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ПРО ЗВІТ
Представлений широкій громадськості аналітичний звіт є результатом
аналізу політичних ризиків, що загрожують проведенню демократичних
президентських та парламентських виборів у 2019 році. Цей звіт також пропонує конкретні кроки для суб’єктів виборчого процесу, органів державної
влади та правоохоронних структур, міжнародних спостерігачів, інститутів
громадянського суспільства, спрямовані на запобігання цим ризикам або
пом’якшення потенційної шкоди від їхніх проявів. Це дослідження, що проводилось експертами ГО «Український Центр суспільного розвитку» з січня
по березень 2019 року, спирається на відкриті дані національних та місцевих ЗМІ, інформаційних агентств, матеріали опитувань громадської думки,
аналітичні звіти українських і зарубіжних неурядових організацій, інформацію учасників експертних фокус-груп, круглих столів, а також інтерв’ю спостерігачів, представників виборчих структур і громадянського суспільства.

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
«Український Центр суспільного розвитку» (UCSD) – неприбуткове громадське об’єднання експертів, мета діяльності яких – аналіз публічної політики, соціально-економічних та гуманітарних процесів в Україні та світі,
визначення глобальних ризиків і загроз, сприяння формуванню громадянських компетентностей та політичної культури в суспільстві, моніторинг і дослідження виборчих процесів в Україні.
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ВСТУП
Україна в 2019 році стоїть на порозі великих змін, адже цього року країну чекають президентські вибори, що відбудуться вже 31 березня, і парламентські вибори, заплановані на 27 жовтня. Наразі увага громадськості і
світової спільноти прикута до виборів Президента України. Ці вибори завжди є знаковими для суспільства, оскільки саме з цим державним інститутом
більшість українців, як власне і фахівці, асоціюють політичні цикли в розвитку держави. Кількість кандидатів на президентських виборах цього року є
безпрецедентною – ЦВК зареєструвала 44 кандидати, хоча частина з них
виконують відверто «технічні» функції, а деякі вже зняли свої кандидатури.
Однак інтрига щодо того, хто вийде переможцем у президентських перегонах, нікуди не зникла.
Тим не менш, суспільство і самі кандидати – принаймні вони так декларують – зацікавлені в тому, щоб виборча кампанія проходила прозоро і чесно.
Чинник російської загрози залишається актуальним, і те, що Кремль так чи
інакше впливатиме на виборчий процес, ні в кого не викликає сумнівів. Однак
фактор Росії – не єдина проблема для забезпечення волевиявлення громадян. Сама президентська передвиборча гонка породжує чимало внутрішніх
політичних ризиків для демократичних виборів, що можуть зашкодити міжнародному іміджу України та грають на руку Росії, головна мета якої – посіяти
хаос та делегітимізувати результати виборів всередині країни та на міжнародному рівні.
Тому роль правоохоронних органів, які протидіють порушенням, що можуть
скоригувати результат волевиявлення, у цей період політичного циклу є надзвичайно важливою. Водночас і громадськість, і ЗМІ повинні забезпечувати результативний громадський контроль діяльності правоохоронців, зокрема у питаннях, чи виконують вони свої функціональні обов’язки відповідно до законодавчих
норм, а також чи не підігрують вони тим чи іншим кандидатам або політичним
силам. Адже трансформація правоохоронних органів з інституту, що відповідає
за законність виборів, у безпосереднього їх учасника може призвести до непрогнозованих наслідків та спровокувати серйозну внутрішньополітичну кризу.
Таким чином, деполітизація діяльності правоохоронних органів і контроль
над їхньою роботою з боку суспільства є ключовою передумовою проведення
в Україні чесних виборів.
На жаль, у громадському секторі, як і в політичній сфері, спостерігається
певна «монополія на правду». Є громадські організації, які претендують у ЗМІ
на функції речників усього громадянського суспільства, монополізуючи право на висвітлення інформації щодо оцінки роботи правоохоронців. При цьому
представлені оцінки не завжди відповідають реальному стану речей.
Цей аналітичний звіт є спробою привернути увагу широкої громадськості, у тому
числі міжнародних спостерігачів, до актуальних політичних ризиків, що загрожують проведенню демократичних президентських та парламентських виборів у
2019 році. Ризиків, що є продуктом українського суспільно-політичного ландшафту,
значним пластом якого на сьогодні є органи правоохоронної системи України.
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РИЗИК ВТРУЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
У ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Ризик активного втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні
напередодні президентських виборів 31 березня 2019 року зберігає свою актуальність. Масштабна військова агресія РФ, спрямована на дестабілізацію виборчого процесу, є малоймовірною з огляду на посилення міжнародних санкцій,
зростання антиросійських настроїв в українському суспільстві, зниження електоральних шансів для кандидатів проросійської орієнтації. Однак імовірність загрози зриву виборів чи спотворення його результатів в окремих округах, передусім на території проведення Операції об’єднаних сил, можна оцінити як високу.
Найбільш імовірними загрозами і механізмами втручання Російської Федерації, на думку більшості українських і зарубіжних політичних експертів, представників органів влади і міжнародних організацій, є:

■■

активізація медійної та, очевидно, фінансової підтримки тих кандидатів і політичних сил, які є відкритими до діалогу з Кремлем (традиційно це кандидати з
проросійською риторикою у передвиборчих програмах, зокрема Ю. Бойко, О.
Вілкул; певною мірою до їхнього кола можна віднести кандидатів, котрі уникають
перспективи набуття Україною членства в НАТО, що, до речі, властиве навіть деяким найрейтинговішим претендентам на посаду Президента України1);

■■

непряма підтримка (передусім інформаційна) різноманітних радикальних рухів, у тому числі парамілітарних утворень, діяльність яких спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в країні (акції протесту, силові зіткнення з правоохоронцями, зрив передвиборчої кампанії окремих кандидатів у президенти);

■■

організація хакерських атак на державні установи, що задіяні у виборчому
процесі, здатних паралізувати їхню роботу (кількість атак за визнанням правоохоронних органів істотно зросла з початком виборчої кампанії 2);

■■

розповсюдження у соціальних мережах інформації «фейкового», провокативного і маніпулятивного характеру, спрямованої на підрив легітимності українських державних інститутів, роздмухування релігійної ворожнечі, актуалізація
якої зросла в останні місяці як штучно інспірована реакція на об’єднавчий процес українських православних церков;

■■

активне тиражування в російських ЗМІ негативної інформації або відвертої дезінформації, розрахованої на українську аудиторію, про перебіг президентської кампанії в Україні з розкручуванням тем фальсифікації виборів, етнічних
чисток, утисків російської мови і релігійних громад, що належать до колишньої
УПЦ МП, а також «громадянської війни» в Україні;

■■

активізація спроб зриву виборів чи зниження явки виборців на окремих виборчих округах, передусім на території проведення Операції об’єднаних сил,
шляхом організації різного роду провокацій і диверсійних акцій на об’єктах виборчої, промислової і військової інфраструктури. Цьому можуть також сприяти
проведення військових маневрів російської армії у прикордонних з Україною
регіонах РФ або бойовиків на непідконтрольній українському уряду території,
посилення бойових зіткнень вздовж лінії розмежування.

