
 

  
 

 

Попередня заява 

Другий тур президентських виборів в Україні загалом відповідав 

міжнародним стандартам 

 
м. Київ, Україна – Делегація спостерігачів Міжнародного Республіканського Інституту 

(МРІ) визнала, що другий тур президентських виборів в Україні 7 лютого 2010 року загалом 

відповідав міжнародним стандартам.   

 

МРІ визнав, що в період між першим туром виборів 17 січня та повторним голосуванням 

виборча кампанія була відкритою та прозорою, що надавало можливості обом кандидатам  

обговорювати важливі для виборців питання.   

 

МРІ відзначив майже 500 000 громадян, що були членами дільничних виборчих комісій 

по всій Україні. МРІ також відзначив виборців України, що продемонстрували високу явку в 

ході повторного голосування.  

 

В період між першим та другим турами виборів, 3 лютого, українським Парламентом 

були прийняті, а 4 лютого були підписані зміни до Закону «Про вибори Президента України». 

Часовий момент прийняття змін до закону спричинив небажані протиріччя напередодні 

голосування. Проте, МРІ дійшов висновку, що зміни не мали помітного ефекту чи впливу на хід 

голосування в другому турі.  

 

Останні поправки до виборчого закону підкреслюють необхідність всебічного перегляду 

законодавства, особливо щодо другого туру виборів, з метою усунення неясності у виборчому 

законі. Ми сподіваємось, що такий перегляд виключив би необхідність внесення змін в останню 

хвилину в ході майбутніх виборів.  

 

Так само, рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) стосовно зміни правил 

голосування на дому в день виборів спричинило занепокоєння щодо здатності їхнього 

послідовного втілення членами дільничних виборчих комісій. Будь-який перегляд виборчого 

закону має містити положення про голосування на дому, оскільки в деяких областях МРІ 

помітив велику кількість заяв на пересувну скриньку. 

 

МРІ вітає зусилля ЦВК по створенню надійної централізованої бази даних виборців й 

закликає виборчі органи продовжувати свої спроби покращувати ведення та точність реєстру 

виборців. 

 

Найближчим часом МРІ оприлюднить повний заключний звіт. 
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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, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській, Харківській та 

Житомирській областях, а також в м. Києві.  

 

Делегацію, спонсоровану МРІ, очолював Дейвід Креймер, колишній помічник 

Держсекретаря з питань демократії, прав людини та праці, та старший науковий співробітник з 

питань трансатлантичної співпраці Німецького Фонду Маршала. Іншими делегатами були Гейл 

Ходжес Бьорт, член Ради директорів МРІ; Джеффрі Коннор, адвокат компанії «Jackson Walker 

L.L.P.»; Надя Дюк, віце-президент Національного фонду розвитку демократії з питань програм 

в Європі, Євразії, Африці, Латинській Америці та Карибському регіоні; Пола Добрянскі, 

колишній заступник Держсекретаря з питань демократії та глобальних відносин; Аніта 

МакБрайд, колишній керівник апарату Офісу Першої Леді Лори Буш; Стівен Мінікес, колишній 

посол в ОБСЄ у Відні; Бред Сміт, співробітник Конгресу США; та Грейс Ворнекі, колишній 

директор «Winrock International» в Україні та довірена особа Національного комітету з питань 

зовнішньої політики США. 

 

Співробітники МРІ також були спостерігачами та допомагали у здійсненні місії. 

Команду МРІ очолював Томас Герретт, віце-президент МРІ з програмних питань, Стівен Б. 

Нікс, 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 у 1998, 

2002, 2006 та 2007 рр. Окрім цього, МРІ спостерігав за президентськими виборами в країні у 

1994, 1999 та 2004 роках, а також за першим туром президентських виборів у 2010 р. 

 

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

 
 

### 
Неприбуткова організація, метою якої є просування демократії в усьому світі 

 

 

 

 


