостерігалися, наприклад, в Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, 
Харківській і Полтавській областях.

Відомі випадки розміщення агітаційних матеріалів у приміщеннях органів місцевого 
самоврядування або в громадському транспорті, а також участь мерів у передвиборчій 
кампанії, які активно підтримували кандидатів в одномандатних округах в агітаційних 



відеороликах (наприклад, Житомирська та Київська область).

Контактні особи, з якими спілкувались представники ENEMO, заявили, що в цілому ці вибори 
народних депутатів є конкурентними, а кандидати можуть вільно проводити передвиборчу 
агітацію без серйозних перешкод. Однак, спостерігачі ENEMO висловлюють свою 
занепокоєність з приводу значної кількості кандидатів-«клонів», особливо в одномандатних 
округах Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської та Дніпровської областей. ENEMO оцінює 
це явище як таке, що потенційно може ввести виборців в оману і вплинути на їх вибір, а також 
як порушення кандидатами принципів чесної агітації.

Фінансування виборчої кампанії

Партії та кандидати юридично зобов'язані відкрити спеціальний рахунок у банку (т.зв. 
виборчий фонд) не пізніш ніж на десятий день з дня їх реєстрації Центральною виборчою 
комісією. Фінансування з інших джерел з або без згоди партій або кандидатів заборонено. 
Розмір виборчого фонду політичної партії, кандидати у народні депутати України від якої 
зареєстровані в загальнодержавному виборчому окрузі, не може перевищувати 90 тисяч 
розмірів мінімальної заробітної плати (приблизно 14 мільйонів доларів США). Розмір 
виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі не може 
перевищувати 4 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати (приблизно 600 000 доларів 
США).

Партії дозволяється відкривати тільки один рахунок в кожному одномандатному виборчому 
окрузі, хоча рахунок виборчого фонду партії може бути використаний для фінансування 
виборчих кампаній у кількох одномандатних виборчих округах. Виборчий фонд кандидата в 
одномандатному виборчому окрузі має формуватися за рахунок його/її власних ресурсів, а 
також добровільних внесків і пожертв від осіб, які мають право робити пожертвування на 
підтримку партій або кандидатів. Виборчий фонд політичної партії має формуватися за 
рахунок власних ресурсів партії, а також добровільних пожертв від осіб, які мають на це право 
відповідно до закону35.

Політичні партії повинні подати проміжні фінансові звіти за 5 днів до дня виборів (15 липня) 
про надходження та використання коштів за період з дня відкриття поточного рахунку 
виборчого фонду до десятого дня до дня голосування36, остаточний фінансовий звіт 
подається не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після дня голосування. Кандидати в 
одномандатних виборчих округах повинні подати свої фінансові звіти за 8 днів до дня 

35 Загальний розмір внеску на підтримку політичної партії від громадянином України протягом року не може 
перевищувати 400 розмірів мінімальної заробітної плати (встановленої на 1 січня року, у якому здійснювалися внески), 
тобто приблизно 1 669 200 гривень (± 60 000 доларів). Загальний розмір внесків, зроблених юридичною особою на 
підтримку політичної партії протягом року, не може перевищувати 800 мінімальної заробітної плати (знову ж, 
встановлених на 1 січня року, у якому здійснювалися внески), тобто приблизно 3 338 400 гривень (± 120 000 доларів).
36 Проміжні звіти мають бути опубліковані на офіційних веб-сайтах партії, ЦВК та НАЗК не пізніше наступного дня, 
наступного за днем його надходження.



виборів37. Всі остаточні фінансові звіти повинні бути оприлюднені після їх отримання на 
офіційному сайті партії, яка висунула кандидата, або на сайті кандидата, який є 
самовисуванцем, а також на офіційному веб-сайті ЦВК та НАЗК ніж на п’ятнадцятий день після 
дня голосування38.

ENEMO зазначає, що хоча звіти і будуть опубліковані на офіційному веб-сайті ЦВК, часові 
рамки є надто короткими для того, щоб ЦВК і НАЗК змогли детально проаналізувати ці звіти, 
а виборці змогли ознайомитися зі звітами та витратами кандидатів і партій.