1. Як виявилось, у передвиборчій програмі Ю. Тимошенко «Новий курс» темі інтеграції України з НАТО не приділяється жодної уваги.
2. Кількість фейків і хакерських атак перед виборами зросла в рази – кіберполіція // Укрінформ, 06.03.2019. – https://www.
ukrinform.ua/rubric-elections/2654325-kilkist-fejkiv-i-hakerskih-atak-pered-viborami-zrosla-v-razi-kiberpolicia.html; Кіберполіція: Хакерські угруповання з РФ активізувалися перед виборами // Українська правда, 17.03.2019. – https://www.pravda.com.ua/
news/2019/03/17/7209430/
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РИЗИК ПРЯМОГО ВТРУЧАННЯ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ У ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Ризик безпосереднього політичного втручання правоохоронних органів у цьогорічний виборчий процес є надзвичайно високим. Цьому сприяє декілька ключових моментів.
По-перше, в Україні має місце неприхована політична конкуренція між силовими
відомствами, яка в умовах виборчої кампанії провокує їх перетворення в інструмент
політичного тиску на опонентів окремими кандидатами в президенти. Суперництво
правоохоронних органів проявляється передусім на рівні керівників Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС), Генеральної прокуратури України (далі – ГПУ),
Служби безпеки України (далі – СБУ) та низки інших структур, призначення яких на відповідні посади відбувається через механізм політичного квотування. У передвиборчий
період подібний механізм формування силового блоку стимулює керівників таких
структур постійно опікуватися власним політичним майбутнім або перспективами
тих політичних сил, які їх «делегували» на посаду. Особливої актуальності питання політичного самозбереження в нинішніх умовах набуло для керівництва МВС, яке безпосередньо пов’язане з політичною партією «Народний Фронт». Остання була серед
переможців за результатами минулих виборів до Верховної Ради України, але у цьому виборчому циклі, за даними соціологічних служб, не проходить до парламенту.
Під час цьогорічної президентської кампанії змагання між окремими правоохоронними структурами, передусім між СБУ і МВС, набуло відчутного присмаку
втручання у виборчий процес в якості агентів впливу певних кандидатів у президенти. Протягом лютого 2018 р. були широко розтиражовані у ЗМІ заяви представників
обох силових структур про викриття масштабних мереж підкупу виборців, т.з. «виборчих пірамід», організованих представниками найрейтинговіших кандидатів3.
Однозначно політизованими видаються низка медійних
акцій, організованих очільниками МВС.
Зокрема, міністр внутрішніх справ А. Аваков персонально оприлюднив інформацію про кримінальне провадження, заведене на ім’я представника президентської політичної сили С. Березенка. При цьому, за словами самого ж міністра,
він таким чином відреагував на повідомлення про розслідування ГПУ і СБУ щодо
мереж підкупу виборців, організованих членом політичної партії Ю. Тимошенко4.
Привертає увагу й відверто тенденційний меседж, що прозвучав із вуст радника
міністра внутрішніх справ і члена координаційного штабу МВС І. Варченка на адресу виборчого штабу, знов таки, цілком конкретного кандидата в президенти –
П. Порошенка – у формі «поради» не шукати юридичних лазівок у виборчому законодавстві5. Цей коментар, по суті, став реакцією керівництва МВС на заявлену
підтримку штабом П. Порошенка ініціативи низки громадських об’єднань звернутися до ЦВК з проханням про роз’яснення питання оплати роботи агітаторів.
3. В СБУ розповіли про результати обшуків у членів “виборчої піраміди” // Українська правда, 21.02.2019. – https://www.pravda.
com.ua/news/2019/02/21/7207297/; Полиция изучает информацию об избирательных сетках – Аваков // Інтерфакс Україна,
25.02.2019. – https://interfax.com.ua/news/general/568361.html
4. Сергій Березенко став фігурантом кримінальних проваджень за заявами мінімум двох кандидатів у президенти, – Арсен
Аваков // Єдиний портал органів системи МВС України, 25.02.2019. – https://mvs.gov.ua/ua/news/18601_Sergiy_Berezenko_stav_
figurantom_kriminalnih_ provadzhen_ za_zayavami_minimum_dvoh_ kandidativ_u_prezidenti_Arsen_Avakov.htm
5. Виборчому штабу Порошенка порадили не шукати «лазівки» у законодавстві // УНІАН, 19.02.2019. – https://www.unian.ua/
elections/10452036-viborchomu-shtabu-poroshenka-poradili-ne-shukati-lazivki-u-zakonodavstvi.html
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Ще більш заангажованою виглядає заява міністра внутрішніх справ щодо особливої функції і місії персонально його і МВС у забезпеченні «чесного виборчого
процесу» в Україні і рівних прав усіх кандидатів6. У штабах окремих кандидатів у
президенти і серед багатьох політичних експертів і оглядачів подібна заява керівника впливового силового відомства викликала серйозне занепокоєння. Адже за
своїм характером вона фактично має форму політичного маніфесту, а не констатації повноважень міністерства і підпорядкованої йому Національної поліції і
Національної гвардії під час виборів. Згідно з українським законодавством і міжнародним правом, забезпечення чесних і демократичних виборів є прерогативою
ЦВК, членів виборчих комісій, а також спостерігачів від міжнародних і громадських
організацій. А функціями правоохоронних органів у контексті виборів є безпосереднє реагування на правопорушення під час виборчого процесу та організація
розслідувань таких порушень із подальшим доведенням заведених кримінальних
і адміністративних проваджень до розгляду у судах.
Забезпечення чесних і демократичних виборів є прерогативою
ЦВК, членів виборчих комісій, а також спостерігачів
Для подібного занепокоєння існують серйозні підстави у зв’язку з поширеною у
мас-медійному просторі і експертному середовищі думкою про певні політичні
домовленості А. Авакова з одним із претендентів на посаду Президента України –
Ю. Тимошенко. Тут доречно повернутися до згаданого резонансного брифінгу А.
Авакова, на якому він оприлюднив ім’я фігуранта заведеної за порушення виборчого законодавства кримінальної справи – члена БПП, якого лідер «Батьківщини»
звинувачує в антирекламі на користь чинного Президента України П. Порошенка7.
Не можна не відзначити і різку зміну, незадовго до цього, тональності політичної
риторики Ю. Тимошенко на користь МВС із вихвалянням «неупередженості» дій
поліції та самого керівника МВС як гаранта запобігання фальсифікаціям8.
Таким чином, позиціювання міністра внутрішніх справ у якості своєрідного арбітра, який забезпечує законність виборчого процесу, створює ризик перетворення правоохоронних органів, що входять до системи МВС України, в інструмент тих політичних сил, надавати підтримку яким може бути зацікавлений сам
керівник міністерства. Перетворення керівника МВС у безпосереднього учасника президентських перегонів загрожує спотворенням волевиявлення громадян
та може спровокувати серйозну внутрішньополітичну кризу.
По-друге, надзвичайно напружена і конкурентна президентська гонка провокує
використання політичними суб’єктами виборчого процесу правоохоронних органів у якості виборчої технології або механізму політичного тиску на своїх опонентів на регіональному рівні. Передусім мова йде про Національну поліцію як орган,
безпосередніми повноваженнями якого є реагування на заяви та повідомлення
6. Арсен Аваков: Я буду забезпечувати справедливі і чесні вибори: рівні права отримають всі. Це моя місія, функція і це принципове питання! // Єдиний портал органів системи МВС України, 02.02.2019. – https://mvs.gov.ua/ua/news/17986_Arsen_Avakov_YA_
budu_zabezpechuvati_spravedlivi_i_chesni_vibori_rivni_prava_otrimayut_vsi_Ce_moya_misiya_funkciya_i_ce_principove_pitannya_.
htm?fbclid=IwAR294EbePhdyZxkWBBpahejH-s19fs8jDsffvI7dCUQCoPR DUFT7j54yJro
7. «Останній шанс для бабусі»: у Тимошенко скаржаться на Порошенка за образливі борди // Українська правда, 23.02.2019. –
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/23/7199103/
8. Вибори 2019: Тимошенко розхвалює Авакова // Українська правда, 22.02.2019. – https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/22/7207426/
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про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, у тому числі пов’язані
з виборами. На думку багатьох опитаних Центром експертів, що були учасниками
численних фокус-груп і круглих столів, присвячених президентським виборам, у цій
виборчій кампанії намітилася тенденція, коли виборчі штаби різних претендентів на
посаду глави держави використовують поліцію або як інструмент ведення передвиборчої кампанії, або як механізм впливу на своїх опонентів. Найбільш поширеними
проявами використання Національної поліції у такий спосіб, що особливо активно
проявляється у регіонах країни, на думку наших експертів, є:

■■

ініціювання вибіркових перевірок поліцією виборчих штабів одних кандидатів
(часто за анонімними дзвінками без належної перевірки повідомлення), при
цьому за умов ігнорування інформації про можливі махінації з боку інших;

■■

проведення безпідставних і вибіркових затримань агітаторів, вимагання від них
дозволу на встановлення агітаційних наметів окремих кандидатів, хоча такі дозволи не передбачені законом;

■■

самовільне проникнення співробітників поліції у приміщення народних депутатів, хоча доступ до них повинен надаватися виключно рішенням Верховної
Ради України.

За оцінкою одного з громадських експертів, такі способи використання поліції дозволяють кандидатам «заощадити досить серйозні кошти, зокрема на
інформаційних приводах»9. У свою чергу нерівномірне реагування правоохоронних органів на порушення виборчого законодавства різними політичними
силами свідчить і про високу ймовірність співпраці керівництва місцевих осередків поліції зі штабами окремих кандидатів на посаду глави держави, про
що ми писали вище.
Штаби різних претендентів на посаду глави держави використовують
поліцію або як інструмент ведення передвиборчої кампанії, або
як механізм впливу на своїх опонентів.
По-третє, низька електоральна освіченість українців і вищий, порівняно з іншими
правоохоронними і державними інститутами, рівень суспільної довіри до Національної поліції створюють передумови для маніпулювання громадською думкою
на предмет обґрунтованості втручання підпорядкованих МВС структур у виборчий процес. Виділення саме Національної поліції з-поміж інших силових структур
у якості ключового ризикогенного чинника впливу на перебіг виборчої кампанії
2019 р. обумовлено тією обставиною, що поліція за своїми функціональними
обов’язками набагато частіше і безпосередньо контактує з громадянами, на відміну від СБУ, яка має право розслідувати порушення на виборах тільки за підозрою про іноземне втручання в цей процес.
За даними КМІС, у грудні 2018 р. Національній поліції довіряли тільки 23%, а не
довіряли – 44% опитаних. Стосовно ставлення українців до Патрульної поліції, то тут
9. Правоохоронці стали виборчою технологією на президентських виборах, вважають експерти // Інтерфакс-Україна, 13.02.2019. –
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/ 565897.html?fbclid=IwAR2ptuDG-HKb--UV9mfJhP4siVaCb3XZXWL9hOxRRzC0Vo
2IVUg8DdW WuhI
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ситуація виглядає більш оптимістично: довіру їй висловило 30% опитаних, недовіру –
45%. Трохи менше довіряють СБУ – 21%, не довіряють – 48%10. Відзначимо, що за
результатами ще одного соціологічного дослідження – від Центру Разумкова –
Національній поліції станом на середину лютого 2019 р. довіряють 37,8% опитаних,
але не довіряють понад 50%; СБУ – 37,2% і 46,5% відповідно11.
Як бачимо, загальний рейтинг довіри до правоохоронних органів в Україні не
можна назвати високим. Хоча він, безумовно, вищий, ніж у інших державних
інститутів влади. Наприклад Уряду, за підрахунками КМІС, довіряють тільки 11%.
Однак, якщо поглянути на картину довіри/недовіри до правоохоронців у розрізі
президентської передвиборчої кампанії, то вона має інакший вигляд.
На замовлення УЦСР контакт-центром 2Call з 20 по 22 лютого 2019 р. було проведено телефонне опитування громадян України. Загалом було опитано 1845
респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім окупованої АР Крим.
У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося серед осіб, які проживають на підконтрольній Україні території. За результатами дослідження з’ясувалося, що тільки половина українців обізнані з тим, якими повноваженнями
наділена поліція під час виборів, 43,14% опитаних засвідчили вкрай низьку обізнаність у цьому питанні. При цьому з’ясувалося, що пересічні громадяни схильні фактично підміняти функціональні обов’язки поліції з охорони правопорядку
під час виборів із наявним у суспільному дискурсі соціальним запитом на певну ідеальну модель цього правоохоронного органу в Україні, що є свідченням
невисокої правової і електоральної грамотності населення. Більшість громадян
України взагалі не розглядають Національну поліцію в якості політичного чинника впливу на перебіг президентської виборчої кампанії і тільки чверть населення
(25,36%) переконані, що дії поліції можуть так чи інакше вплинути на результати
виборів. При цьому даний факт кореспондується з доволі низькою інформованістю пересічних українців з приводу заангажованості дій Національної поліції
в інтересах певних кандидатів під час нинішньої президентської кампанії: лише
16,63% вважають, що має місце практика втручання поліції у виборчий процес в
інтересах якогось із кандидатів.
Як наслідок, наявна ситуація із недооцінкою суспільною думкою втручання правоохоронних органів під час цьогорічного виборчого процесу провокує ризики
використання Національної поліції, підконтрольної очільнику МВС А. Авакову – міністру, котрий демонструє неприховану політичну підтримку певного кандидата
у президенти, – в якості чинника політичного тиску на результати народного волевиявлення як на виборах президента, так і на парламентських виборах. Ризик
перетворення поліції в інструмент політичних сил у період виборчої кампанії також
може призвести до подальшого падіння довіри суспільства до правоохоронних
органів і, що ще більш небезпечно, до тяжких соціальних наслідків від делегітимізації інституту держави.

