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Відповідно до пункту 20 частини першої статті 92 
Конституції України виключно законами України визна-
чаються організація і порядок проведення виборів і 
референдумів. Спеціальним законом, що регулює під-
готовку і проведення виборів Президента України, є 
Закон України «Про вибори Президента України» (далі – 
Закон). Відповідно до Закону чергові вибори Президен-
та України проводяться у зв’язку із закінченням кон-
ституційного строку його повноважень і відбуваються 
в останню неділю березня п’ятого року повноважень 
Президента України.

Верховна Рада України 26 листопада 2018 року 
прийняла Постанову № 2631-VIII «Про призначення чер-
гових виборів Президента України», якою призначила 
чергові вибори Президента України на неділю, 31 бе-
резня 2019 року. У відповідності до цієї Постанови та 
статті 17 Закону Центральна виборча комісія оголосила з 
31 грудня 2018 року початок виборчого процесу. 

Адміністрування чергових виборів Президента 
України 31 березня 2019 року здійснювали Централь-
на виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії 
з виборів Президента України. При цьому Центральна 
виборча комісія здійснювала організацію  підготовки та 
проведення цих виборів в оновленому майже на 90% 
складі (за винятком двох членів Комісії, термін повно-
важень яких ще не закінчився) безпосередньо напере-
додні виборчої кампанії.

Перебіг виборчого процесу засвідчив, що Цент-
ральна виборча комісія у новому складі діяла злагодже-
но та ефективно, вчасно реагуючи на поставлені перед 
нею виклики. Виборча кампанія проходила в конку-
рентній і чесній боротьбі. 

За результатами повторного голосування 21 квіт-
ня 2019 року з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року Президентом України обрано 
Зеленського Володимира Олександровича.

Оголошення результатів чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року
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Вибори Президента України 2019 року увійдуть в історію як одні з найрекордніших за багатьма аспектами. 
Центральна виборча комісія підготувала звіт про підсумки президентської виборчої кампанії, з якого 

можна дізнатися про перебіг всіх  головних етапів організації підготовки і проведення чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року, а також ознайомитись з аналітичними матеріалами та  кількісними 
характеристиками виборчого процесу.
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Під час чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року використовувалося 199 із 225 
територіальних виборчих округів, що діють в Украї-
ні на постійній основі. Центральною виборчою комі-
сією з урахуванням частини першої статті 8 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій терито-
рії України», Указу Президента України 1 від 7 лютого 
2019 року № 2/2019, листів Донецької та Луганської 
обласних державних адміністрацій – обласних військо-
во-цивільних адміністрацій разом з доданими до них 
висновками 2 щодо можливості організації підготовки 
та проведення чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року на окремих терито ріях Донець-
кої та Луганської областей постановою від 12 лютого 
2019 року № 303 «Про деякі питання організації та про-
ведення голосування громадян України на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року в 
окремих регіонах України» було визначено переліки те-
риторіальних виборчих округів, утворених на території 
Донецької та Луганської областей згідно з постановою 
Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2012 року 
№ 82, та частин округів (виборчих дільниць), на тери-
торіях яких голосування громадян України на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року не 
організовується і не проводиться та на територіях яких 
голосування громадян України організовується і про-
водиться.  

Так, голосування на чергових виборах Прези-
дента України 31 березня 2019 року не організову-
валося та не проводилося на виборчих дільницях, 
утворених в межах територіальних виборчих округів 
№ 1–10 та № 224, № 225, що охоплюють усю терито-
рію відповідно Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь, а також на території територіальних ви-
борчих округів № 41–44, 53–56, 61, 104, 108–111 
та частині територій територіальних виборчих окру-
гів № 45, 46, 51, 52, 59, 60, 105–107, 112, 114, що 
охоплюють райони, міста, селища і села, частини їх 
територій у Донецькій та Луганській областях, межі та 
перелік яких затверджено зазначеним Указом Прези-
дента України. 

Для організації підготовки та проведення голосу-
вання та підрахунку голосів виборців використовува-
лися звичайні, спеціальні та закордонні виборчі діль-
ниці, утворені на постійній основі відповідно до Закону 
Украї ни «Про вибори народних депутатів України», а 
також спеціальні дільниці, що утворюються на тимча-
совій основі відповідно до Закону України «Про вибо-
ри Президента України» (далі – Закон). Для організації 
та проведення голосування виборців, які проживають 
або на день проведення голосування перебувають на 
відповідній території іноземної держави, призначені 
закордонні виборчі дільниці. Таких закордонних вибор-
чих дільниць на постійній основі, утворених Централь-
ною виборчою комісією за поданням Міністерства 
закордонних справ України при закордонних дипло-
матичних установах України, налічується 101 дільни-
ця (постанова Комісії від 12 квітня 2012 року № 67 
«Про утворення закордонних виборчих дільниць на по-
стійній основі» (зі змінами). Разом із тим, слід врахову-
вати, що за поданням Міністерства закордонних справ 
України від 19 грудня 2018 року Центральна виборча 
комісія постановою від 31 грудня 2018 року № 274 
внес ла зміни до переліку закордонних виборчих діль-
ниць, утворених на постійній основі, ліквідувавши час-
тину виборчих дільниць, утворених у межах Російської 
Федерації, та змінила межі трьох виборчих дільниць, 
визначивши новими адресами дільничних виборчих 
комісій та приміщеннями для голосування  приміщен-
ня Посольства України в Грузії, Республіці Казахстан, у 
Фінляндській Республіці. 

Також Центральна виборча комісія за поданням 
Міністерства оборони України про утворення у винят-
ковому випадку спеціальних виборчих дільниць на те-
риторії військових частин (формувань)  на чергових 
виборах Президента України 31 березня 2019 року 
та відповідних дільничних виборчих комісій з виборів 
Президента України постановою від 14 березня 2019 
року № 554 утворила у винятковому випадку 80 спе-
ціальних виборчих дільниць у межах територіальних 
виборчих округів № 45–50, 52, 57, 59, 60, 105–107, 
112–114, 122 та відповідні дільничні виборчі комісії з 
виборів Президента України. 

ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВИБОРІВ

1

1 Указ Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, 
тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях».

2 Передбачено пунктом 1 частини третьої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».
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Виборчі дільниці на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року
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Вперше за всі роки виборчих кампаній з виборів 
Президента України була подана рекордна  кількість 
заяв для реєстрації кандидатами на пост Президента 
України. Загалом виявили бажання взяти участь у цих 
виборчих перегонах  92 особи! 

При цьому третину заяв із відповідними докумен-
тами для реєстрації кандидатами на пост Президента 
України  було подано до Центральної виборчої комісії 
в останні два дні встановленого для цього Законом 
України «Про вибори Президента України» (далі – За-
кон) строку (2 та 3 лютого 2019 року – 11 та 19 заяв 
відповідно), що, враховуючи встановлений Законом 
п’ятиденний строк для опрацювання та розгляду доку-
ментів та прийняття Центральною виборчою комісією 
відповідного рішення, у декілька разів збільшило в цей 
час навантаження на Комісію та її Секретаріат.

Усього Центральна виборча комісія зареєстру-
вала 44 кандидати на пост Президента України (з них 
24 – висунутих політичними партіями; 20 – висунутих 
шляхом самовисування), 47 особам було відмовлено 
в реєстрації, 1 звернення залишилось без розгляду.

Центральною виборчою комісією було прийнято 
52 постанови про відмову у реєстрації кандидатом на 
пост Президента України.

Відповідно до частини другої статті 103 Конституції 
України та частини першої статті 9 Закону Президентом 
України може бути обраний громадянин України, який 
досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає 
в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів 
років та володіє державною мовою.

Водночас на порушення вимог Конституції України 
і Закону 35-річного віку не досягли 3 кандидати.

Відповідно до статті 51 Закону Центральна ви-
борча комісія реєструє кандидата на пост Президента 
України, висунутого політичною партією або шляхом са-
мовисування, за умови отримання Комісією, зокрема, 

документа про внесення грошової застави відповідно 
до статті 49 Закону. Разом із тим, 47 кандидатів не вне-
сли грошову заставу. 

Порядок висунення кандидата на пост Президента 
України,  встановлений Законом, порушили 36 канди-
датів.

Крім того, 6 осіб (Андрухів Є.І., Соловйов О.М., 
Костанчук Т.Д., Качайло І.І., Іваницький Ю.П., Кононен-
ко В.В.) подали передвиборні програми кандидатів, 
які містять положення, спрямовані на ліквідацію неза-
лежності України чи зміну конституційного ладу насиль-
ницьким шляхом, чи порушення суверенітету і терито-
ріальної цілісності, чи пропаганду війни, насильства, 
посягання на права і свободи людини. 

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 52 За-
кону Симоненку П.М. було відмовлено в реєстрації 
кандидатом на пост Президента України у зв’язку з 
висуванням його від партії, статут, найменування та 
символіка якої не відповідають частинам першій та 
другій статті 3 Закону України «Про засудження кому-
ністичного та націо нал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаган-
ди їх символіки».

У подальшому було скасовано реєстрацію 5 кан-
дидатів на пост Президента України за їх зверненнями. 
Тобто до дня голосування 31 березня 2019 року залиши-
лося та включено до виборчих бюлетенів 39 кандидатів 
на пост Президента України.

До виборчого бюлетеня для повторного голосу-
вання 21  квітня 2019 року з чергових виборів Пре-
зидента України 31 березня 2019 року було включено 
двох кандидатів на пост Президента України, які у під-
сумку голосування у день чергових виборів Президен-
та України 31 березня 2019 року одержали найбільшу 
кількість голосів виборців, а саме:  Зеленського В.О. та 
Порошенка П.О.

