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• Вибірка: 414 респондентів з усіх областей України та 

міста Києва, що представляють майже всі виборчі 

округи України (представники 184 ОВК ідентифікували 

себе, 34 респонденти відмовилися вказати номер ОВК з 

міркувань персональної безпеки). 

• Метод: опитування методом самозаповнення (273 

анкети), опитування з використанням методу 

телефонного інтерв’ю (141 інтерв’ю). 

• Серед опитаних: голів ОВК – 33%, заступників голів ОВК 

– 37%, секретарів ОВК – 31%. 

• Польовий етап дослідження: 30 вересня - 8 жовтня 2014 

року.  
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МЕТОДОЛОГІЯ 



• Абсолютна більшість (91%) респондентів має  попередній 

досвід участі у виборчому процесі у якості члена ОВК / ДВК. 

• В середньому, представник керівного складу ОВК до цього брав 

участь у виборах 5 разів.  

• Жінок 57%, чоловіків 43%. 

• Різні вікові групи , крім молоді та найстарших, представлені 

рівномірно: 

18-25 років – 5% 

26-35 років – 22% 

36-45 років – 26% 

46-55 років – 21% 

56-65 років – 23% 

65+ років – 3% 

• Абсолютна більшість (84%) опитаних мають вищу освіту. 

• Більшість – спеціалісти (35%), пенсіонери (22%) і підприємці 

(9%). 
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ПРОФІЛЬ ОПИТАНИХ (1) 



• Серед представників керівного складу ОВК за висуненням 

партією найбільше: 

- ВО Батьківщина (12%) 

- ПП УДАР (11% ) 

- По 10% ВО Свобода та Партія регіонів 

- ВО Громада (6% ) 

- Радикальна партія Олега Ляшка (4%) 

Респонденти не завжди коректно ідентифікують суб’єкта висування 

 

• Серед представників керівного складу ОВК за партійною 

приналежністю найбільше: 

- не є членами жодної партії (41% ) 

- ВО Батьківщина (13% ) 

- ВО Свобода (9% ) 

- ПП УДАР (8% ) 

- Партія регіонів (7% ) 

- КПУ (4% ) 
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ПРОФІЛЬ ОПИТАНИХ (2) 



• Тільки 2/3 керівного складу ОВК були присутніми на 

першому засіданні ОВК. Серед відсутніх найбільше 

представників Радикальної партії, Партії регіонів та ВО 

Громада (по 10%). 

 

• Основною причиною відсутності, за словами 

опитаних, є технічні причини: політична партія / фракція 

номінувала представника в ОВК уже після створення 

комісії (29%). 

 

• Переважна більшість представників керівного складу 

ОВК  (87%) вважає, що кількість членів ОВК (максимум 

18 осіб) є достатньою для того, щоб ефективно 

виконувати передбачені законом функції і завдання. 
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ФОРМУВАННЯ І  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОВК (1) 



• Переважна більшість опитаних із числа керівного 

складу ОВК вважають, що часу на виконання ОВК своїх 

функцій  достатньо – 63%. 28% вважають, що часу не 

достатньо. 

 

• Серед  ОВК, де переважають сільські дільниці, для 

30% респондентів часу замало; для ОВК із переважною 

більшістю міських дільниць цей показник дорівнює 23%. 

 

• Серед основних процедур, які можуть бути 

виконаними на неналежному рівні – формування складу 

ДВК (19%) та навчання членів ДВК (14%). 
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ФОРМУВАННЯ І  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОВК (2) 



• Абсолютна більшість керівного складу ОВК (91%) 

переконана, що рівень їхньої професійної підготовки 

відповідає тій посаді, яку вони обіймають в комісії. 

 

• Разом із цим, опитані вважають, що рівень 

професійної підготовки членів іхньої ОВК відмінний - 

10%, добрий - 45%, задовільний та незадовільний - 

41%. 
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ДОСВІД, ЗНАННЯ, ПІДГОТОВКА 

КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОВК 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВК 
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Стан робочих приміщень 

Забезпеченість необхідною 
технікою 

Забезпеченість сейфом 

Забезпеченість засобами зв'язку 

НАСКІЛЬКИ ЗАДОВІЛЬНИМ Є РІВЕНЬ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВАШОЇ ОВК?, % 

Задовільний Незадовільний Сумніви 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВК 

КАДРАМИ 

• В середньому, крім членів ОВК до роботи 

залучається ще 9-10 спеціалістів, щоб комісія 

функціонувала злагоджено. 