Крім того, ENEMO вважає, що існує значний ризик «тіньових виборчих фондів» та невідомих 
джерел фінансування виборчих кампаній, і це питання залишається невирішеним у рамках 
поточного законодавства. Зокрема, законом не дозволяється проводити передвиборчу 
агітацію до офіційної реєстрації суб’єкта виборчого процесу у ЦВК. І хоча за порушення цього 
положення Закону кандидати притягаються до кримінальної відповідальності і на них 
накладається адміністративний штраф39, ЦВК має право лише видавати попередження і не 
може скасувати реєстрацію кандидатів у випадку повторного порушення.

Наприклад, повідомлялося, що деякі кандидати (особливо в одномандатних виборчих 
округах) беруть участь у різних формах «благодійної» діяльності, починаючи від 
безкоштовних пікніків до надання товарів і послуг, ремонту громадських будівель та 
безкоштовних концертів або фестивалів. Благодійні організації часто мають назву кандидата 
у народні депутати або їх назва прямо асоціюється з певною політичною партією. ENEMO 
висловлює своє занепокоєння у зв’язку з тим, що значна частина цих передвиборчих заходів 
порушує закон, оскільки вони фінансуються не за рахунок виборчого фонду. Це занепокоєння 
посилюється тим, що велика кількість таких заходів була проведена ще до офіційної 
реєстрації кандидатів і не підпадає під жодні норми регулювання.

У більшості областей трапляються випадки неправильного маркування агітаційних 
матеріалів, зокрема, без згадки про джерело фінансування. У кількох випадках контактні 
особи, із якими зустрічалися представники ENEMO, заявили, що існують натяки на те, що ці 
матеріали друкувалися за рахунок місцевих бюджетів, хоча місія не мала змоги самостійно 
перевірити ці твердження.

Випадки купівлі голосів та нецільового використання адміністративного ресурсу були 
особливо помітними у сільській місцевості. Форми були різні: шкільні автобуси, які 
використовувалися для перевезення дітей та шкільних вчителів до місць проведення 
агітаційних заходів (спостерігалося в Запорізькій області), або використання примусових 

37 Звіти кандидатів в одномандатних виборчих округах подаються до ОВК, які у свою передають їх до ЦВК та НАЗК не 
пізніше одного дня після їх надходження до ОВК.
38 Фінансові звіти повинні містити інформацію про: всі надходження до виборчих фондів політичної партії або кандидата 
у депутати в одномандатному виборчому окрузі; витрачені кошти та кошти, що залишилися на відповідних рахунках, із 
зазначенням дати надходження кожного внеску до виборчого фонду, його розміру, особи, яка зробила внесок, та 
призначення; розмір кожного платежу, здійсненого з рахунку виборчого фонду, і одержувача платежу. Шаблони 
фінансових звітів встановлюються ЦВК за погодженням із НАЗК.
39 Розмір адміністративного штрафу варіюється від 5100 до 6800 гривень (приблизно від 192 до 255 доларів США). 



«волонтерів» з університетів (спостерігалося в Одеській області), середніх шкіл та початкових 
шкіл для розповсюдження агітаційних матеріалів (в обмін на винагороду, з порушенням 
закону). Були також випадки прямого або опосередкованого підкупу голосів кандидатами-
самовисуванцями в одномандатних виборчих округах шляхом доставки товарів і послуг 
працівникам лікарень або державних установ (громадські розваги у формі безкоштовних 
фестивалів і концертів або безкоштовні поїздки на курорти, спостерігалося у Полтавській та 
Івано-Франківській областях). Заяви про підкуп виборців в обмін на винагороду (пряма 
купівля голосів) або товари та послуги (непряма купівля голосів) згадували контактні особи, 
з якими розмовляли спостерігачів ENEMO, з більшості областей, включно з Київською 
областю.

Відсутність фінансової прозорості та порушення фінансових правил проведення 
передвиборної агітації можуть вплинути на судження виборців, особливо щодо рівня довіри 
до виборів.

