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Вибори 2019 року відбуваються під знаком низки серйозних
загроз. Йдеться не лише про ризик підкупу виборців чи
маніпуляцій результатами голосування, а й про роль
правоохоронних органів, які можуть виступати на боці
певних кандидатів чи партій, замість того щоб стежити за
дотриманням законності.
У такій ситуації самим виборцям варто краще знати свої
права і – що не менш важливо – права агітаторів, членів
виборчих комісій та працівників поліції. Саме тому громадське об’єднання «Український Центр суспільного розвитку»
підготувало цю брошуру, яка увібрала головні моменти
виборчого законодавства України. Зокрема, йдеться про
те, як взаємодіяти з виборчими комісіями чи поліцією в
проблемних ситуаціях.

ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВИБОРАХ

Підготовка та проведення виборів
Президента України здійснюються
публічно і відкрито.

Громадяни мають право ознайомитись зі списками виборців,
відомостями про кандидатів на пост Президента України, передвиборчими програмами кандидатів на пост Президента України, з
порядком заповнення виборчих бюлетенів. Реалізація цього права
забезпечується виборчими комісіями (Стаття 13, ч. 2).
Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування (Стаття 76, ч. 3).

Громадяни України мають право
вільно і всебічно обговорювати
передвиборчі програми кандидатів
на пост Президента України,
політичні, ділові та особисті якості
кандидатів, вести агітацію за або
проти кандидатів.

Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім
уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється (Стаття 76, ч. 5).
Якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він
має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена
виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням
видати йому інший (Стаття 76, ч. 9).

АГІТАЦІЙНА КАМПАНІЯ
(ЩО ДОЗВОЛЕНО ВОЛОНТЕРАМ, АГІТАТОРАМ ТОЩО)

Передвиборча агітація
регламентується Законом
«Про вибори Президента України».
Вона розпочинається кандидатом
на пост Президента України
наступного дня після дня його
реєстрації Центральною
виборчою комісією і закінчується
о 24 годині останньої п’ятниці
перед днем виборів.

Передвиборча агітація має здійснюватись у таких формах:
♦♦ проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
♦♦ проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
♦♦ проведення

публічних дебатів, дискусій, круглих столів,
прес-конференцій стосовно положень передвиборчих програм та політичної діяльності партій – суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів на пост Президента
України;

♦♦ оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних)

засобах масової інформації політичної реклами, виступів,
інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

♦♦ розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкова-

них агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборчої агітації;

♦♦ розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної ре-

клами на носіях зовнішньої реклами;

♦♦ проведення концертів, вистав, спортивних змагань, показ

фільмів і телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост
Президента України, а також оприлюднення інформації про
таку підтримку;

♦♦ публічні заклики голосувати за або не голосувати за кандидата

на пост Президента України чи публічна оцінка його діяльності ;

♦♦ встановлення агітаційних наметів;
♦♦ в інших формах, що не суперечать Конституції України та зако-

нам України (Стаття 58).

Участь у передвиборчій агітації забороняється:
♦♦ особам, які не є громадянами України;
♦♦ органам виконавчої влади, органам влади Автономної Респу-

бліки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам
у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом на пост Президента України);

♦♦ членам виборчих комісій під час виконання обов’язків членів ви-

борчих комісій на строк здійснення повноважень (Стаття 64, ч. 1).

Забороняється:
♦♦ розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про канди-

Роль поліції на виборах Президента
вже можна кваліфікувати як
значну. А, можливо, і вирішальну,
якщо поліція дозволить собі
«грати на боці» когось із кандидатів.

дата на пост Президента України;

♦♦ проводити передвиборчу агітацію, що супроводжується надан-

ням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах
товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей;

♦♦ укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фон-

ду оплатних договорів на проведення передвиборчої агітації
(Стаття 64, ч. 5, 6).

РОЛЬ ПОЛІЦІЇ НА ВИБОРАХ
Згідно з повідомленням МВС, у відомстві створений координаційний штаб, до якого увійшли представники МВС усіх структурних
підрозділів: Міграційної поліції, Прикордонної поліції, Служби з питань надзвичайних ситуацій, а також Нацгвардії. Також діє робоча
група, яку координують радники міністра: Іван Стойко, Володимир
Філенко, Іван Варченко та Михайло Апостол. Окрім цього, МВС
спільно з ЦВК і Громадянською мережею «ОПОРА» створено систему оперативного реагування на порушення виборчого законодавства, яка передбачає отримання від громадян та громадських
організацій повідомлень про порушення, їх перевірку і, в разі підтвердження порушення, реагування і з боку МВС, і з боку ЦВК.

Чинні Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення надають правоохоронцям широкі можливості для контролю за виборчим процесом. Поліція має
повноваження стежити і реагувати, зокрема, на «Порушення порядку ведення передвиборчої агітації» та «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі,
роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності
офіційного спостерігача». Також предметом уваги правоохоронців, згідно з Кримінальним кодексом, можуть бути:
♦♦ підробка або незаконне виготовлення, використання або збе-

рігання незаконно виготовлених чи підроблених виборчих документів (виборчого бюлетеня, протоколу про підрахунок голосів
виборців на виборчій дільниці, підсумки голосування на виборах,
результати виборів та інших документів, які, відповідно до законодавства, належать до виборчих документів) (Стаття 158 ККУ);

♦♦ надання або отримання виборчого бюлетеня особою, яка не

має права його надавати чи отримувати, або викрадення чи
приховування виборчого бюлетеня, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня, або голосування виборцем
більше ніж один раз (Стаття 158-1);

♦♦ умисне порушення таємниці голосування під час проведення

виборів, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах (Стаття 159);

♦♦ прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для

Поліція повинна дотримуватись
політичної нейтральності та
взаємодіяти з населенням на
засадах партнерства.

себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права голосу (відмова від
участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або
відмова від такого голосування, передання виборчого бюлетеня
іншій особі), незалежно від фактичного волевиявлення особи та
результатів голосування (Стаття 160).

ЯК ГРОМАДЯНАМ (ВОЛОНТЕРАМ, АГІТАТОРАМ,
СПОСТЕРІГАЧАМ ТОЩО) СПІЛКУВАТИСЯ З ПОЛІЦІЄЮ
Згідно із Законом «Про Національну поліцію», під час виконання своїх завдань поліція має забезпечувати дотримання прав і
свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України. При цьому «обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією
і законами України, за нагальної потреби і в обсязі, необхідному
для виконання завдань поліції». Але в реальному житті далеко не
завжди буває так.
Громадянам треба бути готовими до цього і щонайменше пам’ятати про свої права. Зокрема, право брати участь у розповсюдженні

Представники поліції – або
виконуючи політичне замовлення,
або з метою отримання хабаря –
можуть висувати неправомірні
вимоги агітаторам чи волонтерам.

виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборчої агітації.
Поліція може застосовувати такі превентивні заходи, як перевірка
документів та опитування особи, а тому слід бути готовим надати
правоохоронцю документи, які посвідчують особу, а також спокійно й аргументовано пояснити поліцейському зміст та мету дій,
наголошуючи на своєму праві вести агітацію на волонтерських
або безоплатних засадах. Поліцейський може висловити вимогу
залишити, скажімо, місце проведення голосування. При цьому
варто пам’ятати, що, на відміну від офіційно зареєстрованого
спостерігача, який має право перебувати на дільниці, пересічний
виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише
протягом часу, необхідного для голосування.

ТИПОВІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОЛІЦІЇ ТА ЯК ЇМ ПРОТИДІЯТИ
Скажімо, вимагати припинити поширення агітаційної продукції,
залишити місце поширення цієї агітпродукції чи, приміром, надати документ, який підтверджує виконання особою функцій агітатора. При цьому слова «я маю право агітувати» можуть на представника поліції не подіяти. І навіть заохотити до більш агресивних дій.

У цій ситуації важливою є фіксація дій поліції. Необхідно фіксувати важливі деталі (обличчя, погони, амуніцію правоохоронців)
крупним планом, щоб потім провести ідентифікацію співробітників. Поліцейські можуть заявляти, що знімати їх не можна, посилаючись при цьому на статтю Конституції, що забороняє втручання
в особисте й сімейне життя людини, чи запевняти, що відомості
про діяльність правоохоронних органів є інформацією з обмеженим доступом. Тут треба пам’ятати, що у випадку з відеозйомкою
поліцейських ці норми не діють, адже особисте життя не можна
плутати з виконанням службових обов’язків, а згідно зі ст. 9 Закону
України «Про Національну поліцію», вона здійснює свою діяльність
на засадах відкритості та прозорості.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ
Кандидат на пост Президента України, партія – суб’єкт виборчого
процесу в особі її керівника чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії, офіційний спостерігач –
суб’єкт виборчого процесу, а також виборець, виборчі права
або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта
оскарження, може звернутись до виборчої комісії зі скаргою у
письмовій формі (Стаття 91 Закону «Про вибори Президента», ч. 1)

на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів, дій
кандидатів на пост Президента України, їхніх довірених осіб, партій –
суб’єктів виборчого процесу (Стаття 92, ч. 1).
Скарга на дії кандидата на пост Президента України, партії –
суб’єкта виборчого процесу, довіреної особи, зареєстрованої у
єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, може бути подана до Центральної виборчої комісії (Стаття 93, ч. 4).
Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена
можуть бути оскаржені в окружній виборчій комісії, яка утворила
відповідну дільничну виборчу комісію, або в суді (Стаття 93, ч. 5).
Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена
можуть бути оскаржені в Центральній виборчій комісії або в суді
(Стаття 93, ч. 6).
Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі і
оформлюється відповідно до низки вимог (Стаття 95).

ТЕЛЕФОНИ, ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ
ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp030?PT001F01=719

Шановні виборці!
Ми живемо в час, коли стежити за дотриманням прав громадян – справа самих громадян. Від того, наскільки всі ми обізнані з
правами й обов’язками учасників виборчого процесу, залежить
доля чесних виборів, а отже – демократії в державі.
В Україні помітна тенденція до зростання ролі правоохоронних
органів у виборчому процесі. Це несе очевидні ризики маніпуляцій, вибіркового розслідування порушень або відвертої гри правоохоронців на боці тих чи інших кандидатів і політичних сил.
Особливо прискіпливу увагу мусимо звертати на дії поліції, яка
претендує на роль арбітра виборів, при цьому залишаючись недореформованим і вкрай політизованим відомством.
Сьогодні завдання кожного активного громадянина – захист
свого свідомого вибору від будь-яких маніпуляцій, незалежно від
того, хто є їхнім джерелом.
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