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ

2

Усього для організації голосування 31 березня 
2019 року та підрахунку голосів виборців на цих ви-
борах використовувалося 29 989 виборчих дільниць, 
у то му числі 28 653 звичайних, 1 235 спеціальних 
вибор чих дільниць, з них 72 виборчі дільниці, утво-
рені окружними виборчими комісіями з виборів Пре-
зидента України на тимчасовій основі, 80 виборчих 
дільниць, утворених Центральною виборчою комісією 
у винятковому випадку, а також 101 закордонна ви-
борча дільниця. 

Для організації повторного голосування 21 квіт-
ня 2019 року з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року та підрахунку голосів виборців 
на цих виборах використовувалося 29 982 виборчі 
дільниці, у тому числі 28 653 звичайні виборчі дільниці, 
1 228 спеціальних виборчих дільниць, з них 66 вибор-
чих дільниць, утворених окружними виборчими комісія-
ми з виборів Президента України на тимчасовій основі 
(у тому числі 15 – на кораблях, 44 – в установах вико-

нання покарань та слідчих ізоляторах, 7 – у лікувальних 
закладах) та 80 виборчих дільниць, утворених Централь-
ною виборчою комісією у винятковому випадку, а та-
кож 101 закордонна виборча дільниця. 

Максимальна кількість виборчих дільниць, на яких 
організовано та проведено голосування з чергових ви-
борів Президента України  31 березня 2019 року, вхо-
дить до складу територіального виборчого округу № 20, 
утвореного у межах Волинської області,  і становить 314 
виборчих дільниць.

Водночас у зв’язку з тимчасовою окупацією части-
ни території Донецької та Луганської областей та прове-
денням Операції об’єднаних сил у зазначених областях 
у територіальному виборчому окрузі № 51 (Донецька 
область) на указаних виборах було організовано та про-
ведено голосування лише на 2  із 95 виборчих дільниць, 
утворених у межах цього виборчого кругу, у територіаль-
ному виборчому окрузі № 105 (Луганська область) – 
відповідно лише на 7 із 97 виборчих дільниць.
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Розподіл виборчих дільниць за місцем розташування
станом на 31.03.2019
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Законом України «Про вибори Президента Украї-
ни» (далі – Закон) встановлено відповідний порядок 
утворення окружних виборчих комісій з виборів Прези-
дента України, згідно з яким право подання кандидатур 
до складу цих комісій належить виключно зареєстрова-
ним кандидатам на пост Президента України (по одній 
особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата). 
При цьому Законом визначено кількісний склад окруж-
ної виборчої комісії, що має бути не менш як 12 осіб, 
однак максимальної межі щодо кількості членів окруж-
ної виборчої комісії Законом не визначено.

З метою організації підготовки та проведення 
чергових виборів Президента України 31 березня 
2019 року правом подання кандидатур до складу ок-
ружних виборчих комісій скористалися 43 кандида-
ти на пост Президента України з 44 зареєстрованих. 
Так, жодної кандидатури до складу окружних виборчих 
комісій не було подано кандидатом на пост Прези-
дента України Корнацьким А.О., найменшу кількість – 
11 кандидатур – подав кандидат на пост Президента 
України Гнап Д.В. До складу всіх 199 окружних вибор-
чих комісій подали свої кандидатури 19 кандидатів на 
пост Президента України.

Загалом до складу окружних виборчих комісій було 
подано 7 395 кандидатур. За результатами перевірки 
поданих документів щодо окремих кандидатур вноси-
лися уточнені подання, при цьому 40 кандидатур були 
відкликані за ініціативою відповідних суб’єктів подання. 
Таким чином, загальна кількість кандидатур, включе-
них до складу окружних виборчих комісій, становила 
7 355 осіб.

Центральна виборча комісія, розглянувши подан-
ня, внесені зареєстрованими кандидатами на пост Пре-
зидента України щодо кандидатур до складу окружних ви-
борчих комісій та додані до них документи, у визначений 
Законом строк утворила окружні виборчі комісії з вибо-
рів Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року (постанова Центральної 
виборчої комісії від 18 лютого 2019 року № 331). 

Ухваливши рішення про утворення окружних ви-
борчих комісій, Центральна виборча комісія водночас 
забезпечила право представництва кожного з кандида-
тів на пост Президента України в керівному складі цих 
комісій відповідно до частини восьмої статті 23 Закону. 

Разом з тим Комісією упродовж виборчого про-
цесу прийняті 3 123 рішення про внесення змін до 

складу окружних виборчих комісій, у тому числі: на 
підставі особистих заяв про складення повноважень 
члена комісії – від 50 осіб, внесення подання про замі-
ну члена комісії відповідним суб’єктом подання канди-
датури до складу відповідної виборчої комісії – стосовно 
2 475 осіб; на підставі мотивованого звернення вибор-
чої комісії про систематичне невиконання обов’язків 
голови, заступника, секретаря, члена цієї комісії – щодо 
100 осіб, за рішенням комісії вищого рівня (постанова 
Комісії від 12 березня 2019 року № 534 «Про окремі 
питання діяльності окружної виборчої комісії з виборів 
Президента України територіального виборчого округу 
№ 163») – стосовно 35 осіб, а також у зв’язку зі скасу-
ванням реєстрації кандидата на пост Президента Украї-
ни 463 особи виключено зі складу виборчих комісій. 

Станом на день голосуванння 31 березня 2019 року 
максимальна кількість членів ОВК становила 37 осіб (ОВК 
ТВО № 75, 76, 95, 145, 149, 151, 174, 205), мінімальна – 
27 осіб (ОВК ТВО № 39, 105). Із числа 7 355 осіб, які уві-
йшли до складу окружних виборчих комісій при їх утворен-
ні, до дня голосування 31 березня 2019 року брали участь 
у роботі цих комісій 4 652 особи (63,24% від загальної 
кількості членів ОВК), у тому числі 83 (41,7% від загаль-
ної кількості голів) голови ОВК, 120 (60,3% від загальної 
кількості заступників) заступників голів та 91 (45,72% від 
загальної кількості секретарів) секретар комісій. 

Таким чином, від часу утворення окружних виборчих 
комісій до дня голосування 31 березня 2019 року склали 
повноваження 36,76% членів цих комісій, які входили до 
їх початкового складу. Зміни торкнулися 116 посад голів 
ОВК, що становить 58,3% від їх загальної кількості, 79 за-
ступників голів ОВК (39,7% від загальної кількості заступ-
ників), 108 посад секретарів ОВК (54,27% від загальної 
кількості секретарів).

Враховуючи, що одразу після утворення окружних 
виборчих комісій Центральною виборчою комісією за 
сприяння Міжнародної фундації виборчих систем в Україні 
було організовано та проведено навчання з питань орга-
нізації виборчого процесу з виборів Президента України 
близько 38% членів цих комісій, у тому числі усього їх ке-
рівного складу, знач ний рівень ротації, особливо їх керів-
ного складу, майже знівелював ефективність проведеного 
навчання. Аналогічна ситуація спостерігалася і серед чле-
нів дільничних виборчих комісій, навчання яких організо-
вували  окружні виборчі комісії. 

Відповідно до частини пʼятої статті 85 Закону для 

УТВОРЕННЯ ОКРУЖНИХ 
ТА ДІЛЬНИЧНИХ 
ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
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проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року 
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 
року Центральна виборча комісія постановою від 10 
квітня 2019 року № 773 «Про склад окружних виборчих 
комісій з виборів Президента України» за поданням кан-
дидатів на пост Президента України Зеленського В.О. та 
Порошенка П.О., які були включені до виборчого бюлете-
ня для повторного голосування, сформувала новий склад 
окружних виборчих комісій у кількості чотирнадцяти осіб – 
по сім осіб від кожного кандидата. У звʼязку з неподанням 
кандидатом на пост Президента України Зеленським В.О. 
кандидатур до складу окружних виборчих комісій з вибо-
рів Президента України територіальних виборчих округів 
№ 57, 58, склад вказаних комісій був доформований за 
поданням Голови Центральної виборчої комісії.

Загальна кількість кандидатур, включених до скла-
ду окружних виборчих комісій для організації підготовки 
та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 
року з чергових виборів Президента України 31 берез-
ня 2019 року, становила 2 786 осіб.

Рішення про внесення змін до складу окружних 
виборчих комісій, сформованих для проведення по-
вторного голосування 21 квітня 2019 року, прий малися 
Комісією тільки на підставі внесення подання про замі-
ну члена комісії відповідним суб’єктом подання канди-
датури до складу відповідної виборчої комісії стосовно 
202 осіб, отже, ротація членів окружних виборчих комі-
сій під час організації підготовки та проведення повтор-
ного голосування була незначною. 

Із числа 2 786 осіб, які увійшли до складу окружних 
виборчих комісій при їх утворенні, до дня повторного 
голосування 21 квітня 2019 року брали участь у роботі 
цих комісій 2 545 осіб (91,35% від загальної кількості 
членів ОВК), у тому числі 176 (88,44% від загальної кіль-
кості голів) голів ОВК та 177 (88,94% від загальної кіль-
кості секретарів) секретарів комісій.