 Скарги та апеляції

Конституція гарантує право на оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності 
державних або місцевих органів влади та їх посадових осіб. Більшість скарг, пов'язаних з 
виборами, можуть бути подані до виборчої адміністрації або до судів, або до обох інституцій 
одночасно.

Рішення, дії або бездіяльність ЦВК можуть бути оскаржені до Шостого апеляційного 
адміністративного суду як суду першої інстанції з адміністративних справ. Апеляції 
подаються до Верховного суду. Верховний суд розглядає справи щодо рішень ЦВК, дій чи 
бездіяльності, пов'язаних із встановленням результатів виборів. Рішення судів нижчої 
інстанції можуть бути оскаржені у відповідних апеляційних адміністративних судах.

Право на звернення до суду мають політичні партії та кандидати, їх довірені особи, офіційні 
спостерігачі, виборчі комісії та виборці у випадку, якщо порушуються їхні особисті права.

Спори, що пов'язані з виборами (адміністративні справи)

Від початку виборчої кампанії до 2 липня ЦВК отримала 6 285 заяв/інформаційних запитів та 
53 скарги, пов'язані з виборчим процесом40. Серед 53 скарг 32 скарги були повернуті 
скаржникам без розгляду, оскільки, згідно з ЦВК, скаржник не виконав офіційних вимог щодо 
оформлення скарг, а скаржникам було надано відповідні роз'яснення. 21 скаргу ЦВК 

40 Статистичні дані про скарги ЦВК надало за період з 24 травня 2019 року по 2 липня 2019 року.



розглядала як колегіальний орган під час відкритих засідань, як це передбачено законом про 
парламентські вибори. Комісія задовольнила одну скаргу, 3 скарги були відхилені і 17 
частково задоволені.

Крім того, з початку виборчої кампанії Шостий апеляційний адміністративний суд отримав 
100 скарг, серед яких 80 справ стосувалися реєстрації кандидатів. З цих 80 скарг вісім справ 
були відхилені без розгляду, в основному через недотримання термінів; 72 справи 
розглядалися судами першої інстанції, серед яких 26 позовів було задоволено, 46 – відхилено. 
З 80 позовів 61 рішення суду першої інстанції було оскаржено до Верховного Суду, розглянуто 
судом було лише 45 справ. У підсумку 19 рішень судів першої інстанції залишилися без змін, 
у 24 випадках Верховний суд скасував рішення суду першої інстанції.

ENEMO зазначає, що у багатьох випадках Верховний суд скасував рішення ЦВК або суду 
першої інстанції про нереєстрацію кандидатів за формальними підставами, наприклад, 
технічні помилки в поданих реєстраційних документах41. Варто також відзначити, що 
Верховний Суд не продемонстрував уніфікованого підходу щодо обов’язку ЦВК реєструвати 
кандидатів у народні депутати. 18 червня у справі № 855/150/19 Верховний Суд скасував 
рішення суду першої інстанції, яке зобов'язало ЦВК реєструвати кандидатів, який 
стверджував, що суд не має повноважень зобов'язувати ЦВК до реєстрації кандидатів, а може 
лише давати вказівки ЦВК щодо перегляду питання реєстрації кандидата. Однак, десятьма 
днями пізніше Верховний Суд змінив цю юридичну аргументацію при розгляді справи 
№ 855/157/19, де Верховний Суд прямо зобов'язав ЦВК зареєструвати кандидата42.

Слід також підкреслити, що в деяких випадках суди лише зобов'язали ЦВК переглянути 
документи про реєстрацію кандидатів. При перегляді своїх рішень комісія приймала ті ж 
рішення щодо відхилення кандидатів.

Кримінальні та адміністративні правопорушення 

З початку виборчої кампанії поліція отримала 2 384 повідомлення про порушення виборчого 
законодавства. Серед них поліція склала 491 адміністративний протокол. Більшість скарг, які 
надходили до поліції, були пов'язані з незаконною агітацією, – 1 675 випадків, підкупом 
виборців – 198 випадки, втручанням у здійснення виборчого законодавства – 60 випадків, 
хуліганством – 56 випадків та із завданням майнових збитків – 43 випадки43. 

