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УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ З МЕТОЮ ПРОТИДІЯННЯ ПОРУШЕННЯМ 
ТА ЗЛОЧИНАМ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Українська нація невпинно рухається вперед і саме цей рух призводить 
до суспільних змін різного характеру. Людині надається все більше і більше 
прав на вільний вибір  але така свобода дії несе за собою не лише позитивні, 
а й негативні наслідки. 

Вже ні для кого не є секретом той факт, що в Україні досить високий рі-
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вень корупції, з якою особи, на яких покладене виконання законотворчої фу-
нкції (народні депутати) постійно намагаються боротися. Але неорганізовані 
дії не принесуть жодних позитивних наслідків, а можуть і навпаки, принести 
з собою хаос і протистояння у суспільстві, помилки і неточності у норматив-
но-правових документах. Для попередження таких ситуацій має бути налаго-
джена дійова взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування.

Цьогорічні позачергові вибори народних депутатів яскраво продемонст-
рували рівень такої розлагодженості. Не зважаючи на звіт ЦВК, у якому за-
значалося, що: «Системних порушень, які би могли вплинути на результати 
позачергових виборів народних депутатів, не зафіксовано», за час парламе-
нтської виборчої кампанії було відкрито 547 кримінальні провадження. 

Порушеннями, що заслуговують уваги є наступні:
- роздача wi-fi мережі із назвою політичної партії, за яку варто проголо-

сувати, щоб отримати пароль;
- відкриття дільниць із чисельними порушеннями виборчого законодав-

ства (зірвані печаті, відсутність скриньок для виборчих бюлетенів);
- невиконання або часткове виконання обов’язків спостерігачами, що 

було неодноразово зафіксовано на відео;
- невідповідна кількість бюлетенів, що створює можливості для органі-

зованої фальсифікації.
Всі прецеденти можна було б викорінити, об’єднавши зусилля, тим са-

мим забезпечивши максимальну відповідність українському виборчому зако-
нодавству. Висновок один – варто кардинально змінити підхід до організації 
підготовки до місцевих виборів.

Президент України Володимир Зеленський висунув намір докорінно 
змінити систему виборів, перевести її у електронний режим, чим запозичив 
досвід більш розвинених країн. Але у випадку впровадження такої інновації 
з’явиться нова загроза фальсифікації – кібератаки, що і на сьогоднішній день 
наносять великих збитків нашій державі. Саме тому перш ніж впровадити цю 
систему в життя, її треба адаптувати до українських реалій життя.

Більшість проблем, що виникають під час підготовки до місцевих вибо-
рів можна вирішити виключно на державному рівні, впровадивши відповідні 
закони. Україна – країна можливостей, що станом на сьогодні переживає до-
сить непростий час. Лише спільними зусиллями ми зможемо стабілізувати 
стан країни. Для повного викорінення корупції, махінацій та фальсифікацій 
потрібно багато часу. Проте цього не слід боятися – варто йти у майбутнє 
маленькими кроками, щоразу щось змінюючи в кращий бік!