Для організації та проведення голосування з черго-
вих виборів Президента України 31 березня 2019 року 
і підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях 
відповідними окружними виборчими комісіями були 
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Кількість голів, заступників голів, секретарів ОВК,
які виконували повноваження з моменту утворення комісій до дня 

голосування (повторного голосування) на виборах Президента України

утворені дільничні виборчі комісії. Статтею 24 Закону 
визначено порядок утворення дільничних виборчих ко-
місій відповідною окружною виборчою комісією, згід-
но з яким кандидатури до складу дільничних виборчих 
комісій від імені кандидатів на пост Президента Украї-
ни подаються по одній особі до однієї виборчої комісії 
від одного кандидата. З тридцяти девʼяти кандидатів на 

пост Президента України правом подання кандидатур 
до складу дільничних виборчих комісій не скористалися 
три кандидати на пост Президента України: Богослов-
ська І.Г., Корнацький А.О., Насіров Р.М. 

У встановлені Законом терміни було утворе-
но 29 989 дільничних виборчих комісій загальною 
кількіс тю понад 450 тисяч осіб. 
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Склад окружних виборчих комісій 

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону 
Центральна виборча комісія здійснює повноваження 
окружної виборчої комісії в закордонному виборчому 
окрузі. Дільничні виборчі комісії закордонних вибор-
чих дільниць утворювалися в порядку, визначеному 
статтею 24 Закону. Центральна виборча комісія – 
суб’єкт утворення таких комісій – виконала цю ви-
могу у визначений Законом строк, утворивши 101 
виборчу комісію у кількості 1 437 осіб за поданням 
кандидатів на пост Президента України та поданням 
Міністерства закордонних справ України постановою 
від 12 березня 2019 року № 531. З тридцяти девʼя-
ти кандидатів на пост Президента України лише чо-
тири (Бойко Ю.А., Гриценко А.С., Кошулинський Р.В. 
та Тимо шенко Ю.В.) скористалися правом подання 
кандидатур до складу дільничних виборчих комісій 
закордонних виборчих дільниць, зокрема подали від-
повідно 2, 18, 13 та 34 кандидатури. За поданням 
Міністерства закордонних справ України до складу 
дільничних виборчих комісій закордонних виборчих 
дільниць було включено 1 370 осіб.

ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 
Для організації підготовки та проведення повторно-

го голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року відповідними 
окружними виборчими комісіями за поданням кандида-

тів на пост Президента України, включених до виборчого 
бюлетеня для повторного голосування, був сформова-
ний новий склад дільничних виборчих комісій.

Разом із тим, у звʼязку з неподанням кандидатами 
на пост Президента України кандидатур до складу всіх 
дільничних виборчих комісій в цілому в межах виборчих 
округів спостерігалася нестача близько 60 тисяч канди-
датур до складу дільничних виборчих комісій, тому біль-
шість дільничних виборчих комісій доформовувались до 
визначеного Законом кількісного складу за поданням 
голів відповідних окружних виборчих комісій.

Персональний склад окружних виборчих комісій, 
сформованих як для організації підготовки та проведен-
ня голосування з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року, так і для повторного голосування 
21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента Украї-
ни 31 березня 2019 року, в показниках щодо статі осіб 
значною мірою не відрізняється: чоловіки – орієнтовно 
від 43% (40% під час повторного голосування) та жінки – 
орієнтовно від 57% (60% під час повторного голосування). 
Аналіз якісного складу окружних виборчих комісій свід-
чить, що більшість членів окружних виборчих комісій були 
з вищою освітою – 86% осіб (89% під час повторного голо-
сування). Майже 73% (86% під час повторного голосуван-
ня) осіб, включених до складу окружних виборчих комісій, 
уже мали досвід роботи у виборчих кампаніях. 
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Основні вікові групи членів окружних виборчих комісій

Персональний склад дільничних виборчих комісій, 
утворених як для організації підготовки та проведення 
голосування з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року, так і для організації повторного 
голосування 21 квітня 2019 року, в показниках щодо 
статі майже не відрізнявся і становив: чоловіки – орі-
єнтовно від 21,73% (21,83% під час повторного голосу-
вання) та жінки – орієнтовно від 78,27% (78,17% під час 

повторного голосування). Щодо аналізу якісного скла-
ду дільничних виборчих комісій варто зазначити, що 
близько половини членів дільничних виборчих комісій, 
а саме – 47% (50% під час повторного голосування), 
є з вищою освітою. При цьому якщо у складі окружних 
виборчих комісій приблизна кількість чоловіків та жінок 
майже однакова, то у складі дільничних виборчих комі-
сій переважну більшість – 78% – становлять жінки.

78,27% 21,73%
31.03.2019

Гендерне представництво 
у складі дільничних виборчих комісій

29 927 438

31.03.2019

30 007 359

21.04.2019

Для забезпечення голосування виборців у день 
голосування на виборах Президента України 31 берез-
ня 2019 року на основі відомостей бази даних Дер-
жавного реєстру виборців відповідними місцевими 
органами Реєстру були складені попередні та уточнені 

списки виборців для 28 653 звичайних, 109 спеціаль-
них виборчих дільниць в установах виконання пока-
рань, а також для 101 закордонної виборчої дільниці 
закордонного виборчого округу. 

СПИСКИ 
ВИБОРЦІВ

4

28 653

109
101

Найменша кількість виборців у територіальному 
окрузі становила 2 681 виборець, найбільша – 204 122 
виборці. 

Кількість виборців, включених до уточнених спис-
ків виборців на звичайних виборчих дільницях, стано-

вила 29 456 400 виборців, на спеціальних – 35 905 та 
на закордонних – 435 133 виборці.

Одночасно зі складанням попередніх списків ви-
борців виготовлялися й іменні запрошення виборцям 
на звичайних та закордонних виборчих дільницях.

Виборчі дільниці, для яких органами ведення ДРВ 
виготовлялися списки виборців

Кількість виборців, включених до списків виборців 
на чергових виборах Президента України 2019 року
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Для проведення повторного голосування 21 квіт-
ня 2019 року з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року до списків виборців на звичай-
них виборчих дільницях було включено 29 522 476 ви-
борців, на спеціальних – 35 708 виборців та на закор-
донних – 449 175 виборців.

На спеціальних виборчих дільницях, крім виборчих 
дільниць, утворених в установах виконання покарань, 
списки виборців складалися відповідними дільничними 
комісіями. Відомості про включених до них виборців 

передавалися органам ведення Державного реєстру 
для внесення в базу даних службових відміток як ознаку 
того, що ці виборці не голосуватимуть за своїми вибор-
чими адресами. Такі відомості протягом усього вибор-
чого процесу стосувалися 262 775 виборців.

Водночас виборці, які бажали проголосувати не за 
своєю виборчою адресою, мали можливість скориста-
тися процедурою тимчасової зміни місця голосування 
без зміни виборчої адреси.

172 520

171 084

190 283

315 725

325 604

   
 28.10.2012

   
 25.05.2014

    
 26.10.2014 

   
 31.03.2019

    31.03.2019
  21.04.2019

Кількість виборців, яким тимчасово було змінено 
місце голосування в розрізі виборчих кампаній

Так, у період з 31 грудня 2018 року до 25 берез-
ня 2019 року для участі у голосуванні у день виборів 
31 березня 2019 року виборцями було подано 318 517 
звернень щодо тимчасової зміни місця голосування, 
із них 315 725 звернень було задоволено. 

Для участі у повторному голосуванні 21 квітня 
2019 року з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року в період з 7 до 15 квітня 2019 
року до органів ведення Державного реєстру виборців 
було подано 327 034 таких звернення, з яких було задо-
волено 325 604.

При цьому 15 квітня 2019 року (останній день подання таких заяв) було опрацьовано майже 73 тисячі звер-
нень виборців щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

9 021

37 866

33 201

36 287

40 404

44 290

27 830

23 711

72 994

07.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

10.04.2019

11.04.2019

12.04.2019

13.04.2019

14.04.2019

15.04.2019

Кількість виборців, яким тимчасово було змінено 
місце голосування для повторного голосування 

21 квітня 2019 року з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року
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Центральною виборчою комісією надано дозвіл 
мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року 139 громад-
ським організаціям. Для порівняння: на позачергових 
виборах Президента України 25 травня 2014 року та-
кий дозвіл було надано 10 громадським організаціям.

Також Комісією для спостереження за ходом ви-
борчого процесу з чергових виборів Президента Украї-
ни в закордонному виборчому окрузі 31 березня 2019 
року було зареєстровано 153 офіційних спостерігачі, 
а в день повторного голосування 21 квітня 2019 року – 
122 офіційних спостерігачі. 

З метою підвищення прозорості виборчого проце-
су, рівня довіри міжнародного співтовариства до резуль-
татів чергових виборів Президента України 2019 року 
Центральною виборчою комісією для спостереження 
за ходом виборчого процесу було зареєстровано 2 344 
міжнародних офіційних спостерігачі, з них 187 – від іно-
земних держав, та 2 157 – від міжнародних організацій. 
Спостереження за повторним голосуванням 21 квіт-
ня 2019 року з чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року здійснювали 2700 міжнародних 
офіційних спостерігачів, з них 215 – від іноземних дер-
жав, та 2 485 – від міжнародних організацій.

ОФІЦІЙНІ 
СПОСТЕРІГАЧІ

5

2 157 
187 

2 485 215 

31.03.2019 21.04.2019

   

Міжнародні офіційні спостерігачі, зареєстровані 
Центральною виборчою комісією на чергових 

виборах Президента України 2019 року

Також Центральною виборчою комісією на цих ви-
борах було акредитовано 1 149 представників від 192 
засобів масової інформації. 