Поліція також ініціювала 95 кримінальних розслідувань, серед яких 48 випадків, пов'язані з 
перешкоджанням виборчого права шляхом насильства, обману, погроз, хабарництва або 
будь-яким іншим способом, у той час як 26 справ були порушені у зв’язку з купівлею голосів. 

41 Наприклад, справа № 9901/347/19: ЦВК відмовила кандидату у реєстрації через неправильні дані у поданій 
автобіографії. Суд першої інстанції відхилив позов, проте Верховний Суд скасував постанову ЦВК, виходячи з міркувань, 
що неточність автобіографії не може вважатися підставою для відмови у реєстрації кандидата. 
42 Див. також справу № 855/158/19 від 28 червня 2019 року, де Верховний Суд зобов'язав ЦВК переглянути документи про 
реєстрацію кандидата і зобов'язала комісію зареєструвати кандидата.
43 Інформацію надано Міністерством внутрішніх справ України:  https://vybory2019.mvs.gov.ua/statistics

https://vybory2019.mvs.gov.ua/statistics


Інші випадки пов'язані з хуліганством і втручанням у роботу журналіста. Щодо усіх 
кримінальних справ, ініційованих поліцією, ведеться слідство.

 ЗМІ

Загальний медіа-ландшафт

Український медіа-ландшафт різноманітний і включає громадські та приватні мовники, а 
також різноманітні онлайн та друковані ЗМІ. Велика кількість та доступність засобів масової 
інформації може забезпечити виборців різноманітною інформацією. Проте, високий рівень 
концентрації власності на засоби масової інформації та економічні й політичні інтереси 
власників сприймаються як такі, що впливають на роботу журналістів і можуть обмежувати 
різноманітність поглядів у засобах масової інформації та здатність виборців зробити дійсно 
обґрунтований вибір.

Конституція України гарантує свободу вираження поглядів, право на інформацію, заборону 
цензури, а наклеп розцінюється як цивільне правопорушення. Правова база ЗМІ забезпечує 
загальні передумови для свободи ЗМІ. Телебачення є основним джерелом інформації для 
громадян44, і саме воно є найбільш концентрованим і поляризованим. Інтернет-джерела 
політичної інформації набувають все більшої популярності45, стають більш різноманітними 
та надають учасникам виборчих перегонів ширшого доступу до виборців. Проте, закон не 
визначає приналежність інтернет-видань до засобів масової інформації та не зобов'язує їх 
реєструватися, але у той же час онлайн-ЗМІ надають своїм користувачам великий обсяг 
дезінформації.

Розміщення платної політичної реклами допускається як у державних, так і в приватних ЗМІ. 
Кошти на політичну рекламу обмежується розміром виборчого фонду кандидатів46.

Засоби масової інформації зобов'язані визначати та опублікувати розцінки вартості одиниці 
ефірного часу та одиницю друкованої площі у встановлений законом строк47. Усі матеріали 
передвиборчої агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і позначені як такі. 
Також заборонено переривати передачі передвиборних програм партій рекламою товарів, 

44 Щорічне дослідження InMind для програми USAID Ukraine Media (U-Media) показало, що 74% громадян 
використовують телевізор як щотижневе джерело інформації, 57% – інтернет-ЗМІ, 25% – радіо, друкованим ЗМІ 
послуговуються лише 16% громадян..
45 Загальнонаціональне дослідження NDI «Можливості та виклики, що стоять перед демократичним перехідним періодом 
в Україні», травень 2019 року показали, що 64% громадян користуються Інтернетом для отримання новин порівняно з 
56% у липні 2018 року або 46% у квітні 2017 року.
46 Закон України «Про вибори народних депутатів», стаття 48.
47 Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що з 27 національних телеканалів і 15 
загальнонаціональних радіостанцій лише три не виконали цього зобов'язання, але не вони і розповсюджують політичну 
рекламу.



робіт, послуг та іншими повідомленнями.

