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Вибори в Україні відповідають міжнародним стандартам
Київ, Україна – Делегація спостерігачів Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ) визначила, що
парламентські вибори 26 березня 2006 року відповідали міжнародним стандартам та були проведені
відповідно до українського виборчого законодавства. В історії незалежної України ці вибори були найбільш
відкритими та прозорими й відобразили волю народу України. Україну треба поздоровити з успішним
проведенням виборів, і цей успіх можна розглядати як важливий крок до консолідації демократії в Україні.
МРІ дійшов висновку, що покращення організації виборів зробило свій внесок у подальше зростання
прозорості й справедливості у виборчому процесі. У свою чергу, таке вдосконалення створило атмосферу, що
дозволила громадянам вільно скористатися правом голосу, без страху й погроз.
I.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Проведення парламентських виборів водночас із виборами до обласних, районних, міських рад та з виборами
міських голів стає неналежним тягарем для членів виборчих комісій. Крім того, часом виборцям було складно
розібратися з кількістю бюлетенів, яких було від чотирьох до шести, в залежності від області. Наслідком
цього стала необхідність для виборців чекати у довгих чергах отримання своїх виборчих бюлетенів та
можливості потрапити до кабіни для голосування. Через невеликий розмір приміщень деяких виборчих
дільниць також виникали довгі черги. З метою уникнення довгих черг у майбутньому МРІ рекомендує
проводити парламентські та місцеві вибори окремо та забезпечити виборчі дільниці більшими приміщеннями.
ЦВК працювала професійно та прозоро. Зокрема, ЦВК вдалася до конкретних кроків на поліпшення якості
списків виборців, що мало наслідком покращення процесу перевірки списків напередодні дня виборів.
Незалежно від щирих зусиль ЦВК, у списках виборців були неточності, певна частка яких була наслідком
транслітерації прізвищ. Наявність неточностей створювало проблеми виборцям. На вирішення цього питання
МРІ рекомендує розгляд Верховною Радою відповідного законопроекту, що дозволило би ЦВК створити
загальнонаціональну електронну базу даних виборців.
І ЦВК, і виборчі комісії нижчого рівня можна привітати зі створенням спокійного, мирного середовища у день
виборів, що відрізняється на краще від попередніх виборів. Різні політичні партії були відповідним чином
представлені членами дільничих та окружних виборчих комісій. Докладені партіями зусилля на цьому
напрямку заслуговують на відзнаку.
Протягом виборчої кампанії, що передувала дню виборів, МРІ був свідком жвавих перегонів партій.
Незалежні українські засоби інформації відіграли життєво важливу роль у представленні кампаній та
кандидатів, надавали виборцям поінформований коментар і висвітлення подій. Варто зазначити, що МРІ
звернув увагу на відсутність практики використання адміністративного ресурсу посадовими особами на
загальнонаціональному та місцевому рівнях. Це є величезним вдосконаленням у порівнянні з
президентськими виборами 2004 року.

II.

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ

Члени делегації МРІ провели спостереження на більш ніж 100 виборчих дільницях у Чернігівській,
Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Київській, Луганській, Одеській,
Тернопільській областях та в АР Крим.
Делегацію МРІ очолив вельмишановний Майкл Тренд, колишній член британського парламенту. У
спостереженні також взяли участь наступні делегати – пан Стівен Беррі, президент компанії „Стівен Беррі
лтд.”, Томас Картер, президент корпорації „Комонвелс Консалтинг”, Маржорі Фінкельнбург, директор з
питань урядових зв’язків компанії „Пфайзер”, вельмишановний пан Богдан Футей, Суддя Федерального Суду
США, Чарльз Грінліф, колишній заступник адміністратора Агенції з міжнародного розвитку США, Лілібет
Хейгел, член правління Міжнародного центру Меридіан, Рубен Джефрі ІІІ, голова Комісії з обігу товарних
фьючерсів, Патрісія Морган, голова Республіканського національного комітету у штаті Род Айленд, Гарднер
Пекхам, керуючий партнер компанії „BKSH та партнери”, Роман Попадюк, колишній Посол США в Україні,
Боб Шафер, колишній член Конгресу США від 4 округу штату Колорадо та Морган Вільямс, директор з
урядових питань компанії „Сігма Блейзер”.
Співробітники МРІ також працювали спостерігачами та допомагали в організації місії. Старший віцепрезидент МРІ Джордж Форіел, Директор регіонального департаменту країн Євразії Стівен Нікс та Директор
програм в Україні Кріс Холзен керували організацією й брали участь у місії спостереження.
Крім того, завдяки гранту МРІ, українська неурядова організація Фонд Розвитку Демократії (ФРД) залучила
понад 150 спостерігачів для спостереження майже на 2600 виборчих дільницях. ФРД – єдина українська
неурядова організація, що провела та скоординувала національне та міжнародне спостереження за
парламентськими й місцевими виборами.
З 1993 року МРІ працює в Україні на підтримку розбудови політичних партій та належного державного
управління на національному та місцевому рівні. МРІ активно працює з молоддю, жінками та представниками
громадянського суспільства з метою розширення їх залучення до політичних процесів. У процесі підготовки
до березневих виборів народних депутатів України 2006 року МРІ провів низку тренінгів з організації
виборчих кампаній, освіти виборців, залучення молоді та навчання спостерігачів від політичних партій.
Починаючи з 1983 МРІ провів моніторинг більше ніж 140 виборів.
###

МРІ – це неприбуткова організація, віддана сприянню розвитку демократії в усьому світі