За відомостями, що надійшли засобами ЄІАС «Ви-
бори», окружними виборчими комісіями для спостере-
ження за ходом виборчого процесу з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року зареєстро-

вано понад 320 тисяч офіційних спостерігачів, у тому 
числі з них понад 200 тисяч офіційних спостерігачів від 
кандидатів на пост Президента України, понад 23 тися-
чі – від політичних партій, які висунули кандидатів на 
пост Президента України, близько 95 тисяч – від гро-
мадських організацій. 

Офіційні спостерігачі, зареєстровані окружними 
виборчими комісіями на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

62,5% 29,69%

7,19%%

68%

31.03.2019 21.04.2019

31,97%

0,01%

  

     

  

Спостереження за повторним голосуванням 
21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента 
України 31 березня 2019 року здійснювали близь-
ко 122 тисяч офіційних спостерігачів, із них близько 
39 тисяч офіційних спостерігачів від двох кандидатів 

на пост Президента України, включених до виборчого 
бюлетеня для повторного голосування, понад 83 тися-
чі від громадських організацій, 10 – від ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».
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Центральна виборча комісія відіграє важливу 
роль у забезпеченні проведення кандидатами на пост 
Президента України передвиборної агітації. Відповідно 
до Закону України «Про вибори Президента України» 
(далі – Закон) Цент ральна виборча комісія в межах ад-
міністрування цього етапу виборчого процесу, зокрема:

встановлює порядок надання кандидатам на пост 
Президента України ефірного часу та друкованих площ за 
рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, 
що виділяються на підготовку та проведення виборів;

вирішує відповідно до Закону та інших законів 
України питання використання засобів масової інформа-
ції для проведення передвиборної агітації;

забезпечує надання кандидатам на пост Прези-
дента України за рахунок коштів Державного бюджету 
України ефірного часу для проведення передвиборної 
агітації кандидатами в електронних (аудіовізуальних) 
засобах масової інформації на загальнонаціональних 
теле-, радіоканалах за результатами жеребкувань, що 
проводяться Комісією;

забезпечує опублікування в однаковому полі-
графічному виконанні в газетах «Голос України» та «Уря-
довий кур’єр» передвиборних програм кандидатів на 
пост Президента України.

Передвиборна агітація розпочинається кандида-
том на пост Президента України наступного дня після 
дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і 
закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем 
виборів. Проте задовго до початку виборчої кампанії 
практично в усіх регіонах України спостерігалася акти-
візація агітаційної діяльності потенційних кандидатів на 
пост Президента України. Така агітація здійснювалася 
поза межами виборчого процесу, а отже і поза межами 
можливого контролю стосовно дотримання вимог щодо 
її проведення та фінансування. Відповідно до Закону 
у Центральної виборчої комісії відсутні важелі впливу 
щодо заборони передчасної агітації. Проте Центральна 
виборча комісія застерігала потенційних кандидатів на 
пост Президента України від її здійснення.

У зв’язку з надходженням до Комісії звернень 
громадських організацій, суб’єктів виборчого процесу 
Цент ральна виборча комісія 22 лютого 2019 року по-
становою № 376 затвердила Роз’яснення щодо реалі-
зації положень частини шостої статті 64 Закону України 
«Про вибори Президента України».

Зазначеним Роз’ясненням Комісія звернула увагу, 

що передвиборна агітація може здійснюватися у будь-
якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать 
Конституції України та законам України, а можливість 
ведення передвиборної агітації є невід’ємною скла-
довою виборчих прав, що реалізується громадянами 
України, які є виборцями. 

У зв’язку з цим Комісія наголосила, що відшко-
дування фактичних витрат фізичних осіб, залучених до 
безпосереднього здійснення заходів передвиборної агі-
тації, не є підкупом виборців. 

Крім того, з метою забезпечення беззастережно-
го дотримання кандидатами на пост Президента Украї-
ни вимог щодо фінансування виборів Комісія окремо 
роз’яснила, що зазначені витрати на здійснення перед-
виборної агітації мають бути сплачені виключно за ра-
хунок коштів виборчого фонду кандидата, а відповідна 
операція відображена у фінансовому звіті про надход-
ження та використання коштів його виборчого фонду.

За рахунок коштів Державного бюджету України, 
що виділяються на підготовку і проведення виборів, 
Центральною виборчою комісією здійснювалися такі 
заходи:

виготовлення інформаційних плакатів канди-
датів на пост Президента України із розрахунку по два 
примірники на кожну виборчу дільницю. Загалом було 
виготовлено 2 582 150 плакатів для розміщення їх на 
виборчих дільницях під час проведення голосування 
31 березня 2019 року, а також на запит окружних ви-
борчих комісій з виборів Президента України додатково 
виготовлялось 59 732 плакати кандидатів на пост Пре-
зидента України, включених до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових 
виборів Президента України 31 березня 2019 року;

публікація передвиборних програм кандидатів 
на пост Президента України в окремих спеціальних ви-
пусках газет «Голос України» (від 2 березня 2019 року 
№ 43–44 (7 049–7 050) та «Урядовий Кур’єр» (від 7 бе-
резня 2019 року № 47 (6 410);

надання 30-хвилинного ефірного часу кожному 
кандидату на пост Президента Украї ни для проведення 
передвиборної агітації на суспільно-політичному загаль-
нонаціональному каналі Суспільного телебачення На-
ціональної суспільної телерадіокомпанії України та на 
суспільно-політичному загальнонаціональному каналі 
Суспільного радіо Національної суспільної телерадіоком-
панії України. Розклад ефірного часу визначався Цен-

ПЕРЕДВИБОРНА 
АГІТАЦІЯ

6
тральною виборчою комісією за результатами жеребку-
вання, затвердженими постановою Комісії від 21 лютого 
2019 року № 354 «Про затвердження результатів жереб-
кувань щодо надання кандидатам на пост Президента 
України ефірного часу для проведення передвиборної 
агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету 
України, виділених на підготовку та проведення чергових 
виборів Президента України 31 березня 2019 року».

Разом із тим, не всі кандидати скористалися своїм 
правом проведення передвиборної агітації за рахунок 
коштів Державного бюджету України, що виділяються 
на підготовку і проведення виборів. Так, на загальнона-
ціональному каналі Суспільного телебачення таким пра-
вом скористалися 41 із 44 зареєстрованих кандидатів 
на пост Президента України, а на загальнонаціонально-
му каналі Суспільного радіо – 31 з 44.

Також кандидатам на пост Президента України, 
включеним до виборчого бюлетеня для повторного го-
лосування 21 квітня 2019 року, було надано ефірний 
час (по 30 хвилин) для проведення передвиборної 
агітації на загальнонаціональному телеканалі та за-
гальнонаціональному радіоканалі відповідно до чер-
говості, визначеної постановою Центральної виборчої 
комісії від 12 квітня 2019 року № 784 «Про черговість 
надання кандидатам на пост Президента України Зе-
ленському В.О. та Порошенку П.О. ефірного часу для 
проведення передвиборної агітації під час повторного 
голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року за рахунок 
і в межах коштів Державного бюджету України, виділе-
них на підготовку та проведення відповідних виборів».

Відповідно до статті 62 Закону України «Про вибо-
ри Президента України» та Положення про порядок про-

ведення Національною суспільною телерадіокомпанією 
України передвиборних теледебатів між кандидатами 
на пост Президента України, включеними до виборчо-
го бюлетеня для повторного голосування, за рахунок і в 
межах коштів Державного бюджету України, виділених 
на підготовку та проведення виборів Президента Украї-
ни, затвердженого постановою Центральної виборчої 
комісії від 5 травня 2014 року № 472, Національною 
суспільною телерадіокомпанією України було передба-
чено організацію проведення відповідних теледебатів 
тривалістю 60 хвилин, однак у зв’язку з відмовою одно-
го з кандидатів узяти участь у теледебатах відповідний 
ефірний час було надано іншому кандидату для прове-
дення ним передвиборної агітації. 

Під час чергових виборів Президента 31 берез-
ня 2019 року однією із надзвичайно гострих тем ста-
ло питання проведення дебатів. Теледебати за рахунок 
коштів Державного бюджету України, проведення яких 
відповідно до частин першої–п’ятої статті 62 є вимогою 
Закону, мали відбутися в останню п’ятницю перед днем 
повторного голосування – 19 квітня 2019 року між 19 
та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 
60 хвилин. Разом із тим, кандидати на пост Президента 
України скористалися своїм правом проведення перед-
виборної агітації в формі дебатів (пункт 3 частини пер-
шої, частина сьома  статті 58 Закону), внаслідок чого 
19 квітня 2019 року о 19 годині за рахунок коштів ви-
борчого фонду кандидатів були поведені дебати на На-
ціональному стадіоні (м. Київ). Водночас, оскільки один 
із кандидатів – Зеленський В.О. – не взяв участі в деба-
тах за рахунок коштів Державного бюджету України, які 
мали відбутися в той же день о 20 годині, інший канди-
дат використав час на передвиборну агітацію.

Жеребкування щодо надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу для проведення передви-
борної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення 
чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року. 21 січня 2019 року, Центральна виборча комісія
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Відповідно до Закону України «Про вибори Прези-
дента України» (далі – Закон) кандидат на пост Прези-
дента України, зареєстрований Центральною виборчою 
комісією, для фінансування передвиборної агітації зо-
бов’язаний утворити свій виборчий фонд, що формуєть-
ся в порядку, встановленому Законом. 

