Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися із дотриманням
основоположних свобод, втім порушення та зловживання у частині
політичного фінансування нанесли шкоду, стверджують міжнародні
спостерігачі
КИЇВ, 22 ЛИПНЯ 2019 – Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися ефективно та із
дотриманням основоположних свобод. Тим не менше, кампанія характеризувалась
широкомасштабними порушеннями та зловживаннями у частині політичного фінансування
шляхом складного поєднання політичних та бізнес-інтересів, зазначили міжнародні
спостерігачі у попередній заяві, оприлюдненій сьогодні.
Місія зі спостереження – це спільна діяльність Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав
людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ), Парламентської асамблеї НАТО (ПА
НАТО), а також Європейського парламенту (ЄП). Заяву озвучили на прес-конференції в Києві
Ілкка Канерва, Спеціальний координатор та керівник місії короткострокових спостерігачів;
Маделен Мун, Голова делегації Парламентської асамблеї НАТО; Серен Моборн, Голова
делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ; Девід МакAллістер, Голова делегації Європейського
парламенту; а також Альберт Йонссон, голова місії зі спостереження за виборами БДІПЛ.
Вибори були проведені ефективно та професійно з боку органів відповідальних за організацію
та проведення виборів, яким вдалося подолати виклики, закладені в кінцевих термінах та
законодавчих правилах щодо закупівель. Водночас, політичні партії аж до дня виборів
замінювали значну кількість членів виборчих комісій на місцевому рівні, підриваючи
стабільність та ефективність роботи виборчих комісій.
Парламентські вибори відбулись в контексті збройного конфлікту та інших видів протистояння,
які тривають на сході України, а також незаконної анексії Кримського півострова Російською
Федерацією, що обумовлює неможливість проведення голосування у Криму або регіонах, що
контролюються незаконними збройними формуваннями.
Близько 35.6 мільйонів людей мали право взяти участь у виборах. Міжнародні спостерігачі
схвалили те, що спрощена процедура тимчасової зміни місця голосування для внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) була поширена на виборців по всій країні. Проте, засмучує нестача
інформації та інформаційного забезпечення виборців, з огляду на що, мало хто скористався
цією можливістю.
Недоліки були відзначені також і у сфері забезпечення свободи ЗМІ. Хоча Конституція гарантує
свободу вираження поглядів, спільна аудиторія у понад 70% належить п'ятьом найбільшим
приватним медіа-групам, а їхня редакційна політика та політична програма визначаються
економічними інтересами власників. У той же час, відносно нещодавно створений суспільний
мовник залишається хронічно недофінансованим. Безпека журналістів також становить
серйозний привід для занепокоєння.
Був наявний широкий спектр кандидатів, які під час конкурентної кампанії мали можливість
вільно доносити свої повідомлення. Жінки були недостатньо представлені і становили лише
23% від усіх зареєстрованих кандидатів. Давно розповсюджена практика купівлі голосів
серйозно занепокоїла міжнародних спостерігачів, а її результатом стали 125 кримінальних

проваджень Були ініційовані подальші розслідування з приводу незаконного присвоєння
імені однієї з політичних партій низкою кандидатів, які балотуються шляхом самовисування.
Чинна законодавча база щодо фінансування кампаній не забезпечує належної прозорості та
підзвітності, незважаючи на невелику кількість змін у законодавстві, прийнятих після
попередніх парламентських виборів в Україні. Станом на сьогодні, вона дозволяє великим
донорам неправомірно впливати на політику через систему клієнтелізму та покровительства.
Міжнародна місія зі спостереження за виборами складається з 811 спостерігачів з 45 країн,
включаючи 719 експертів та довгострокових, короткострокових спостерігачів БДІПЛ, 60
парламентаря та співробітника Парламентської асамблеї ОБСЄ, 17 представників
Парламентської асамблеї НАТО, а також 15 представників Європейського парламенту.
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