Кандидатам надається безкоштовний ефірний час і друковані площі у державних та 
регіональних ЗМІ, а ЦВК ухвалює постанову про порядки надання ефірного часу та 
друкованих площ для проведення передвиборчої агітації у встановлений законом строк48. 
Кандидати отримують до 60 хвилин у загальнонаціональних державних засобах масової 
інформації, розділених на два блоки по 30 хвилин кожен. Надання безкоштовного ефірного 
часу в регіональних державних ЗМІ вирішується на місцевому рівні регіональними філіями 
UA:Суспільне. Порядок надання ефірного часу (час та дата) встановлюється шляхом 
проведення жеребкування.

Національна суспільна телерадіокомпанія України (UA:Суспільне), яка керує UA:Перший, 
UA:Крим, UA:Культура, UA:Українське радіо та 27 регіональними каналами, була створена у 
2017 році як неупереджена та незалежна від уряду організація. 17 червня UA:Суспільне 
розпочало трансляцію передвиборчих політичних шоу за участю голів двох партій на 
кожному шоу. Фінальна трансляція запланована на 19 липня. У регіонах проводяться окремі 
ток-шоу для кандидатів в одномандатних виборчих округах, які транслюватимуть 
регіональні філії Суспільного. Крім того, редакційна колегія видала рекомендації щодо 
висвітлення парламентських виборів у ЗМІ з метою забезпечення об'єктивного висвітлення 
виборів49. Тим  не менш, UA:Суспільне має хронічне недофінансування, і тому не може 
виступати альтернативою приватним телеканалам. Крім того, голова правління Зураб 
Аласанія був звільнений з посади під час президентських виборів 2019 року. Це викликало 
критику з боку громадськості, адже вважалося, що його звільнення є політично 
вмотивованим. Аласанія подав позов до суду, щоб оскаржити своє звільнення. 19 червня суд 
відхилив рішення наглядової ради UA:Суспільне, після чого вони вирішили відкликати своє 
первинне рішення і скасувати звільнення.

ENEMO зазначає, що, з огляду на загальний медіа-ландшафт, на який мають сильний вплив 
власники ЗМІ, роль і значення суспільних телерадіомовників є життєво важливими для 
доступу громадян до всебічної, об'єктивної та неупередженої інформації про вибори та 
учасників виборів. Необхідно підтримувати незалежність суспільного мовника.

Нагляд за діяльністю ЗМІ та медіа-регулювання

Діяльність засобів масової інформації під час передвиборчої кампанії регулюється Законом 
України «Про вибори народних депутатів України», який зобов'язує державні та приватні 
засоби масової інформації висвітлювати кампанію шляхом забезпечення рівних і 
неупереджених умов для учасників. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 
(НРТРМ) є органом, уповноваженим здійснювати нагляд за дотриманням вимог 
законодавства, зокрема забезпечення дотримання засобами масової інформації мовних квот, 
та розглядати скарги, пов'язані з діяльністю ЗМІ. Проте, існуюча нормативно-правова база не 
дозволяє НРТРМ адекватно реагувати та запобігати порушенням у ЗМІ у передвиборчий 

48 The Central Election Commission (CEC) adopted a Resolution No. 1417 dated 02.07.2019 
49 «10 заповідей громадського мовлення за вибори» доступні за адресою: http://www.nrcu.gov.ua/en/
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період через недостатній механізм санкціонування50 та через відсутність чіткого правого 
визначення цих порушень. 27 червня НРТРМ оголосила методологію, яку вони будуть 
використовувати для моніторингу ЗМІ, а також інформацію про те, що всі агітаційні 
матеріали, розміщені в засобах масової інформації, повинні бути випущені українською 
мовою51.

Тим не менш, ENEMO висловлює своє занепокоєння у зв'язку з тим, що  НРТРМ не може 
повноцінно виконувати свою роботу через неспроможність зібрати кворум з шести членів52 
для прийняття рішень, а засідання ради не проводилися вже більше 9 тижнів. Крім того, 4 
липня, лише за 18 днів до дня виборів, була сформована Робоча група з нагляду за засобами 
масової інформації у передвиборчий період.