10. Довіра соціальним інститутам, грудень 2018 р. // КМІС, 29.01.2019. – https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=
817&page=3
11. Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України // Центр Разумкова, 20.02.2019. –
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-doviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsiigromadian-ukrainy
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РИЗИК АКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ
«ВУЛИЧНОЇ ПОЛІТИКИ» У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
Ризики застосування насильства та обмеження прав і свобод громадян під час
президентських і парламентських виборів 2019 року залишаються досить високими і з кожним днем зростають.
Особливу загрозу для забезпечення демократичності виборів становлять дії
груп радикального спрямування, зокрема парамілітарних організацій, члени
яких мають досвід реальних бойових дій на Донбасі, чітку військову структуру, доступ до нелетальної і летальної зброї, а також непрозоре фінансування. Більше того, тема з вуличним електоральним насильством в Україні вже
вийшла за рамки суто внутрішньої проблеми і викликає стурбованість послів
країн Великої сімки, які в активізації праворадикальних рухів вбачають істотний
ризик для демократичних виборів. У зв’язку з чим вони навіть звернулися до
міністра внутрішніх справ України А. Авакова з листом, у якому закликають
не допустити зриву виборів Президента та забезпечити законність і прозорість
виборчого процесу12.
Починаючи з часів Революції Гідності 2013–2014 рр., такі «громадські об’єднання» займаються фактичним продажем політичного насильства в Україні. З часу
старту президентської кампанії надзвичайно високою активністю відзначались
такі організації як «Національні дружини» і політична партія «Національний корпус»,
парламентські амбіції якої її очільники абсолютно не приховують. Обидві пов’язані з полком «Азов», який наразі інкорпорований у структуру Національної гвардії,
правоохоронного органу, підпорядкованого Міністерству внутрішніх справ. При
цьому керівник політичної партії «Національний корпус», народний депутат України А. Білецький раніше очолював згаданий полк.
Такі «громадські об’єднання» займаються фактичним
продажем політичного насильства в Україні.
Широкий суспільний резонанс викликали вуличні акції, що відбулися 9 березня
за участі «Національного корпусу» в Києві і особливо в Черкасах під час виступу
кандидата у президенти, чинного глави держави, в результаті яких постраждало
22 правоохоронці. При цьому не виглядає збігом обставин те, що парамілітарні
організації, пов’язані з полком «Азов», за останній тиждень вже тричі намагалися
зірвати чи принаймні втрутитися у зустрічі з виборцями П. Порошенка. Крім Черкас, «активісти» намагалися завади його зустрічам у Чернігові й Житомирі. Із нещодавніх – у Полтаві 16 березня та в Івано-Франківську 19 березня.
Ризикогенний потенціал має також заява речника «Національних дружин» – організації, яка офіційно зареєстрована спостерігачем на виборах – І. Вдовіна в ЗМІ,
що вони можуть застосовувати силу на виборчих дільницях у разі фальсифікацій13.
На думку багатьох політичних експертів, силові акції спроможні зірвати вибори на
окремих дільницях. Зокрема, насильницькі дії подібних праворадикальних організацій можуть заблокувати роботу виборчих комісій, зірвати підрахунок голосів,
і т.п. Ситуацію ускладнює і та обставина, що в Україні, за даними громадської
організації «Опора», вже зареєстрована безпрецедентна кількість (139) неурядо12. Послы G7 обеспокоены возможностью срыва выборов президента, – источники // РБК-Україна, 16.03.2019. – https://www.rbc.
ua/rus/news/posly-g7-obespokoeny-vozmozhnostyu-sryva-1552740848.html
13. «Нацдружини» заявили, що можуть діяти силою на дільницях // Українська правда, 05.03.2019. – https://www.pravda.com.ua/
news/2019/03/5/7208427/
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вих організацій в якості спостерігачів. Причому 85 із них взагалі не мають жодного
досвіду спостереження на виборах. За таким умов сумніви в їхній політичній нейтральності цілком виправдані14.
Демонстрація сили з боку парамілітарних формувань підриває демократичні
інституції та дискредитує правоохоронні органи, що може призвести не лише
до обмеження прав і свобод людини і громадянина у день виборів (зокрема,
виборці просто можуть побоятися приходити на виборчі дільниці), а й до розхитування української державності загалом.
Привертає увагу м’яка реакція правоохоронних органів, зокрема структур, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ, на подібні акції радикальних організацій.
Зокрема, наразі відомо, що тільки двох підозрюваних в організації зіткнень з поліцією в Черкасах було затримано. І хоча їм інкримінуються кримінальні порушення за статтями 345, частина 2 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 296, частина 4 (Хуліганство), що є злочинами середньої
тяжкості (караються п’ятьма роками обмеження або позбавлення волі), вони вже
відправлені за рішенням суду під домашній арешт15. Що, ймовірно, стало наслідком відповідним чином побудованих слідчими справ. Не було жодної реакції, крім
усного попередження керівника МВС про неприпустимість взяття спостерігачами
на себе силових функцій у день голосування, й стосовно скандальної заяви речника «Національних дружин» І. Вдовіна16.
Також, за інформацією низки місцевих ЗМІ, у регіонах час від часу трапляються
випадки блокування парамілітарними організаціями обласних виборчих штабів
окремих кандидатів у президенти, що відбуваються за фактичної відсутності реакції місцевих правоохоронців.
В українських мас-медіа вже неодноразово з’являлася інформація
про тісний взаємозв’язок між очільниками «Національного корпусу»
та міністерством.
Не додає віри в неупередженість дій структур МВС і те, що в українських
мас-медіа вже неодноразово з’являлася інформація про тісний взаємозв’язок
між очільниками «Національного корпусу» та міністерством. Принаймні можна
спостерігати помітний контраст між максимально м’якою реакцією підрозділів
поліції на застосування проти них насильства активістами «Нацкорпусу» у Черкасах і достатньо жорсткою і агресивною протидією силовим діям з боку членів
праворадикальної організації «С14» у Подільському управлінні поліції міста Києва 9 лютого.
Іншим чинником, що провокує насильство під час виборчого процесу, є дії або
бездіяльність самих правоохоронних органів. Лише за даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, у 2018 р. було зареєстровано більше
14. Ольга Айвазовська: Ні у кого з кандидатів не вистачить ресурсу, щоб влаштувати повномасштабний хаос // РБК-Україна,
11.03.2019. – https://www.rbc.ua/ukr/news/olga-ayvazovskaya-kogo-kandidatov-hvatit-1552218422.html
15. Сутички у Черкасах: двох представників «Нацкорпусу» відправили під домашній арешт // Українська правда, 13.03.2019. –
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/13/7209014/
16. Аваков: Якщо на виборах Нацдружини візьмуть на себе силову функцію, це припиниться // Українська правда, 06.02.2019. –
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/6/ 7205951/

