
 

 

ДЛЯ НЕГАЙНОГО ПОШИРЕННЯ   
 
 

КАНАДСЬКА СПОСТЕРЕЖНА МІСІЯ ПРЕДСТАВЛЯЄ ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ  ПРО 
ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ   

 
Звіт  зазначає істотні недоліки, та рекомендує виборчу реформу    

 
ОТТАВА, 26 березня  2013  року  – сьогодні Сенатор Рейнелл Андрейчук, Голова канадської незалежної 
спостережної місії  за парламентськими виборами  в Україні 2012 року,  представляє Остаточний звіт 
Mission Canada  Прем’єр-міністру  Стівену Гарперу.   
 
Mission Canada дійшла висновку про те, що українські парламентські вибори не відповідають 
міжнародним стандартам, а також, що ці вибори стали кроком назад в демократичному розвитку 
України. 

 
“Парламентські вибори в Україні не відповідали міжнародним стандартам” – сказала Сенатор 
Андрейчук.  “Не всі наші спостереження були негативними, чимало з них були доволі позитивними.  На 
минулих виборах Україна дотрималась міжнародних стандартів, однак у 2012 цього не сталося”. 
 
У звіті визначено  серйозні  недоліки у виборчому середовищі  та проведенні голосування, а саме: 
 
• Ув’язнення провідних опозиційних лідерів та претендентів на перемогу; 
• Структурні переваги та використання адміністративних ресурсів  на користь правлячої партії; 
• Нерівне та несправедливее  застосування виборчого законодаства; 
• Неналежна процедура захисту виборчих прав та оскарження їх порушень ;  
• Сумнівне визначення меж виборчих округів; 
• Недостатні вимоги до фінансової звітності для забезпечення можливості відстеження потоків коштів 

на  ведення виборчих кампаній ; 
• Неналежна прозорість в адмініструванні, управлінні та проведенні виборів; 
• Нерівний доступ до представництва; 
• Притиски опозиційних кандидатів та ЗМІ; 
• Підвищення концентрація ЗМІ, та інтеграція  конгломератів ЗМІ з політичними партіями; 
• Відхилення в процесі підрахунку голосів та встановлення  підсумку голосування. 
 
Остаточний звіт Mission Canada  містить дев’ятнадцять конкретних рекомендацій спрямованих на  
покращання  виборчої системи України  на  майбутніх виборах. 
 
“Український народ високо цінує демократію” -  говорить Сенатор Андрейчук – зазначаючи очевидне 
бажання волонтерів  та рядових партійних працівників  належним чином організовувати  та контролювати 
належне функціонування виборчих дільниць  у День виборів . “Самі люди активізувалися – але їх 
розчарували  особи, що обіймають  керівні позиції, та поступальне зменшення адміністративної 
прозорості, верховенства права  та свободи ЗМІ”. 
 
“Наступним кроком після цього звіту, я очікую  проведення додаткових зустрічей з Прем’єр-міністром 
Стівеном Гарпером,  та міністрами Джоном Бердом та Джуліаном Фантіно»- додадала сенатор. 
 
Робота над фінальним звітом місії затягнулася в очікуванні резолюції щодо п'яти виборчих округів, де 
результати голосування так і не були встановлені і оголошені Центральною виборчою комісією через 
велику кількість порушень. 12 березня Президент України підписав декларацію, у якій закликав до 
проведення повторних виборів у цих округах. Щоправда, дата їх проведення наразі невідома. 
 
Для здійснення  спостереження за парламентськими виборами по всій Україні  Mission Canada –  вибори 
в Україні  2012 р було розміщено 422  короткострокові  та  65 довгострокових спостерігачів.  
Повноваження  Mission Canada  полягали в тому, щоб спостерігати, фіксувати та звітувати, при цьому,  у 
жодний спосіб, не втручаючись та не беручи участі у  самому процесі виборів. Сенатор Андрейчук 
відзначила  наполегливість, відданість  та професійність канадських спостерігачів. 
 
Mission Canada відбулася за фінансової підтримки Уряду Канади, що надавалася через Канадську 
агенцію міжнародного розвитку (CIDA) та Департамент Зовнішніх справ та міжнародної торгівлі (DFAIT). 
Проект виконувався неурядовою організацією  CANADEM. 
 
Зі змістом остаточного звіту Mission Canada’s можна ознайомитися на 
www.canademmissions.ca/ukraine. 
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For information: 

Ярослав Баран, директор з питань зв’язків з громадськістю   
+01 (613) 301-8802 Канада.  yaroslav.baran@canadem.ca  

Грем Бос, Аташе з питань зв’язків з громадськістю   
+01 (613) 789-3328 Канада .  graham.bos@canadem.ca 

Олеся Олешко, медіа- аналітик  

+38 050 3150 941 Україна.  olesya.oleshko@gmail.com  
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