Слід зазначити, що під час підготовки та проведен-
ня чергових виборів Президента України 31 березня 
2019 року всі кандидати на пост Президента України 
утворили свої виборчі фонди. Разом із тим, виборчі 
фонди Ващенка О.М., Габера М.О., Гнапа Д.В., Данилю-
ка О.В., Насірова Р.М., Ригованова Р.О. не було сформо-
вано (кошти не використовувалися).

Проміжні та остаточні фінансові звіти про надходжен-
ня та використання коштів виборчих фондів кандидатів на 
пост Президента України подано розпорядниками коштів 
накопичувальних рахунків 44 кандидатів на пост Прези-
дента України (включаючи кандидатів на пост Президента 
України, реєстрацію яких скасовано Комісією). При цьому 
вказані звіти подано в строки, встановлені Законом.

Загальний розмір виборчих фондів кандида-
тів на пост Президента України становить більш ніж 
1,728 млрд грн, використано кандидатами на фінансу-
вання своєї передвиборної агітації – 1,727 млрд грн. 
Найбільшу питому вагу в загальній сумі витрат станов-
лять витрати на використання засобів масової інформа-
ції (67,1 %, або  1,16 млрд грн). Інші послуги, пов’язані 
з проведенням передвиборної агітації в загальній сумі 
витрат становлять 16,7%, витрати на виготовлення (при-
дбання) матеріалів передвиборної агітації – 12,4%, інші 
витрати на передвиборну агітацію – 3,8%.

Центральна виборча комісія спільно з Національ-
ним агентством з питань запобігання корупції затверди-
ли аналізи проміжних і остаточних фінансових звітів про 

надходження та використання коштів виборчих фондів  
кандидатів на пост Президента України. 

Аналіз вказаних остаточних фінансових звітів по-
казав, що деякі неточності та порушення Закону, які 
були допущені під час складання проміжних фінансових 
звітів відповідними розпорядниками коштів накопичу-
вальних рахунків, виправлено.

Під час контролю виборчих фондів кандидатів на 
пост Президента України та аналізу відповідних звітів 
встановлено такі порушення Закону:

1. Порушення частини першої статті 42 Закону 
(призначення кандидатом на пост Президента України 
розпорядників накопичувального рахунку виборчого 
фонду не з числа довірених осіб).

2. Порушення частини третьої статті 43 Закону 
(здійснення внесків особами, які мають непогашений 
податковий борг).

3. Порушення частини четвертої статті 43 Закону 
(здійснення внесків особами без зазначення в платіжних 
документах повної інформації відповідно до Закону).

4. Порушення частини другої статті 42 Закону, ча-
стини дев’ятої статті 61 Закону, частин п’ятої та шостої 
статті 63 Закону (укладання договорів (угод) про при-
дбання в установленому порядку товарів, виконання 
робіт, надання послуг, пов’язаних із проведенням кан-
дидатом на пост Президента України передвиборної агі-
тації, самим кандидатом, а не розпорядником поточно-
го рахунку виборчого фонду).

5. Порушення Порядку контролю за надходжен-
ням, обліком і використанням коштів виборчих фондів 
кандидатів на пост Президента України, затвердженого 
постановою Центральної виборчої комісії від 20 грудня 
2018 року № 252, наказом Міністерства інфраструкту-
ри України від 20 грудня 2018 року № 646, рішенням 
Правління Національного банку України від 19 грудня 
2018 року № 860-рш та погодженого рішенням Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції від 
14 грудня 2018 року № 3 100 (в частині відповідності 
призначення платежу кодам статей витрат).

6. Наявність неточностей у відображенні певних 
показників Звіту.

Слід зазначити, що вперше фінансові звіти про 
надходження та використання коштів виборчих фондів 
кандидатів на пост Президента України оприлюднено 
на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у 
форматі відкритих даних.

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЩОДО КОНТРОЛЮ ВИБОРЧИХ 
ФОНДІВ КАНДИДАТІВ
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Законом України «Про Державний бюджет України 
на 2019 рік» на підготовку та проведення виборів Пре-
зидента України встановлені бюджетні призначення за 
бюджетною програмою 6731040 «Проведення виборів 
Президента України» у сумі 2 млрд 354 млн 880 тис. грн, 
з яких на організацію підготовки та проведення черго-
вих виборів 31 березня 2019 року було передбачено 
1 млрд 506 млн 241 тис. грн і на проведення повторно-
го голосування – 848 млн 639 тис. гривень.

Структура видатків за напрямами використання:
фонд оплати праці з нарахуваннями чле-

нів виборчих комісій та залучених спеціалістів – 
1 млрд 808 млн 985 тис. грн, або 76,8 відсотка від за-
гального обсягу видатків;

видатки Центральної виборчої комісії для під-
готовки та проведення виборів Президента України 
(виготовлення та доставка до ОВК виборчої докумен-
тації, оплата послуг засобів масової інформації, послуг 
зв’язку, виготовлення та доставка до ОВК номерних 
одноразових пломб для пломбування виборчих скри-
ньок, захисних пакетів, печаток для ОВК та ДВК тощо) – 
231 млн 569 тис. грн, або 9,8 відсотка від загального 
обсягу видатків;

видатки ОВК та ДВК, пов’язані з виконанням 
повноважень щодо організації та підготовки виборів 
(оплата транспортних послуг, послуг зв’язку, придбання 
канцтоварів, облаштування кабін для таємного голосу-
вання, відшкодування витрат на утримання приміщень 
тощо) – 285 млн 64 тис. грн, або 12,2 відсотка;

видатки для закордонних виборчих дільниць – 
29 млн 262 тис. грн, або 1,2 відсотка.

Протягом виборчого процесу було розподілено 
2 млрд 269 млн 178 тис. 783 гривні, зокрема:

видатки Центральної виборчої комісії на під-
готовку та проведення виборів Президента України із 
урахуванням повторного голосування 21 квітня 2019 
року – 295 млн 186 тис. 539 гривень;

видатки ОВК для підготовки та проведення 
виборів Президента України 31 березня 2019 року із 
включенням до нього власних видатків та видатків для 
потреб ДВК – 1 млрд 191 млн 396 тис. 419 гривень;

видатки ОВК для підготовки та проведення по-
вторного голосування 21 квітня 2019 року із включен-
ням до нього власних видатків та видатків для потреб 
ДВК – 782 млн 595 тис. 825 гривень;

не розподілено – 85 млн 701 тис. 217 гривень.

Центральна виборча комісія у семиденний строк 
з дня офіційного оголошення результатів виборів Пре-
зидента України відкликала залишки невикористаних 
асигнувань загального фонду державного бюджету 
окружними виборчими комісіями, обласними дер-
жавними адміністраціями, Міністерством закордон-
них справ. Станом на 18 травня 2019 року сума по-
вернених залишків становила 120 млн 716 тис. 775 
гривень.

Загальна сума економії коштів за бюджетною про-
грамою 6 731 040 «Проведення виборів Президента 
України» становить 206 млн 417 тис. 992 гривні.

Таким чином, сума фактичних видатків за бюд-
жетною програмою 6 731 040 «Проведення виборів 
Президента України» станом на 20 травня 2019 року 
становить 2 млрд 148 млн 462 тис. 8 грн, або 91,2 
відсотка від встановлених бюджетних призначень на 
2019 рік.

1 506 241

848 639

1 808 985

231 569

285 064

29 262

295 186 53

1 191 396 41

782 595 82

85 701 21

СТРУКТУРА ВИТРАТ 
ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ 
НА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

8
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Закупівлі товарів і послуг за державні кошти для 
підготовки та проведення чергових виборів Президента 
України 31 березня 2019 року здійснювалися тендер-
ним комітетом Комісії на підставі Річного плану заку-
півель для підготовки та проведення чергових виборів 
Президента України 31 березня 2019 року, затвердже-
ного рішенням тендерного комітету Комісії від 22 груд-
ня 2018 року (зі змінами і доповненнями).

Тендерним комітетом Комісії проведено 30 проце-
дур закупівель товарів і послуг, з них:

15 – за процедурою відкритих торгів (4 – з публіка-
цією англійською мовою); 

15 – за переговорною процедурою закупівлі.
За результатами проведених процедур за-

ку пі вель укладено договори на загальну суму – 
250 555 803,21 грн.

Довідка щодо проведених тендерів із закупівлі товарів і послуг 
для підготовки та проведення чергових виборів Президента України 

31 березня 2019 року  
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Структура тендерних закупівель

Під час модифікації ЄІАС «Вибори» у 2019 році ви-
конано роботи, які забезпечили можливість оприлюд-
нення у форматі відкритих даних результатів виборів 
Президента України, адрес місцезнаходження окружних 
та дільничних виборчих комісій, меж виборчих округів, 
фінансових звітів про використання коштів виборчих 
фондів кандидатів на пост Президента України, інші до-
опрацювання з використанням досвіду попередніх ви-
борчих кампаній.

Також для підвищення рівня захищеності інфор-
маційних ресурсів Центральної виборчої комісії про-
ведено модернізацію та оновлення системного про-
грамного забезпечення, сервера доступу до ресурсів 
Інтернет, сервера управління антивірусним захистом, 
комплексної системи захисту інформації ЄІАС «Вибори», 
впроваджено сучасне телекомунікаційне обладнання 
та обладнання захисту інформації, створено резервні 
канали доступу до мережі Інтернет.

Відповідно до Закону України «Про захист інфор-
мації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 
інформація, яка є власністю держави, повинна оброб-
лятися в системі із застосуванням комплексної системи 
захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Під-
твердження відповідності здійснюється за результатами 
державної експертизи в порядку, встановленому зако-
нодавством України. Така експертиза була проведена, 
отриманий позитивний висновок та сертифікат відпо-
відності.