Традиційні медіа та соціальні мережі 

Спостерігачі ENEMO по всій країні та їх численні співрозмовники постійно повідомляли, що 
робота традиційних засобів масової інформації є сильно поляризованою та перебуває під 
впливом інтересів власника та його можливих зв'язків з певними кандидатами. Це 
трапляється як на національному, так і на регіональному рівнях. Більшість кандидатів 
проводять активну інтернет-кампанію і безпосередньо спілкуються з виборцями через 
соціальні мережі (Facebook, Instagram), месенджери Telegram і Viber, а також через свої 
офіційні веб-сторінки. Ці платформи продовжують проводити традиційну політичну 
кампанію в Україні. Зусилля Facebook по забезпеченню прозорості щодо джерел фінансування 
оплачуваної реклами шляхом публікації звітів53 про кількість оголошень і загальну суму 
витрачених учасниками конкурсу коштів поки що є недостатніми для запобігання 
поширенню дезінформації. 

Централізація засобів масової інформації54 збільшується за рахунок формування нового 
медіахолдингу «Новини», який складається з телеканалу 112, телеканалу NewsOne та 
телеканалу ZIK та належить політику від «Опозиційної платформи – За життя» Тарасу Козаку. 
Після того, як 14 червня він купив телеканал ZIK та інформаційне агентство ZIK, більше 90 
журналістів і керівників звільнились протягом кількох днів після цього придбання, нібито 
через радикальну зміну редакційної політики. Крім того, Генеральна прокуратура України 
розпочала кримінальне провадження у справі про вчинення державної зради телеканалом 
NewsOne  8 липня, у зв'язку з наміром провести телеміст із телеканалом «Россия 24». Пізніше 
цей телеміст було скасовано. Медіа з громадського руху «Свідомі»55 закликали керівництво 
NewsOne та правоохоронні органи запобігти використанню українських телеканалів для 

50 НРТРМ може лише видавати попередження, у яких вона повідомляює телерадіокомпанії та ЦВК про виявлені 
порушення.
51 https://www.nrada.gov.ua/category/vybory/
52 Нездатність сформувати кворум зумовлена відсутністю деяких членів та політичними розбіжностями щодо призначення 
голови НРТРМ.
53 https://www.facebook.com/ads/library/report 
54 Власники медіа-груп «Star Light Media», «1 + 1 Media», «Inter Media» та «Media Group Ukraine» контролюють канали, 
які охоплюють більше 75% телевізійної аудиторії.
55 Членами руху є провідні українські медіа, телеканали, радіостанції, друковані та інтернет-видання, а також медіа-
громадські організації,

https://www.nrada.gov.ua/category/vybory/
https://www.facebook.com/ads/library/report


поширення прокремлівської пропаганди та зайняття проросійськими каналами медіа-
ландшафту України.

На регіональному та місцевому рівнях, спостерігачі ENEMO майже в усіх областях повідомили, 
що трапляються випадки, коли ЗМІ публікують упереджені новини, коли їх власники мають 
тісні зв'язки з кандидатами або політичними партіями, також високий рівень самоцензури і 
великий обсяг видимої прихованої реклами та «джинси». Крім того, багато співрозмовників 
відзначили, що після приватизації місцевих ЗМІ концентрація медіа власників та політичних 
упереджень у ЗМІ зросла, оскільки місцеві органи влади часто впливають на незалежність 
місцевих ЗМІ, особливо через непрозорий розподіл бюджетних коштів на рекламу.

За даними Інституту масової інформації 56 рівень «джинси» в національних інтернет-ЗМІ 
виріс на 22% порівняно з президентськими виборами 2019 року, а найбільша частка 
«джинси» припадає на регіональні друковані ЗМІ.

ENEMO також відзначає відсутність Кодексу поведінки, який міг би забезпечити основні 
принципи для керівництва засобів масової інформації та журналістів у період виборів, а також 
відсутність ефективних механізмів саморегулювання.