 

• Найважче було знайти системних 

адміністраторів, юристів та бухгалтерів. 
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БЕЗПЕКА ОВК (1) 

43% 

36% 

21% 

ЧИ ЗАПРОВАДЖЕНІ НА ВАШІЙ ОВК 
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ?, % 

Так Ні Важко відповісти 
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БЕЗПЕКА (2) 

Наскільки це важливо? 

• 40% вказали, що ситуація із безпекою їх не 

хвилює. 

• 14% стурбовані своєю персональною 

безпекою у зв'язку із роботою в ОВК. 

• 11% стурбовані безпекою своїх друзів і сім'ї у 

зв'язку із роботою в ОВК. 

• 10% стурбовані можливістю застосування 

насилля щодо них у день голосування. 

• 43% опитаних мають прямі контакти 

правоохоронних органів, щоб повідомляти про 

підозрілі дії. 

 
 

 



ФОРМУВАННЯ І 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДВК (1)  

• Рівно половина керівного складу ОВК (50%) вважає, що 

15 днів не достатньо для формування ДВК і того, 

щоб ДВК належним чином підготувались до дня 

голосування. 34% вважає, що відведеного часу 

достатньо.16% - вагаються із відповіддю. 

 

• Ті, хто вважає, що часу не достатньо, основними 

проблемами назвали неможливість проведення якісного 

навчання для членів ДВК (31%), неналежний підбір 

керівного складу ДВК (28%), проблеми із якістю списків 

виборців (15%), нездатність якісно скоординувати 

роботу між членами ДВК (14%). 
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ФОРМУВАННЯ І 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДВК (2) 

• Абсолютна більшість (83%) керівного складу ОВК 

зазначили, що їхні ОВК планують використовувати 

практику 'курування', коли члени ОВК відповідають за 

певну кількість виборчих дільниць, щоб допомагати їм у 

виборчому процесі. 
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ФОРМУВАННЯ І 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДВК (3) 

14 
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5 
11 

14 
18 
19 

28 
29 

Важко відповісти 

Інше (некомпетентність, заповнення протоколів) 

Проблеми із видачею бюлетенів 

Насильство / Загроза насильства 

Проблеми із голосуванням поза межами дільниці 

Проблеми у процесі підрахунку голосів 

Довгі черги виборців 

Неякісні списки виборців 

Втручання з боку зовнішніх сил 

ЩО, НА ВАШУ ДУМКУ, МОЖЕ СТАТИ НАЙБІЛЬШОЮ ПРОБЛЕМОЮ ДЛЯ ДВК 
У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ У ВАШОМУ ОКРУЗІ?% 
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СУБ’ЄКТИ 

ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ (1) 

 
 

 

55% 

26% 

19% 

ЯКИМ ЧИНОМ ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ/ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

ЗАЛУЧИЛА ВАС ДО РОБОТИ В ОВК?, % 

На зборах партійного 
активу/партійної 
організації 

На пропозицію 
родича/товариша 

Інше (попередній досвід 
роботи в ОВК, особиста 
пропозиція від партії, 
власна ініціатива) 
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СУБ’ЄКТИ 

ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ (2) 

 

 

 

• Абсолютна більшість опитаних із числа керівного складу 

ОВК (74%)  повідомили, що у їхньому штабі /партійній 

організації є особа, до якої вони можуть звертатись у разі 

виникнення труднощів у процесі виконання ними 

обов'язків члена ОВК. 

 

• Також абсолютна більшість представників керівного 

складу ОВК (78%) спілкуються із представниками своєї 

партії / фракції політичної партії на предмет роботи в ОВК. 
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СУБ’ЄКТИ 

ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ (3) 

 
 

 
• Ставлення до відкликання або заміни членів ОВК 

суб’єктами виборчого процесу неоднозначне:  негативне у 

46%, невизначине у 35%, а позитивне ставлення мають 

19%. 