9

ніж 50 фізичних нападів на активістів громадянського суспільства. Подальші розслідування таких нападів та відсутність покарання або невиявлення винних викликали стурбованість у міжнародної громадськості17. Загибель К. Гандзюк у листопаді 2018 року стала найбільш відомим із подібних інцидентів за минулий рік. У
контексті виборчого процесу ця резонансна справа отримала несподіване продовження внаслідок відвертого перебільшення повноважень поліції, що мало місце 9 лютого у Подільському райвідділі Нацполіції Києва, коли раніше затриманих
мітингувальників, які були учасниками тематичного мітингу на Контрактовій площі, присвяченому розслідуванню загибелі громадської діячки, жорстоко побили
спецпризначенці. Проблема полягає не в тому, чи були насправді самі активісти
(до речі, теж ультраправі) знаряддям у передвиборчій боротьбі кандидатів у президенти, адже мітингувальники з провокаційними лозунгами намагалися зустрітися з одним із кандидатів у президенти Ю. Тимошенко, яка там мала провести
свою зустріч з виборцями. А в тому, що співробітники Національної поліції з усією
очевидністю демонстрували асиметричне насильство як під час раптового затримання активістів, так і під час бійки в Подільському управлінні поліції.
Невиправдано жорстокі силові дії поліції є свідчення того, що реформа правоохоронних органів в Україні виявилась неефективною. Стиль роботи співробітників Національної поліції фактично наслідує практику часів президентства
В. Януковича. Протягом останніх кількох років відбулося повернення на роботу багатьох керівних кадрів, що працювали у той період. За оцінкою деяких громадських
експертів, після 2014 р. за рішенням судів було поновлено до 90% таких кадрів18.
Перекомплектація структур нової поліції (не патрульної), особливо підрозділів спеціального реагування, відбувалася у непрозорий спосіб, адже персональні результати атестації працівників не опубліковані.

РИЗИКИ МАНІПУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ:
ЧИННИК ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Ризики спотворення народного волевиявлення внаслідок масового використання суб’єктами політичного процесу «брудних» виборчих технологій є високими.
На переконання багатьох експертів, конкуренція в рамках президентської кампанії відзначається високою агресивністю, що у підсумку веде до поляризації
українського суспільства після виборів. Громадські організації, що моніторять ситуацію із правопорушеннями під час цієї виборчої кампанії, зафіксували велику
кількість проявів «чорного піару» щодо кандидатів. Найчастіше об’єктами подібної
технології у друкованих ЗМІ ставали В. Зеленський, А. Гриценко, Ю. Тимошенко і
П. Порошенко19. На місцевому рівні фактично усі спостерігачі констатують такі порушення як розміщення агітаційної продукції без належно оформлених вихідних
даних; умисне псування політичної реклами кандидатів; пошкодження агітаційних
наметів на підтримку окремих кандидатів на посаду глави держави тощо.
17. Ukraine: Address Attacks against Activists and Human Rights Defenders // Amnesty international, 3 October 2018. – https://www.
amnesty.org/download/Documents/EUR5092012018 ENGLISH.pdf
18. Нова поліція – захисники народу чи опричники Авакова? // Василькове, 20.02.2019. – https://www.vasilkove.com.ua/novapolitsiya-zahisniki-narodu-chi-oprichniki-avakova/
19. До складу окружних виборчих комісій входять 7 тис. 355 осіб від 43 кандидатів у президенти – ОПОРА // УНІАН, 05.03.2019. –
https://press.unian.ua/press/10469136-do-skladu-okruzhnih-viborchih-komisiy-vhodyat-7-tis-355-osib-vid-43-kandidativ-u-prezidentiopora.html
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Особливо широке висвітлення у ЗМІ отримали теми стосовно організації цілих
«мереж» для підкупу, організовані штабами найрейтинговіших кандидатів у президенти, фінансування кампаній претендентів на посаду Президента України з
невстановлених джерел або доходів, отриманих незаконним шляхом. Варто зазначити, журналістські розслідування не є єдиними джерелами інформації, що
підживлюють цю тему в медійному полі. Її підхопили практично усі учасники виборчого процесу, перетворюючи в ефективний політтехнологічний інструмент. Разом
з тим, значну частку інформаційних приводів створили також і правоохоронні органи, які, попри декларовану безсторонність, так чи інакше явно займали позицію
двох найбільш розкручених у медійному просторі кандидатів на посаду Президента України – П. Порошенка (СБУ, ГПУ) та Ю. Тимошенко (МВС, Національна
поліція). Разом із тим, перший опинився у заздалегідь програшному становищі,
адже цілком прогнозовано став об’єктом інформаційних атак виборчих штабів
інших кандидатів, котрі обвинувачують його в застосуванні адміністративного ресурсу. Згідно з дослідженням, проведеним Центром контент-аналізу «Медіа-Портрет» на замовлення УЦСР, тема підкупу виборців чинним Президентом України
мала вдвічі ширшу аудиторію, ніж «виборча піраміда» Ю. Тимошенко.
Її підхопили практично усі учасники виборчого процесу,
перетворюючи в ефективний політтехнологічний інструмент.
Значною мірою це сталося внаслідок високої медійної активності міністра внутрішніх справ А. Авакова. Лише протягом перших двох місяців президентської
кампанії, понад третина повідомлень про підкуп виборців, розтиражованих у
ЗМІ, належала саме прес-службам та спікерам МВС і Національної поліції, котрі значно охочіше коментували тему щодо ймовірних мереж підкупу, організованих регіональними штабами чинного Президента України, практично оминаючи у своїх меседжах Ю. Тимошенко (див. мал. 1).