Спостерігачі

Відповідно до українського законодавства57 за виборчим процесом можуть спостерігати як 
місцеві, так і міжнародні організації. Усі організації-спостерігачі акредитуються ЦВК за умови, 
якщо вони виконують вимоги щодо офіційної реєстрації, а також якщо у своїх статутних 
документах буде зазначено, що їх діяльність пов'язана з виборами та спостереженням за 
виборами. Кінцевий термін реєстрації для місцевих організацій закінчився 31 травня, для 
міжнародних організацій він закінчується 13 липня.

Місцеві спостерігачі

ЦВК акредитувала 163 місцеві організації зі спостереження за майбутніми виборами58. 
Акредитацію окремих спостерігачів здійснює ОВК.

ENEMO відзначає продовження тенденції, яка спостерігалася на президентських виборах 
2019 року. Кількість акредитованих громадських організацій збільшилася порівняно з 
попередніми президентськими виборами59, а тим більше в порівнянні з останніми 
парламентськими виборами 2014 року60. На основі аналізу ENEMO, з 163 акредитованих 

56 https://imi.org.ua/en/monitorings/jeansa-grew-up-22-ahead-of-parliamentary-election-monitoring-24-28-june/
57 Статті 77 і 78 Закону України «Про вибори народних депутатів України».
58 https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp141pt001f01=919.html 
59 На президентських виборів 2019 року було акредитовано 139 місцевих організацій.
60 Only 37 domestic organizations were accredited in 2014

https://imi.org.ua/en/monitorings/jeansa-grew-up-22-ahead-of-parliamentary-election-monitoring-24-28-june/
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp141pt001f01=919.html


організацій 105 організацій не мають діючого веб-сайту чи сторінки у соціальних мережах, а 
значна частина цих НДО лише нещодавно була створена.

Серед зареєстрованих НДО лише дві акредитовані місцеві організації спостерігачів («ОПОРА» 
та «Комітет виборців України») є членами Глобальної мережі національних спостерігачів за 
виборами і підписали Декларацію глобальних принципів непартійного спостереження та 
моніторингу виборів громадськими організаціями. Спостерігачі ENEMO відзначили, що ці дві 
організації продовжують бути провідними групами спостерігачів за виборами в Україні, які 
присутні у всіх областях країни. Водночас були висловлені певні занепокоєння щодо 
існування НДО-«клонів»61, а також раніше акредитованих НДО, які нині працюють як 
політичні партії 62.

ENEMO знову закликає всі місцеві організації спостерігачів використовувати надійну 
методологію та підтримувати неупередженість і точність на всіх етапах виборчого процесу, 
відповідно до  Декларації глобальних принципів непартійного спостереження та моніторингу 
виборів громадськими організаціями та Кодексу поведінки непартійних громадських 
спостерігачів за виборами.

Міжнародні спостерігачі

Станом на 8 липня ЦВК акредитувала 10 міжнародних організацій зі 458 спостерігачами, а 
також 23 іноземні спостерігачі від 4 іноземних держав.63

Після прийняття рішення про поновлення прав парламентської делегації Росії в 
Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), 2 липня Голова Верховної Ради України 
підписав лист про відмову місії ПАРЄ в спостереженні за майбутніми достроковими 
парламентськими виборами. 64

Громадянам Російської Федерації досі забороняється спостерігати за виборами в Україні на 
основі Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим 
процесом в Україні № 9524, прийнятого у лютому 2019 року. ENEMO ще раз зазначає, що це 
рішення негативно впливає на роботу ENEMO, оскільки організація «ГОЛОС», яка є членом 
мережі, не має права направляти своїх членів до Міжнародної місії зі спостереження за 
виборами ENEMO в Україні. Члени організації «ГОЛОС» є правозахисниками і політичними 
дисидентами з Російської Федерації.