В день голосування на виборах Президента Украї-
ни 31 березня та повторного голосування 21 квітня 
2019 року засобами ЄІАС «Вибори» отримано та опри-

люднено на офіційному веб-сайті Комісії відомості щодо 
активності виборців та результати підрахунку голосів ви-
борців на 29 989 виборчих дільницях. 

По кожній виборчій дільниці оприлюднювалися ві-
домості щодо: кількості виборчих бюлетенів, отриманих 
дільничною виборчою комісією; кількості виборців, вне-
сених до списку виборців; кількості виборців, весених 
до витягу зі списку виборців для голосування за місцем 
перебування; кількості невикористаних виборчих бю-
летенів; кількості виборців, які отримали виборчі бюле-
тені у приміщенні для голосування; кількості виборців, 
які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування; 
кількості виборчих бюлетенів, що не підлягають враху-
ванню; кількості виборчих бюлетенів, визнаних недійс-
ними; кількості виборців, які взяли участь у голосуванні; 
кількості голосів виборців, поданих за кожного канди-
дата на пост Президента України; дата і час складання 
протоколу дільничної виборчої комісії про результати 
підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

Відомості щодо активності виборців та результатів 
підрахунку голосів виборців поновлювалися на офіцій-
ному веб-сайті Комісії цілодобово кожні 15 хвилин, а на 
екранах прес-центру Комісії – в режимі реального часу.

Протягом першої доби після закінчення голосуван-
ня на виборах Президента України 31 березня 2019 
року надійшло 97,04% повідомлень щодо змісту прото-
колів дільничних виборчих комісій про результати підра-
хунку голосів виборців, під час повторного голосування 
21 квітня 2019 року – 99,86%. Динаміка цього процесу 
відображена нижче на відповідних графіках.

ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ «ВИБОРИ»
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Інтенсивність  надходження протоколів 
дільничних виборчих комісій

дата і час надходження

31.03.2019

на
ді
йш

ло
 п
ов
ід
ом

ле
нь

на
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ом

ле
нь

дата і час надходження

Активність виборців на чергових виборах 
Президента України-2019 (у відсотках)

65,16

68,43

66,15

59,45

64,83

47,01

64,42

62,05

66,56

62,07

56,88

68,99

60,26

58,42

66,04

65,03

64,66

66,33

64,59

57,58

65,26

63,28

56,15

65,44

68,07

12,65

62,88

62,64

64,33

65,99

57,38

61,26

46,46

64,33

60,05

64,28

60,47

56,31

67,56

60,59

58,94

64,90

60,73

63,03

64,15

64,70

57,18

62,72

60,97

54,15

62,63
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Відсоток протоколів окружних та дільничних 
виборчих комісій з поміткою «Уточнений»

26,63%

1%

31.03.2019 21.04.2019

13,05%
6,5%

До протоколу Центральної виборчої комісії про 
результати голосування у день виборів Президента 
України 31 березня 2019 року увійшли 53 протоколи з 
поміткою «Уточнений» (26,63%) окружних виборчих ко-
місій про підсумки голосування в межах територіально-
го виборчого округу, а до протоколу ЦВК про результати 
повторного голосування 21 квітня 2019 року з виборів 

Президента України – 2 таких протоколи (1%).
Дільничними виборчими комісіями було складе-

но 3 916 протоколів (13,05%) про підрахунок голосів 
виборців з поміткою «Уточнений» під час голосування 
31 березня 2019 року та 1 952 таких протоколи (6,51%) 
під час повторного голосування 21 квітня 2019 року з 
виборів Президента України.

Відповідно до частини першої статті 84 Закону 
Центральна виборча комісія на своєму засіданні протя-
гом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня 
отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій 
про підсумки голосування в межах відповідних терито-
ріальних виборчих округів на підставі цих протоколів, у 
тому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Цент-
ральної виборчої комісії про підсумки голосування в 
межах закордонного виборчого округу встановлює ре-
зультати виборів Президента України, про що складає 
протокол.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 
7 квітня 2019 року, тобто на сьомий день з дня голо-
сування з чергових виборів Президента України 31 бе-
резня 2019 року, встановила результати голосування у 
день чергових виборів Президента України 31 березня 
2019 року, про що склала відповідний протокол. 

Результати повторного голосування 21 квітня 2019 
року з чергових виборів Президента України 31 берез-
ня 2019 року були встановлені Центральною виборчою 
комісією шляхом складення відповідного протоколу на її 
засіданні 30 квітня 2019 року, тобто на дев’ятий  день з 
дня повторного голосування.

Чергові вибори Президента України 31 березня 
2019 року відзначилися дещо більшою, порівняно з по-
зачерговими виборами Президента України 25 травня 
2014 року, кількістю адміністративних позовів, пов’яза-
них із цими виборами, відповідачем в яких було визна-
чено Центральну виборчу комісію, членів Комісії.

Так, суб’єктами виборчого процесу, на думку яких 
рішеннями, діями або бездіяльністю Центральної ви-
борчої комісії або окремих її членів порушувалось за-
конодавство України про вибори, до суду було подано 
99 позовних заяв (у 2010 році – 22 позови). Зокрема, 
з указаних позовних заяв 28 залишено без розгляду, 
16  – повернуто позивачам, по 2 – закрито проваджен-
ня у справі. У 45 з таких справ прийнято судові рішення 
про відмову у задоволенні позовних вимог і лише в 4 із 
них – позовні вимоги задоволено.

Результати чергових виборів Президента України 
31 березня 2019 року до суду не оскаржувалися.

Разом з тим, варто зазначити, що висловлені суда-
ми у судових рішеннях, ухвалених за результатами роз-
гляду під час виборчого процесу з виборів Президента 
України 31 березня 2019 року указаної категорії справ, 
правові висновки та позиції щодо застосування поло-
жень виборчого законодавства, а також їх правове об-
ґрунтування, наведене у відповідних рішеннях, є досить 
визначальними та заслуговують на увагу.

Зокрема, у рішенні Шостого апеляційного адміні-
стративного суду від 6 лютого 2019 року, залишеному 
без змін, постанова Верховного Суду від 9 лютого 2019 
року, в справі № 855/20/19 підтверджено немож-
ливість участі у виборчому процесі кандидата на пост 
Президента України від партії, яка здійснює пропаганду 
комуністичного та/або націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів, їхньої символіки та 
щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів Укра-
їни порядку прийнято рішення про невідповідність її 
діяльності, найменування та/або символіки вимогам 
Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої сим-
воліки» (відмовлено в реєстрації кандидатом на підставі 
пункту 8 частини першої статті 52 Закону України «Про 
вибори Президента України).

Під час розгляду справ № 855/25/19 (рішення 
Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 лю-
того 2019 року змінене в мотивувальній частині по-

с та новою Верховного Суду від 13 лютого 2019 року) 
та 855/31/19 (рішення Шостого апеляційного адміні-
стративного суду від 12 лютого 2019 року залишене без 
змін постановою Верховного Суду від 15 лютого 2019 
року) суди дійшли висновку, що Центральній виборчій 
комісії надані повноваження самостійно оцінювати 
передвиборну програму кандидатів на предмет наяв-
ності у ній положень, встановлення яких є підставою 
для відмови у їх реєстрації, з одночасним обов’язко-
вим наведенням мотивів цієї відмови у відповідному 
рішенні. Водночас така оцінка за жодних обставин не 
повинна базуватись виключно на суб’єктивному трак-
туванні Комісією положень передвиборної програми, 
яке спотворює дійсні наміри кандидата на посаду Пре-
зидента України та/або не підкріплюється нормами 
чинного законодавства України.

Постановою Верховного Суду від 1 березня 2019 
року, ухваленою за результатами перегляду рішення 
Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 лю-
того 2019 року та якою рішення указане суду першої 
інстанції залишено без змін, у справі № 855/53/19 
встановлено, що Комісія, перебуваючи у статусі влас-
ника ІАС «Вибори Президента України» ЄІАС «Вибори», 
зобов’язана забезпечувати усіма можливими та пе-
редбаченими законами у сфері захисту інформації 
способами захист цієї системи та інформації, яка у ній 
міститься, і запобігати несанкціонованим діям щодо 
цієї системи з боку інших осіб, у тому числі шляхом при-
йняття актів про утворення робочих груп із залученням 
співробітників Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України і Служби безпеки України, 
що узгоджується з функціями та зав даннями цих органів 
у сфері інформаційної безпеки держави.

Згідно з висновками Верховного Суду, викла-
деними у ході розгляду справ № 855/57/19 (рішен-
ня Шостого апеляційного адміністративного суду від 
28 лютого 2019 року та постанова Верховного Суду 
від 4 березня 2019 року) та № 855/58/19 (рішення 
Шостого апеляційного адміністративного суду від 1 бе-
резня 2019 року та постанова Верховного Суду від 
5 березня 2019 року), «право ЦВК приймати рішення 
про роз’яснення положень виборчого законодавства 
є законодавчо визначеними повноваженнями Комі-
сії, і такі рішення приймаються у формі НПА, що не 
підлягають реєстрації у Мінюсті, але є обов’язкови-
ми до застосування усіма суб’єктами, визначеними 

ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗГЛЯДУ СПОРІВ З ПИТАНЬ 
ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

10



28 29

×ÅÐÃÎÂ² ÂÈÁÎÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 áåðåçíÿ 2019 ðîêó Àíàë³òè÷íèé çâ³ò

Оскаржувались:
2 – бездіяльність кандидата на пост 

Президента України;
5 – бездіяльність окружних виборчих 

комісій;
7 – рішень окружних виборчих ко-

місій;
6 – дії членів окружних виборчих 

комісій.