 

• Cеред основних причин відкликань/замін суб’єктами 

виборчого процесу членів ОВК називають організаційні 

(член ОВК не виконує обов'язки належним чином) – 38%, 

особисті (робочий графік члена ОВК, здоров'я і т.д.) – 

37%, технічні (членів ОВК замінюють, оскільки на ці 

рішення впливають інші партії / фракції) – 25% та 

політичні (член ОВК не виконує вказівок партії / фракції) – 

23%. 
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ОЦІНКА НАЯВНОСТІ В ОВК 
ПРЕДСТАВНИКІВ “ТЕХНІЧНИХ” 
ПАРТІЙ 

 
 

 

33% 

26% 

41% 

ЧИ Є ПРЕДСТАВНИКИ 'ТЕХНІЧНИХ ПАРТІЙ' 
У ВАШІЙ ОВК?, % 

Так Ні Важко відповісти 



“ТЕХНІЧНІ” ПАРТІЇ, ЗА ОЦІНКАМИ 

КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОВК 

 • Партія Зелених 

• Нова політика 

• Партія Зелені 

• Зелена планета 

• Політична партія Україна майбутнього 

• Ліберальна партія України 

• Народно-трудовий союз України 

• Собор 

• Україна вперед 

• ВО Громада 

• УДАР 

• Партія пенсіонерів України 

• Народно-трудовий союз України 
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ОПЛАТА ПРАЦІ 

КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОВК (1) 

 
 

 

• Майже кожен п’ятий із респондентів знає членів ОВК, які 

одержують матеріальну винагороду за роботу в ОВК від 

політичних партій / фракцій політичних партій, які 

висунули їх до складу комісії. 

 

• Для рівно половини керівного складу ОВК (50%) така 

матеріальна винагорода є неважливою, для 28% - важливою, ще 

22% сумніваються. 

 

• Разом із цим, трохи більше половини опитаних (52%) 

визнають, що матеріальна винагорода членам ОВК з боку 

держави за виконання ними своїх функцій є незадовільною, 

29% - задовільною, ще 19% - сумніваються. 

 

• ОСОБИСТО незадоволені рівнем своєї матеріальної 

винагороди від держави 42% респондентів, задоволені – 28%, 

ще 30% - сумніваються. 



ОПЛАТА ПРАЦІ 
КЕРІВНОГО СКЛАДУ ОВК (2) 
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31 

33 

41 

56 

60 

Політична партія Українська платформа 'СОБОР' 

Не зазначили партію 

Правий сектор 

Батьківщина' 

Нова політика' 

Комуністична Партія України 

Партія 'Зелені' 

Соціалістична партія 

Партія Регіонів/фракція Партії Регіонів 

Ліберальна партія України 

Удар/Фракція Удар 

Наша Україна 

Радикальна партія Ляшко 

% ЧЛЕНІВ ОВК, ВИСУНУТИХ ВІД ПАРТІЇ, ДЛЯ ЯКИХ ВАЖЛИВА 
МАТЕРІАЛЬНА ВИНАГОРОДА ВІД ПАРТІЇ 



ВПЛИВ НА ОВК (1) 

• Кожен четвертий (27%) опитаний повідомив, що 

протягом своєї роботи в комісії спостерігав 

випадки, коли політична приналежність членів 

ОВК впливала на їхні рішення. Переважно це 

виражалося у намаганні приймати рішення на 

користь своєї партії/кандидата. 

 

• Лише (7%) респондентів переконані, що статус члена 

ОВК повністю захищає їх від зовнішнього впливу 

під час виконання обов'язків. У той же час 27% 

опитаних вважає, що такий статус не захищає 

зовсім.  
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ВПЛИВ НА ОВК (2) 

• Тільки кожен 10 член (11%) керівного складу ОВК 

повідомив, що йому доводилось спостерігати 

випадки адміністративного тиску під час виконання 

функцій члена ОВК. Переважно це виражалося у 

адміністративному тиску щодо прийняття 

рішення на користь тієї чи іншої політичної 

партії/кандидата 

 

• Абсолютна більшість (77%) сказали, що наразі 

спостерігачі від суб'єктів виборчого процесу НЕ 

втручаються у роботу ОВК. 
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