61 У Дніпрі деякі організації реєструються за допомогою організації «Слуга» (наприклад, в ОВК 37 існує 5 таких 
організацій)..
62 Наприклад, «Влада закону», зареєстрована на президентських виборах як неурядова організація зі спостереження за 
виборами, тепер зареєстрована як однойменна політична партія, а голова регіонального представництва громадської 
організації Михайло Грек входить до списку партій (Суми).
63 https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp041pt001f01=919.html
64 https://www.unian.info/politics/10604157-ukraine-disinvites-pace-election-observation-mission.html
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Про ENEMO

Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) є міжнародною неурядовою 
організацією, яка представляє мережу національних неурядових громадських організацій, 
яка була заснована 29 вересня 2001 року в місті Опатія, Хорватія. Організація складається з 21 
провідної організації з моніторингу з 18 країн Центральної та Східної Європи та Центральної 
Азії, включаючи дві країни Європейського Союзу. 

ENEMO прагне підтримувати зацікавленість міжнародної спільноти у просуванні демократії 
в регіоні, оцінюючи виборчі процеси та політичне середовище, пропонуючи точні та 
неупереджені звіти зі спостереження. Міжнародні місії зі спостереження ENEMO 
використовують міжнародні орієнтири та стандарти демократичних виборів для оцінки 
виборчого процесу та правової бази країни перебування. ENEMO та всі її організації-члени 
схвалили Декларацію принципів міжнародного спостереження за виборами 2005 року та 
Декларацію глобальних принципів непартійного спостереження та моніторингу виборів 
громадськими організаціями. Кожен спостерігач ENEMO підписав Кодекс поведінки 
міжнародних спостерігачів за виборами. 

Організації-члени ENEMO провели моніторинг більш ніж 250 національних виборів і 
підготували понад 240 000 спостерігачів.

На сьогодні ENEMO організувала 27 міжнародних місій зі спостереження за виборами у 
восьми країнах: Вірменії (2018 р.), Албанії (Парламентські вибори 2005 р.), Грузії (Дострокові 
президентські вибори 2008 р.), Казахстані (Президентські вибори 2005 р.), Молдові 
(Парламентські вибори 2009 р., Президентські вибори 2016 р., Парламентські вибори 2019 р.), 
Косово (Муніципальні вибори 2009 р., Парламентські вибори 2010 р., Муніципальні вибори 
2013 р.), Киргизстані (Президентські вибори 2005 р.; Парламентські вибори 2005 р.; 
Дострокові парламентські вибори 2007 р.; Президентські вибори 2009 р., Парламентські 
вибори 2010 р.); та Україні (Президентські вибори 2004 року; Парламентські вибори 2006 
року; Вибори мера Чернігова, Кіровограда і Полтави 2006 року; Парламентські вибори 2007 
року; Президентські вибори 2010 року; Парламентські вибори 2012 року; Парламентські 
вибори 2013 року у 5 округах; Дострокові президентські та парламентські вибори 2014 року).

Організаціями-членами ENEMO є: Центри громадських ініціатив – Боснія і Герцеговина, Центр 
за демократичний перехід – Чорногорія, Центр вільних виборів і демократії – Сербія, Центр 
моніторингу та досліджень CeMI – Чорногорія, Коаліція за демократію та громадянське 
суспільство – Киргизстан, Комітет виборців України – Україна; Центр моніторингу виборів – 
Азербайджан, GONG – Хорватія, SFED – Грузія, Це ваш вибір –Вірменія, Громадська асоціація 
МОСТ – Північна Македонія, Республіканська мережа незалежних спостерігачів – Казахстан, 
Голос – Росія, Обчанське око – Словаччина, Білоруський Гельсінський комітет – Білорусь, 
Товариство демократичної культури – Албанія, Промо ЛЕКС – Молдова, Асоціація КРІІК – 
Албанія, Фонд підтримки громадських ініціатив – Казахстан; Косовський демократичний 



інститут – Косово, Міжнародний центр Transparency TIAC – Вірменія.

Англійська версія цього звіту є єдиним офіційним документом. Українською 
мовою доступний неофіційний переклад.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь: 
Мая Мілікіч, Спеціаліст зі зв’язків з громадськістю і логістики
E-mail: maja.milikic@enemo.eu; Тел.: +380 68 939 0686
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