статтею 13 Закону України «Про Центральну виборчу 
комісію». «За нормами час тини 1 статті 12, частини 
1 статті 13, пункту 5 частини 1 статті 17 Закону Украї-
ни «Про Центральну виборчу комісію» ЦВК приймає у 
формі постанов роз’яснення і рекомендації з питань 
застосування законодавства України про вибори, які 
є обов’язковими для викорис тання в роботі вибор-
чих комісій та обов’язковими для виконання всіма 
суб’єктами виборчого процесу та органами виконав-
чої влади, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими і службовими особами, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, установами, організація-
ми усіх форм власності, а також громадянами Украї ни. 
Виходячи з системного аналізу завдань і принципів ді-
яльності ЦВК, колегія суддів Верховного Суду погоджу-
ється з висновками суду першої інстанції в тій частині, 
що до повноважень ЦВК віднесено можливість надан-
ня роз’яснень і рекомендацій виключно з питань за-
стосування законодавства України про вибори і рефе-
рендуми. Водночас, з огляду на норми частини 1 статті 
13, пунктів 4 та 5 частини 1 статті 17 Закону України 
«Про Центральну виборчу комісію», роз’яснення і ре-
комендації ЦВК можуть стосуватися інших осіб, ок-
рім виборчих комісій чи комісій з референдуму, адже 
обов’язковість їх виконання, за своєю суттю, означає 
необхідність їх урахування всіма без виключення осо-
бами при вирішенні питання щодо застосування зако-
нодавства про вибори і референдум, яке охоплюється 
відповідним роз’ясненням та/або рекомендацією». 

Також у постанові Верховного Суду від 13 берез-
ня 2019 року, якою скасовано рішення Шостого апе-
ляційного адміністративного суду від 9 березня 2019 
року у справі № 855/71/19, суд, досліджуючи питан-
ня форми розгляду (колегіальної чи одноособової чле-
ном Центральної виборчої комісії) отриманих Комісі-
єю звернень, дійшов висновку, що «порядок розгляду 
звернень, які надходять до ЦВК під час виборчого про-
цесу, а також ухвалення рішень за наслідками цього 
розгляду залежить від суті питання, з яким звертається 
заявник, і не передбачає обов’язкового винесення 
цього питання на засідання ЦВК для прийняття колегі-
ального рішення. Розгляд звернень у ЦВК організова-

но таким чином, що попереднє їх вивчення здійснює 
член ЦВК, до повноважень якого віднесено, з-поміж 
іншого, вирішувати, чи є достатні підстави для того, 
аби порушені у зверненні питання Комісія розглядала 
на засіданні та ухвалювала з цього приводу колегіаль-
не рішення. Критеріїв, якими мав би керуватися член 
ЦВК, коли вирішував, у якій формі треба розглядати 
певне звернення, яке надійшло до ЦВК, законодав-
ство не містить, як і вичерпного переліку питань, які 
вимагають саме колегіального ухвалення рішення. Це 
сфера дискреційних повноважень члена ЦВК, реаліза-
ція яких, утім, повинна мати об’єктивні підстави та уз-
годжуватися з приписами закону. Вирішення питання 
про те, в якій формі треба розглядати звернення, які 
надходять до ЦВК під час виборчого процесу, є дискре-
ційними повноваженнями члена ЦВК і це є його пра-
вом, а не обов’язком, рекомендувати ЦВК розглянути 
заяву на її засіданні та ухвалити рішення стосовно та-
кої заяви. Законодавством не передбачено, в яких ви-
падках заяви (звернення) вирішуються на засіданні 
ЦВК, оскільки оцінка змісту заяви і визначення того, 
чи існує необхідність її розгляду на засіданні Централь-
ної виборчої комісії, чи достатня одноосібна відповідь 
члена Комісії заявнику, віднесена законодавством до 
дискреційних повноважень Комісії».

Рішенням Шостого апеляційного адміністратив-
ного суду від 10 березня 2019 року, підтвердженим по-
становою Верховного Суду від 13 березня 2019 року, в 
справі № 855/72/19 суди дійшли висновку, що «вста-
новлення форми виборчого бюлетеня з виборів Прези-
дента України та затвердження тексту, що міститься у 
ньому, належить до дискреційних повноважень Цент-
ральної виборчої комісії».

У період з 31 грудня 2018 року до 17 травня 2019 
року включно до Центральної виборчої комісії надійш-
ло 15 797 документів, з яких 217 – скарги. З указаної 
кількості скарг: 12 – відкликано суб’єктами звернення 
зі скаргами; 185 – повернуто суб’єктам звернення зі 
скаргами членами Центральної виборчої комісії у зв’яз-
ку з порушенням вимог щодо оформлення з наданням 
відповідних роз’яснень; 20 – розглянуто на засіданні 
Центральної виборчої комісії.

3
2

2
3 2 3

1
4

2
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Суб’єктами звернення зі скаргами були:
– 3 кандидати на пост Президента 
України;

– 2 уповноважені представники кан-
дидатів на пост Президента України;

– 2 довірені особи кандидата на пост 
Президента Украї ни в ТВО;

– 3 офіційні спостерігачі від кандидата 
на пост Президента України в ТВО;

– 2 офіційні спостерігачі від громад-
ської організації;

– 3 члени окружних виборчих комісій;
– 1 громадська організація;
– 4 громадяни.

Суб’єкти звернення зі скаргами
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Під час підготовки та проведення чергових вибо-
рів Президента України 31 березня 2019 року Цент-
ральна виборча комісія чітко дотримувалася у своїй 
діяльності принципів відкритості та публічності. Цьому 
насамперед сприяло проведення цілої низки брифінгів 
та прес-конференцій для представників засобів масової 
інформації, в тому числі й спільних з керівниками інших 
державних органів та установ, що долучалися до вибор-
чого процесу. 

Напередодні початку виборчого процесу Цент-
ральна виборча комісія та Міністерство юстиції України 
спільно започаткували у рамках загальнонаціонального 
проекту «Я маю право!» широку просвітницьку кампа-
нію «Я маю право обирати». Ця інформаційна кампанія 
насамперед стосується виборців, які досягли 18-річного 
віку і вперше брали участь у виборах, внутрішньо пе-
реміщених осіб, а також громадян, які проживають не 
за місцем реєстрації, і спрямована на покращення обі-
знаності громадян щодо їхніх виборчих прав, а також 
виборчих процесів.

Важливим напрямом діяльності Комісії стало під-
писання низки Меморандумів. Так, уперше в історії 
ЦВК був укладений Меморандум про співпрацю між 
Центральною виборчою комісією та Радою Європи. 
Згідно з метою цього документа його підписанти мають 
намір співпрацювати в напрямах зміцнення можливо-
стей ЦВК організовувати та проводити виборчий про-
цес відповідно до європейських виборчих стандартів та 
належних практик, а також посилення спроможностей 
Комісії щодо навчання різних суб’єктів виборчого про-
цесу, включаючи виборців. 

Також уперше був підписаний Меморандум про 
співпрацю між Центральною виборчою комісією та 
Міністерством внутрішніх справ України. Мета зазна-
ченої угоди полягає в консолідації зусиль, спрямованих 
на співпрацю щодо недопущення порушень виборчих 
прав громадян, а також забезпеченні дотримання вста-
новлених Конституцією України та виборчим законо-
давством України принципів і засад виборчого процесу.

Актуальним було й укладення Меморандуму між 
Комісією та Уповноваженим Верховної Ради України 
з прав людини. Зазначений документ спрямований на 
захист виборчих прав і свобод громадян та запобігання 
будь-яким формам дискримінації під час виборів.

На офіційному сайті ЦВК з’явився новий розділ – 
«Громадянам України». Завдяки йому виборці отримали 

можливість у формі «запитання – відповідь» знайомити-
ся з корисною для них інформацією, пов’язаною насам-
перед з виборчими процедурами.

Своєю чергою, в розділі «Актуальна інформація» 
розміщувалися важливі відомості та роз’яснення, чима-
ло з яких паралельно й англійською мовою, що стали 
в нагоді під час організації та підготовки виборів усім 
суб’єктам виборчого процесу.

Під час формування дільничних виборчих комісій, 
які мали забезпечити проведення повторного голосу-
вання 21 квітня 2019 року, чимала кількість ОВК зітк-
нулася з недостатньою кількістю подань до складу ДВК, 
що не давало їм можливості сформувати ці комісії. Тому 
ЦВК на своєму офіційному сайті та сторінці Комісії у 
Facebook звернулася до громадян з проханням долучи-
тися до виборчого процесу і заповнити вакансії членів 
дільничних виборчих комісій. У результаті ОВК вдалося 
вчасно сформувати всі ДВК.

Зворотний зв’язок із суспільством забезпечували 
відповіді на численні інформаційні запити. Загалом за 
період виборчого процесу до Комісії надійшло понад 
280 таких запитів. Окрім того, ЦВК отримала понад 100 
запитів від засобів масової інформації. Жоден із них не 
залишився без відповіді.

Протягом усього виборчого процесу на офіцій-
ному сайті Комісії оприлюднювалась детальна інфор-
мація щодо тимчасової зміни місця голосування без 
зміни виборчої адреси. Дані оновлювались щодоби. 
Громадянське суспільство мало можливість спостері-
гати динаміку змін кількості виборців, які скориста-
лись механізмом зміни місця голосування, практично 
в онлайн-режимі в розрізі кожного регіону України та 
загалом по всій країні.

