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Попередня заява 
Вибори в Україні загалом відповідають міжнародним стандартам 

 
м. Київ, Україна – Делегація спостерігачів Міжнародного Республіканського Інституту 

(МРІ) визнала, що вибори Президента України 17 січня 2010 р. загалом відповідали 
міжнародним стандартам та є позитивним кроком вперед у розбудові демократичних інституцій 
в Україні.  

  
Згідно звітів спостерігачів МРІ, вибори були ефективно й вміло організованими, 

незважаючи на те, що прийняті в останню хвилину зміни до виборчого закону та постанови 
спричинили плутанину навколо самого закону та його тлумачення. 
 

МРІ прийшов до висновку, що виборча кампанія була конкурентною та відкритою, за 
широкої участі політичних партій та кандидатів. Кандидати проводили численні зібрання, де 
йшлося про важливі для українських виборців питання, та мали доступ до електронних та 
друкованих ЗМІ. Важливо, що застосування адміністративного ресурсу в ході кампанії значною 
мірою було відсутнім. 
 

Проте, існує декілька складових електорального процесу, що потребують покращення в 
разі, якщо Україна бажає продовжувати свій демократичний розвиток та поступово 
підвищувати прозорість та громадську довіру до виборчого процесу в майбутньому. Норми та 
процедури мають бути узгодженими заздалегідь перед виборами, аби всі учасники кампанії 
могли ознайомитися з ними. В ситуації, коли український Парламент не зміг внести поправки 
до Закону «Про вибори Президента України», відповідно до рішення Конституційного суду, 
українські партії, кандидати та члени виборчих комісій залишалися в невизначеності щодо 
певних положень діючого закону, що регулює вибори, до самого дня та в сам день голосування. 
 

Списки виборців все ще є проблемою в українських виборах. В той час, як Україну треба 
привітати зі створенням першого централізованого електронного реєстру виборців, 
залишаються величезні проблеми з точністю списків та їхнім веденням. 
 

Питання голосування на дому також додало певної плутанини в день виборів через 
суперечливі рішення щодо необхідних для цього вимог. Виборчий закон має чітко визначити 
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критерії та вимоги до виборців, що можуть голосувати вдома. Оскільки були приклади 
шахрайства з використанням пересувної скриньки в ході попередніх президентських виборів, 
здійснення таких кроків зміцнить впевненість громадськості у чесності виборів.    
 

Можливо, повністю вирішити всі ці проблеми до другого туру президентських виборів 7 
лютого буде складно. Проте, для України, країни, де, починаючи з 1997 р., відбулося сім 
загальнодержавних виборів, врегулювати ці проблеми до наступного виборчого циклу є конче 
необхідним. 
 

МРІ підготує повний заключний звіт найближчим часом. 
 

До складу міжнародної делегації МРІ входили представники з Європи та Сполучених 
Штатів. Делегати спостерігали за виборами на більш, ніж 100 виборчих дільницях в Черкаській, 
Чернігівській, Донецькій, Харківській, Київській, Одеській, Закарпатській та Житомирській 
областях, а також в Автономній Республіці Крим.  
 

Делегацію, спонсоровану МРІ, очолював колишній Конгресмен США Джим Колбі, член 
Ради директорів МРІ. Іншими делегатами були Рон Ебенстайнер, колишній голова 
Республіканської партії в штаті Міннесота; Чарлі Грінліф, колишній радник Білого Дому та 
віце-президент Університету штату Мічиган; Марік Енжело Френс-Стрінг, експерт із зовнішніх 
зносин; Річ Гейлен, колишній директор з комунікацій Спікера Палати Представників Ньюта 
Гінгріча; Біл Ноджей, адвокат із компанії «Hiscock & Barclay» в Рочестері, штат Нью-Йорк; 
Зигімонтас Павіліоніс, дипломат Міністерства закордонних справ Литви та Білл Філліпс, 
спеціаліст зі зв’язків з громадськістю.   
 

Співробітники МРІ також спостерігали за виборами та допомагали у здійсненні місії. 
Команду МРІ очолювала Джуді Ван Рест, виконавчий віце-президент МРІ, Стівен Б. Нікс, 
регіональний директор Євразійського департаменту МРІ, та Кріс Холзен, директор МРІ в 
Україні.  
 

МРІ допомагає розбудовувати політичні партії та покращувати систему державного 
управління в Україні як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях з 1993 р. МРІ також 
співпрацює з молоддю, жінками та громадянським суспільством з метою збільшення їхньої 
участі в політичному процесі. МРІ спостерігав за парламентськими виборами в Україні в 1998, 
2002, 2006 та 2007 рр. Окрім цього, МРІ спостерігав за президентськими виборами в країні в 
1994, 1999 та 2004 рр. 
 

З 1983 року МРІ організовував спостереження за більш, ніж 140 виборами. 
 
 

### 
 

Неприбуткова організація, що сприяє просуванню демократії у всьому світі 
 
 
 

 
 