ПОЛІТИЧНА НАЛЕЖНІСТЬ СПІКЕРІВ
(Кількість повідомлень у вибірці ТОП-60 інтернет-медіа, на телебаченні, радіо та у пресі, а також у мережі Facebook 14.01-28.02.2019)
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Важливо підкреслити, що хоча організація підкупів виборців є типовою протизаконною технологією на виборах Президента України, її значення дещо перебільшене. По-перше, з огляду на надзвичайно високу медійну увагу до цієї проблеми,
а по-друге, через технічну складність організації «виборчих сіток» у справді великих
масштабах. На відміну від попередніх виборчих кампаній, зараз жодна з політичних сил не має тотального контролю над адміністративним ресурсом у регіонах.
До речі, у 15 із 22 обласних рад більшість складають представники так званої опозиції до чинної влади. У політико-правовому просторі парламентсько-президентської республіки та в умовах реформи децентралізації мережі з підкупу голосів
здатні сформувати насамперед місцеві представники або осередки політичних
сил. А отже відносна ефективність такої технології проявляється в умовах місцевих виборів або на мажоритарних округах під час парламентських виборів. Усе
це свідчить на користь того, що з початком президентської кампанії тема підкупу
виборців цілеспрямовано розкручувалася різними ньюзмейкерами. Це, з одного
боку, стало результатом тактичного збігу інтересів низки політичних гравців, передусім Ю. Тимошенко, А. Авакова, А. Гриценка, О. Ляшка, а також спікерів структур, афілійованих із І. Коломойським, МВС, передусім із самим А. Аваковим. А
з іншого боку, тема підкупу пов’язана з реакцією штабу чинного глави держави,
змушеного залучати також досить потужних спікерів, зокрема, з лояльних до Банкової відомств – ГПУ та СБУ. Хоча Президент особисто, як видно з мал. 1, не вирізнявся бодай якоюсь інформаційною активністю на цій ниві.
Загалом активізацію теми «найбрудніших» виборів в історії, що асоціюється
передусім із підкупом, доцільно інтерпретувати саме як технологію «чорного піару», яка вигідна передусім тим штабам, що вибудовують кампанію в умовах
браку чи втрати електоральної підтримки або в якості підстави для оскарження
результатів виборів.
Особливістю нинішнього виборчого циклу, на думку багатьох фахівців із громадського сектору і наукових установ, став також помітний акцент на Інтернеті і соціальних мережах, які використовуються фактично всіма виборчими штабами для тиражування різнопланової маніпулятивної інформації, спрямованої у тому числі на критику
опонентів, маніпулювання інтерпретацією результатів соціологічних досліджень20.
Серйозним ризиком для проведення демократичних виборів в Україні залишається те, що співробітники правоохоронних органів недостатньо підготовлені й часто незацікавлені протидіяти широкому арсеналу незаконних і неетичних виборчих технологій. За офіційними даними МВС України станом на 13 березня 2019 р.,
з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 2885
заяв та повідомлень про правопорушення, які пов’язані безпосередньо з виборчим процесом. Крім того, розпочато 150 кримінальних проваджень, які
прямо або опосередковано пов’язані з порушенням виборчих прав громадян. Із них 65 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 85 – пов’язані з проведенням виборчої кампанії 21. Однак, як
показує практика розслідувань і покарань за порушення виборчого законо20. Експерти пояснили, як «мутують» передвиборчі технології в Україні // УЦСР. – http://ucsd.org.ua/eksperty-poyasnyly-yakmutuyut%CA%B9-peredvyborchi-tekhnolohiyi-v-ukrayini/
21. З початку передвиборчої кампанії поліцейські відкрили 150 кримінальних проваджень // Єдиний портал органів системи
МВС України, 13.03.2019. – https://mvs.gov.ua/ua/news/19052_Z_pochatku_peredviborchoi_kampanii_policeyski_vidkrili_150_
kriminalnih_provadzhen.htm
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давства, що мали місце під час попередніх виборів, досить незначна частина
справ була доведена до логічного завершення. За даними організації ОПОРА,
з 2015 року нараховується лише 80 обвинувальних вироків, майже половина
з них – за підкуп виборців22. Тим не менше, досі відомий лише один випадок
реального засудження до 5.5 років ув’язнення за організацію неодноразового підкупу (на користь ВО «Батьківщина») на виборах до об’єднаних територіальних громад в Одеській області. На думку опитаних УЦСР експертів, по
більшості справ суди не мають змоги винести рішення через неналежним
чином оформлені протоколи. Це є свідченням як слабкої підготовки слідчих у справах про порушення виборчого законодавства (у тому числі тому
що необхідність у розслідуванні подібних злочинів виникає з періодичністю у
4-5 років), так і можливої незацікавленості відповідних співробітників поліції у
винесенні судових рішень.
Досі відомий лише один випадок реального засудження
до 5.5 років ув’язнення за організацію неодноразового підкупу.
Відомою проблемою залишається й брак досвіду і специфічного навчання
правоохоронців щодо безпеки виборів безпосередньо у день голосувань. Якщо
спиратися на досвід попередніх виборів, ефективній співпраці між працівниками виборчих комісій та співробітниками Національної поліції в день виборів часто
заважало слабке розуміння обома сторонами своїх обов’язків щодо взаємодії.
Але набагато частіше, на думку експертів, опитаних Інститутом Миру Сполучених
Штатів, співробітники поліції були схильні проявляти бездіяльність, особливо, якщо
вони «відпрацьовували» чиїсь політичні чи кримінальні інтереси23.