Також слід звернути увагу, що під час цього вибор-
чого процесу Центральною виборчою комісією були 
вперше запропоновані електронні сервіси, розміщені 
на сайті ДРВ, за допомогою яких виборці мали можли-
вість перевірити включення до бази даних Державно-
го реєстру виборців та отримати детальну інформацію 
про місцезнаходження своєї виборчої дільниці для го-
лосування. Загальна кількість  запитів щодо перевірки 
запису про виборця становила більше 2 мільйонів 150 
тисяч.  

За допомогою електронного сервісу «Зворотний 
зв’язок» понад 9 800 наших громадян  отримали більш 
ніж 10 800 вичерпних відповідей з питань, які їх цікави-
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ли в ході виборчого процесу. Це наблизило Центральну 
виборчу комісію до виборців і суттєво зменшило час на 
отримання відповіді на окреслені питання. 

Сервіс «Відкриті дані» містить низку наборів даних, 
які, без сумніву, використовувались  IT-командами шта-
бів, офіційних спостерігачів, громадських організацій. 
Представлена у вигляді відкритих даних інформація ста-
ла основою для створення нових  стартапів та електрон-
них сервісів.

Не менш важливим напрямом забезпечення від-
критості та публічності під час виборчого процесу були 
й зустрічі керівництва та членів Комісії з представ-
никами міжнародних і громадських організацій, які 
здійснювали спостереження за черговими виборами 
Президента України. Серед найактуальніших з них слід 
назвати наступні:

– зустріч членів Комісії з представниками гро-
мадських організацій з обговорення актуальних питань 
організації підготовки та проведення чергових виборів 
Президента України;

– зустріч членів Комісії з представниками громад-
ських організацій на тему: «Публічні закупівлі товарів та 
послуг під час виборчого процесу: виклики і загрози»;

– зустріч керівництва Центральної виборчої комісії 
та Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції з представниками міжнародних і громадських орга-
нізацій на тему: «Контроль виборчих фондів кандидатів 
на пост Президента України. Фінансові звіти про над-
ходження та використання коштів зазначених фондів».

Також були проведені наради з представниками На-
ціональної суспільної телерадіокомпанії України та упов-
новаженими представниками кандидатів на пост Прези-
дента України у ЦВК з правом дорадчого голосу під час 
підготовки до проведення жеребкування щодо надання 
кандидатам ефірного часу для проведення передвибор-
ної агітації. Важливою була нарада з уповноваженими 
представниками й щодо нумерації бюлетенів. Так само, 
як і зустріч з уповноваженими представниками канди-
датів на пост Президента України Зеленського В.О. та 
Порошенка П.О. у ЦВК з правом дорадчого голосу щодо 
обговорення питання проведення теледебатів. 

Забезпеченню відкритості та публічності сприяли 
й численні брифінги та прес-конференції. Загалом було 
проведено 16 таких заходів, в яких брали участь Голова, 
заступники Голови, секретар та члени Комісії, а також 
керівник Служби розпорядника Державного реєстру ви-
борців.

Окрім того, відбулася низка спільних брифінгів:
– спільний брифінг Голови Комісії, Генерального 

прокурора України, Голови СБУ та Міністра внутрішніх 
справ України, присвячений питанням підготовки та 
проведення чергових виборів Президента України;

– спільний брифінг Голови Комісії та директора 
ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню 
цінних паперів», а також демонстрація процесу виготов-
лення виборчих бюлетенів для голосування в день чер-
гових виборів Президента України;

– спільний брифінг Голови Комісії та представників 
Національного агентства з питань запобігання корупції 

на тему: «Проміжні фінансові звіти кандидатів на пост 
Президента України та здійснення їх аналізу»;

– спільний брифінг Голови Комісії та Міністра внут-
рішніх справ України з питань забезпечення законності 
й правопорядку на виборчих дільницях, охорони діль-
ничних і окружних виборчих комісій у день голосування 
31 березня 2019 року;

– спільний брифінг Голови Комісії та Голови прав-
ління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 
України» на тему: «Про порядок проведення теледебатів 
між кандидатами на пост Президента України, включе-
ними до виборчого бюлетеня для повторного голосуван-
ня  21 квітня 2019 року».

Окремим актуальним напрямом роботи в зазначе-
ній сфері було реагування на фейки та спроби дезінфор-
мації щодо діяльності Комісії або виборчого процесу як 
такого. 

Так, для спростування фейкових повідомлень щодо 
«аномального  збільшення виборців в Реєстрі виборців» 
у відповідному розділі сайту розміщувались кількісні 
характеристики виборчого корпусу за всі дев’ять років 
існування Державного реєстру виборців.

Задля ефективної боротьби з цими негативними 
явищами була вдосконалена технологія максимально 
широкого практично цілодобового моніторингу інфор-
маційного простору. Наступним був алгоритм ретельної 
перевірки відповідних ресурсів і пошук джерела похо-
дження такої інформації з подальшим її оперативним 
спростуванням. Залежно від конкретної ситуації це були 
текстові спростування на офіційному сайті ЦВК та сто-
рінці Комісії у Facebook. А у разі потреби – проводились 
тематичні брифінги, як це було, наприклад, у випадках 
поширення недостовірної інформації щодо кількості 
виборців, кількості замовлених виборчих бюлетенів, за-
мовлення архівних боксів тощо.

Протягом виборчого процесу Голова, заступники, 
секретар Комісії, а також окремі члени Комісії (за на-
прямами, визначеними в їхніх обов’язках) брали участь 
у інтерв’ю й надавали численні коментарі як вітчизня-
ним, так і зарубіжним засобам масової інформації.

Інформаційні повідомлення за підсумками кожно-
го засідання Комісії, про інші актуальні та резонансні 
події, пов’язані з виборчим процесом, оперативно роз-
міщувалися на офіційному сайті ЦВК, сторінці Комісії у 
Facebook та поширювалися в засобах масової інфор-
мації. Загалом лише за цей період було підготовлено та 
оприлюднено близько 180 повідомлень і прес-релізів.

На чергових виборах Президента України при Ко-
місії на постійній основі було акредитовано 802 пред-
ставники ЗМІ від 88 вітчизняних ЗМІ та 345 представ-
ників від  104 зарубіжних ЗМІ 33 країн світу.

Таким чином, завдяки цілому комплексу заходів 
Комісії вдалося за досить короткий термін виборчої 
кампанії переконливо довести, що вона абсолютно від-
крита для всіх без винятку ЗМІ, готова до партнерства 
з максимально можливою кількістю громадських орга-
нізацій, які опікуються виборами, українським суспіль-
ством загалом, а також численними профільними між-
народними інституціями.
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Прес -конференція на тему: «Я маю право обирати» за участю Міністра юстиції України Павла 
Петренка, Голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук та секретаря Центральної виборчої комі-
сії Наталії Бернацької. 21 грудня 2018 року, прес -центр інформаційного агентства «Інтерфакс -Україна»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова та Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук 
підписали Меморандум про співпрацю між відомствами у галузі забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю. 21 січня 2019 року

Делегація Центральної виборчої комісії відвідала з робочим візитом штаб- квартиру Ради Європи з ініціативи та на запрошення 
Генерального директорату з питань демократії РЄ.  6–7 грудня 2018 року, Страсбург, Франція

Голова Центральної виборчої комісії з послами країн «Великої Сімки» та представниками міжнародних організацій. 21 квітня 2019 року, Київ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Голова Центральної виборчої комісії Тетяна 
Сліпачук підписали Меморандум про співпрацю між МВС та ЦВК щодо забезпечення законності і пра-
вопорядку під час виборів.  5 грудня 2018 року, Міністерство внутрішніх справ України

×ÅÐÃÎÂ² ÂÈÁÎÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 áåðåçíÿ 2019 ðîêó



34 35

×ÅÐÃÎÂ² ÂÈÁÎÐÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 áåðåçíÿ 2019 ðîêó Àíàë³òè÷íèé çâ³ò

Навчальний семінар- нарада з головними бухгалтерами окружних виборчих комісій з питань фінан-
сового та матеріально- технічного забезпечення підготовки та проведення чергових виборів Президента 
України 31 березня 2019 року. 5 березня 2019 року, Центральна виборча комісія

Нарада за участю Голови Центральної виборчої Комісії Тетяни Сліпачук, Генерального Прокурора України Юрія Луценка, Голови Служби 
безпеки України Василя Грицака та Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо поточних питань підготовки та проведення 
чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року. 12 березня 2019 року, Центральна виборча комісія

Спільний брифінг Голови Центральної виборчої комі-
сії Тетяни Сліпачук та директора Державного підприєм-
ства «Поліграфічний комбінат «Україна» Юрія Оніщенка. 
21 березня 2019 року, Поліграфічний комбінат «Україна»

Спільний брифінг Голови Центральної виборчої комі-
сії Тетяни Сліпачук та Голови правління ПАТ «Національна 
суспільна телерадіокомпанія України» Зураба Аласанії. 
9 квітня 2019 року, Центральна виборча комісія

Оголошення результатів виборів Президента України 31 березня 2019 року. 30 квітня 
2019 року, Центральна виборча комісія

Оголошення результатів першого туру виборів Президента України 31 березня 2019 року. 7 квітня 2019 року, Центральна виборча комісія

Інавгурація Президента України Володимира Зеленського. 20 травня 2019 року,  Верховна Рада України