РИЗИКИ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ ТА ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ
ГРОМАДЯН, СПРОВОКОВАНІ НЕДОСКОНАЛИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
Українське виборче законодавство містить чимало недосконалих, зокрема
архаїчних, положень. Воно недостатньо чітко регулює питання кваліфікації підкупу виборців, не спрямовує зусилля на нейтралізацію причин та умов, які сприяють зловживанням у виборчому процесі, містить застарілі положення щодо
фінансування витрат, пов’язаних із проведенням агітації та роботи членів виборчих комісій на місцях.
Виборче законодавство України недостатньо чітко регулює питання кваліфікації підкупу виборців, що створює ризик вільного тлумачення правоохоронцями
деяких його норм і, як наслідок, може легітимізувати примітивні форми підкупу. Протягом нинішньої президентської виборчої кампанії вже зафіксовані прецеденти довільної інтерпретації офіційними посадовими особами правоохоронних органів положень Закону України «Про вибори народних депутатів України»,
а саме частини чотирнадцятої статті 74 Закону, відповідно до якої під час прове22. Ольга Айвазовська: Ні у кого з кандидатів не вистачить ресурсу, щоб влаштувати повномасштабний хаос // РБК-Україна,
11.03.2019. – https://www.rbc.ua/ukr/news/olga-ayvazovskaya-kogo-kandidatov-hvatit-1552218422.html
23. Клас Й. Запобігання насильству в Україні під час виборів 2019 року. Переклад копії Спеціального звіту № 441 Інституту Миру
Сполучених Штатів. Лютий 2019 / Й. Клас, А. Мирошниченко, Є. Польщикова. – 18 с., с. 11
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дення передвиборчої агітації дозволено надавати виборцям, закладам, установам чи організаціям товари, які містять візуальні зображення назви, символіки,
прапора партії, за умови, якщо вартість таких товарів не перевищує три відсотки
розміру мінімальної заробітної плати24. 19 лютого радник міністра внутрішніх справ
І. Варченко на своїй прес-конференції довільно інтерпретував цю законодавчу
норму, яка буцімто встановлює обмеження для підкупу у розміні 60 грн., тобто
ціни декількох кілограмів гречки25.
Необережна заява посадовця у розпал кампанії може
легітимізувати примітивні форми підкупу.
Насправді питання агітації під час президентської кампанії регулюється абсолютно іншим законодавчим актом – Законом України «Про вибори Президента
України», в якому взагалі забороняється проводити передвиборчу агітацію на подібних умовах. Така необережна заява посадовця у розпал кампанії може легітимізувати примітивні форми підкупу. А, враховуючи небезпечну тенденцію прямого
втручання правоохоронних органів, зокрема структур МВС, у виборчий процес,
виникає загроза проведення поліцією вибіркових перевірок місцевих штабів окремих кандидатів у президенти.
Законодавство України у сфері виборчого права не передбачає і не регулює
можливість оплати праці агітаторів та рядових членів окружних виборчих комісій,
хоча на практиці ця робота неофіційно оплачується всіма виборчими штабами.
Слід відзначити, що роз’яснення ЦВК (постанова Комісії № 376) щодо реалізації положень частини шостої статті 64 Закону України «Про вибори Президента України»,
ухвалене на засіданні 22 лютого26, зробило необхідні уточнення у питанні відшкодування витрат фізичних осіб, залучених до проведення агітації (витрати на телефонний зв’язок, транспорт, харчування, проїзд, тощо), через офіційні виборчі фонди.
Однак ЦВК не включила до цього переліку оплату праці рядових членів ОВК, котрі
традиційно рекрутуються на цю роботу лише формально на «громадських засадах». Залишилась у силі й інтерпретація факту фінансування роботи агітаторів,
за виключенням відшкодування їм супутніх витрат, як непрямого підкупу виборців.
Такі обмеження були введені законодавцями внаслідок організації у період президенства В. Януковича схем з укладення цивільно-правових угод найму на роботу осіб, що імітували функції агітаторів. Ці схеми класифікували як масовий
підкуп виборців.
Відсутність дієвих механізмів фінансування роботи агітаторів і членів виборчих комісій з легальних джерел – офіційних виборчих фондів – створює
реальні передумови для упередженої реакції правоохоронців і заангажованих спостерігачів, особливо від парамілітарних організацій, на роботу відповідних суб’єктів виборчого процесу. Серед іншого подібні вади виборчого

24. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061-VI – https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4061-17#n833
25. Наразі підкуп виборців починається з 60 грн – МВС // Українські національні новини, 19.02.2019. – https://www.unn.com.ua/uk/
news/1781241-narazi-pidkup-vibortsiv-pochinayetsya-z-60-grn-mvs
26. Про Роз’яснення щодо реалізації положень частини шостої статті 64 Закону України «Про вибори Президента України»: Постанова
Центральної виборчої комісії України від 22 лютого 2019 року№ 376. – http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=44882&what=0
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законодавства створюють підстави для вибіркових перевірок поліцією виборчих
штабів, затримання агітаторів, зриву голосування на окремих округах внаслідок блокування роботи ОВК.
Українське законодавство відчутно тяжіє до посилення кримінальної відповідальності замість акценту на нівелюванні причин та умов, які сприяють фактам
його порушення. Це, серед іншого, створює загрозу упереджених і вибіркових
дій правоохоронних органів щодо окремих учасників виборчого процесу.
Як політично мотивовану можна оцінити спробу змінити виборче
законодавство буквально напередодні президентських виборів
з метою розширення повноважень правоохоронних органів.
Як політично мотивовану можна оцінити спробу змінити виборче законодавство буквально напередодні президентських виборів з метою розширення повноважень правоохоронних органів. Проект закону №8270 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства»27 був розроблений за участі Міністерства внутрішніх справ і поданий до Верховної Ради майже рік тому. Однак тільки нещодавно,
26 лютого, тобто у розпал президентської виборчої кампанії, був внесений на
розгляд парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за активного сприяння керівника МВС. Міністр особисто
забезпечує медійну «розкрутку» цього законопроекту, виступаючи на національних телеканалах28. Проект закону має на меті суттєво посилити відповідальність
за порушення виборчого законодавства, зокрема за підкуп виборців. Однак він
містить і певні ризиковані норми, що можуть вплинути на результати якщо не
президентських, то парламентських виборів, у разі його ухвалення (більшість
експертів шанс його проходження у стінах парламенту напередодні виборів
Президента України розцінюють як невисокий).
Опитані Центром фахівці вказують, що найбільший ризик документа полягає
в тому, що він може легалізувати стеження за суб’єктами виборчого процесу
(кандидатами, агітаторами, волонтерами та працівниками штабів). Адже віднесення окремих злочинів до категорії тяжких дасть можливість слідчим проводити
у рамках кримінальних проваджень негласні слідчі дії. А це прослуховування,
контроль за кореспонденцією та зовнішнє спостереження, право на які мають
як МВС, так і СБУ.
Подібні зміни до виборчого законодавства, що призводять в окремих випадках
до надмірної криміналізації діянь, класифікованих як порушення, можуть бути
внесені напередодні парламентських виборів і тим самим вплинути на їхні результати. Це створить цілком реальну загрозу упереджених і вибіркових дій правоохоронних органів щодо окремих учасників виборів.

27. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства № 8270 від 13.04.2018. – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63864
28. Арсен Аваков: Впевнений, що Парламент підтримає наш законопроект про посилення відповідальності за порушення на
виборах, адже вони теж хочуть чесних виборів // Єдиний портал органів системи МВС України, 24.02.2019. – https://mvs.gov.
ua/ua/news/18580_Arsen_Avakov_Vpevneniy_shcho_Parlament_pidtrima_nash_zakonoproekt_pro_posilennya_vidpovidalnosti_
za_porushennya_na_viborah_adzhe_voni_tezh_hochut_chesnih_viboriv_.htm
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ВИСНОВКИ

■■

Ризик активного втручання Російської Федерації у виборчий процес в Україні
напередодні президентських виборів 31 березня 2019 року залишається актуальним. Масштабна військова агресія РФ, спрямована на дестабілізацію
виборчого процесу, є малоймовірною з огляду на посилення міжнародних санкцій, зростання антиросійських настроїв в українському суспільстві,
зниження електоральних шансів кандидатів проросійської орієнтації. Однак
імовірність зриву виборів чи спотворення його результатів в окремих округах, передусім на території проведення Операції об’єднаних сил, можна
оцінити як високу.

■■

В Україні існує ризик безпрецедентно високого рівня втручання правоохоронних органів у цьогорічний виборчий процес, згенерований такими чинниками
політичного процесу як: конкуренція між силовими відомствами, які фактично
виступають агентами впливу певних кандидатів у президенти; широка практика використання політичними суб’єктами правоохоронних органів в якості виборчої технології на регіональному рівні; низька правова освіченість громадян
щодо ролі правоохоронних органів у виборчому процесі. Є всі підстави зробити висновок про те, що міністр внутрішніх справ виступає безпосереднім
учасником президентських перегонів. Це тільки посилює загрозу перетворення правоохоронних органів, які входять до системи МВС України, в інструмент
політичного і силового тиску на опонентів з боку тих політичних сил, підтримувати які зацікавлений керівник Міністерства.

■■

Надзвичайно гостро під час президентських виборів 2019 року актуалізувався
чинник електорального насильства. Особливу загрозу для забезпечення демократичності виборів становлять парамілітарні організації праворадикального
спрямування, частина з яких мають тісні політичні зв’язки з керівництвом Міністерства внутрішніх справ України. Їхні дії підривають демократичні інституції та
дискредитують ефективність правоохоронної системи. Іншим чинником, що
провокує насильство під час виборчого процесу, є дії або бездіяльність самих
правоохоронних органів, зокрема Національної поліції.

■■

Нинішні вибори характеризуються масовим використанням суб’єктами політичного процесу «брудних» виборчих технологій, що є істотним ризиком для
забезпечення народного волевиявлення. Актуальність ризику визначають: 1) активізація у медійному полі теми «найбрудніших» виборів в історії як технології
«чорного піару»; 2) недостатня підготовленість і часто незацікавленість співробітників правоохоронних органів, у першу чергу Національної поліції, у протидії
широкому арсеналу незаконних і неетичних виборчих технологій; 3) брак досвіду і специфічного навчання співробітників поліції і Національної гвардії щодо
гарантування безпеки виборів безпосередньо у день голосування.

■■

Забезпеченню демократичності виборів Президента України загрожує недосконале виборче законодавство. Воно недостатньо чітко регулює питання
кваліфікації підкупу виборців, містить застарілі положення щодо фінансування
витрат, пов’язаних із проведенням агітації та роботи членів виборчих комісій на
місцях. Ініційовані напередодні президентських виборів керівником МВС зміни
до профільної нормативно-правової бази вирізняються надмірною криміналізацією діянь, класифікованих як порушення, генеруючи цілком реальну загрозу здійснення упереджених і вибіркових дій з боку правоохоронців стосовно
певних суб’єктів електорального процесу.
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ПРОПОЗИЦІЇ
Звертаємо увагу суб’єктів виборчого процесу, виборчих структур, державних і
правоохоронних органів, міжнародних спостерігачів, інститутів громадянського суспільства на необхідність сприяти запобіганню та пом’якшенню ризиків, що загрожують проведенню демократичних президентських і парламентських виборів у 2019 р.
Закликаємо правоохоронні органи, зокрема МВС України та підпорядковані йому
Національну поліцію і Національну гвардію, СБУ, ГПУ та інші силові відомства, дотримуватися незаангажованого підходу до всіх учасників виборчого процесу, не ставати
на бік жодної політичної сили і тим більше не призначати себе «арбітрами» електорального процесу. Щоб не допустити викривлення результатів волевиявлення громадян, правоохоронні органи України мають активізувати заходи, спрямовані передусім
на: посилення роботи з неупередженого і оперативного розслідування та покарання
за порушення виборчого законодавства; мінімізацію втручання у виборчий процес іноземних держав; запобігання проявам електорального насильства і силового тиску на
кандидатів і виборців, особливо з боку парамілітарних організацій; забезпечення всім
учасникам електорального процесу рівного і безперешкодного доступу до виборчих
дільниць у день голосування; посилення компетенції співробітників правоохоронних
органів у забезпеченні безпеки на виборах та організації взаємодії з представниками
кандидатів, членами окружних виборчих комісій і спостерігачами у день голосування;
запобігання переслідуванню агітаторів за виконання ними своїх службових обов’язків,
пошкодження майна кандидатів у президенти, матеріалів передвиборчої агітації тощо.
Закликаємо політичних суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби кандидатів
на пост Президента України дотримуватись правових і етичних норм ведення передвиборчої кампанії, у тому числі утриматись від використання правоохоронних
органів у якості елемента виборчої стратегії або засобу тиску на опонентів, що є
вкрай небезпечним явищем, яке підриває політичний нейтралітет силових структур і загрожує законному волевиявленню громадян.
Державні владні інститути, наділені правом на законодавчу ініціативу, мають
бути послідовними у реформуванні виборчого законодавства та в боротьбі з проявами політичної корупції під час виборчого процесу. Оскільки нинішня логіка реформ веде до виведення з тіні всіх політичних фінансів, наполягаємо на тому, щоб
прозорими були й витрати з фондів кандидатів, які формуються під час кампанії.
Складовою цього процесу має стати легалізація оплати праці агітаторів і рядових
членів окружних виборчих комісій, джерела якої мають формуватися виключно з
публічних виборчих фондів політичних сил. Усе це дозволить зробити більш прозорим як видатки, так і фінансові надходження політичних партій.
Необхідно утриматись від необґрунтованих і політично вмотивованих законопроектів, які з усією очевидністю вносяться «під вибори». Посилення кримінальної
та адміністративної відповідальності за діяння, класифіковані як порушення виборчого законодавства, зокрема підкуп виборців, безумовно необхідне, однак подібні проекти законів потребують ретельних консультацій із громадськістю та проведення громадської експертизи.
Інститути громадянського суспільства мають посилити громадський контроль
за діями усіх суб’єктів виборчого процесу; активізувати, при можливості, інформаційно-просвітницькі кампанії з інформування виборців про їхні виборчі права
з метою пом’якшення ризиків маніпуляцій із волевиявленням на виборах, у тому
числі й з боку правоохоронців.
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