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РАЗУМКОВУ Д.О.

Шановний Дмитре Олександровичу!

Повідомляємо, що 22-27 квітня 2021 року Керівник Постійної делегації 
Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї ОБСЄ М.Потураєв та член 
Постійної делегації Верховної С.Рахманін перебували в Албанії з метою участі у 
місії ОБСЄ зі спостереження за парламентськими виборами. 

У цьому зв'язку, надсилаємо звіт про участь представників Верховної Ради 
України у згаданому вище заході, додається. 

З повагою,

Додаток: згадане, на 3 арк. 

Керівник
Постійної делегації
 

М.ПОТУРАЄВ
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ЗВІТ
про участь представників Постійної делегації Верховної Ради України в ПА 

ОБСЄ
у спостереженні за парламентськими виборами в Албанії

З 22 по 27 квітня  Керівник Постійної делегації Верховної Ради України в 
Парламентській Асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) М.Потураєв та член Постійної 
делегації Верховної С.Рахманін перебували в Албанії з метою участі у місії 
ОБСЄ зі спостереження за парламентськими виборами. 

У Міжнародній місії зі спостереження за парламентськими виборами в 
Албанії взяли участь 125 спостерігачів з 32 країн, до її складу ввійшли 42 
експерти та довгострокові спостерігачі Бюро демократичних інституцій та прав 
людини ОБСЄ (БДІПЛ), 62 парламентарії та працівники секретаріату ПА ОБСЄ 
та 23 парламентарії від Парламентської Асамблеї Ради Європи. Спостерігачі 
взяли участь у спостереженні за виборами по всій Тирані та декільком регіонам, 
включаючи Дуррес, Вльору, Шкодер та Гірокастер.

Азай Гулієв (Азербайджан) був призначений Спеціальним координатором 
короткотермінової Міжнародної місії спостерігачів, Рейнхольд Лопатка 
(Австрія) очолив делегацію ПА ОБСЄ. 

Напередодні дня виборів 25 квітня представники Верховної Ради України 
взяли участь в усіх запланованих зустрічах та брифінгах з албанськими 
урядовцями, представниками політичних партій, громадянського суспільства та 
представниками засобів масової інформації як в онлайн-форматі, так і наживо. А 
також провели зустріч з Послом України в Албанії та колективом Посольства.  

Спостерігачі ПА ОБСЄ всебічно взаємодіяли з місією довгострокових 
спостерігачів за виборами ОБСЄ / БДІПЛ та делегацією Парламентської асамблеї 
Ради Європи (ПАРЄ). Напередодні виборів проходили численні брифінги та 
зустрічі з представниками політичних партій, аналітиками та експертами, 
громадянськими організаціями, представниками засобів масової інформації та 
спостерігачами довгострокових місій.

Офіційно виборча кампанія розпочалася 26 березня. Кампанія відбувалася 
в умовах пандемії COVІD-19, початку переговорів з ЄС щодо вступу Албанії і 
нового виборчого законодавства та була достатньо напруженою. Вона 
характеризувалася низкою порушень як напередодні дня голосування, так і в 
день голосування, спостерігачі фіксували, зокрема випадки зловживання 
адміністративним ресурсом та факти підкупу виборців.

Адміністрування виборів відбулося в цілому задовільно. Приблизно 3,5 
мільйони громадян було зареєстровано виборцями. У відповідності до 
політичної угоди політичних сил в Албанії було прийняте нове виборче 
законодавство та реформовано Центральну виборчу комісію. ЦВК загалом 
забезпечило належне адміністрування виборів у прозорий спосіб та 



впровадження новітніх технологій, зокрема електронного голосування. ЦВК 
забезпечило електронне голосування та підрахунок голосів на 32 виборчих 
дільницях у Тирані. 

ЦВК Албанії зареєструвало 10 політичних партій та 2 коаліції по всій 
країні та 5 незалежних кандидатів для участі у виборах в 5 виборчих округах, 
загалом 1871 кандидатів з них 732 жінки (40 відсотків). 

Загалом базові права і свободи були забезпечені напередодні та під час 
виборів. Однак висвітлення виборчої кампанії в ЗМІ було незадовільним та 
зосереджувалося на висвітленні діяльності партійних лідерів, а не аналізі  
політичних платформ, ЗМІ не надавали суспільно важливої інформації для 
виборців. Виступи партійних лідерів містили конфронтаційні заяви та ворожу 
лексику. 

Правляча партія отримала значну перевагу та мала можливості 
використовувати адміністративний ресурс, в тому числі через контроль місцевих 
адміністрацій. Це було підсилено позитивним висвітленням діяльності 
державних органів влади у ЗМІ.  

Незважаючи на добре розроблену законодавчу базу, спрямовану на 
припинення зловживань адміністративними ресурсами, багато політичних діячів 
продовжували проводити агітаційні кампанії, перебуваючи на своїх посадах. 

Нещодавно запроваджена електронна система ідентифікації виборців була 
створена на всіх дільницях. Її метою було зменшити ризик фальсифікації 
виборів, але її поспішне введення не залишило часу для публічного обговорення 
та встановлення незалежного контролю за новою системою. Сам процес у день 
виборів був переважно прозорим та спокійним, протиепідемічні заходи, 
застосовувались погано, спостерігалася тиснява на дільницях та соціальне 
дистанціювання не завжди дотримувалось.

Спільна місія спостерігачів від Бюро ОБСЄ з питань демократичних 
інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ) 
та Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відзначила, що, незважаючи на 
деякі прогалини та невідповідності, законодавча база забезпечила належну базу 
для проведення демократичних виборів. Нещодавні зміни в законодавчій базі 
забезпечили додаткові гарантії виборчих прав громадян та базувалися на 
широкому політичному консенсусі. 25 квітня виборці мали можливість вибору 
та реалізації виборчого права, кандидати мали змогу проводити вільну агітаційну 
кампанію. 

До Парламенту Албанії було обрано 140 депутатів на чотирирічний термін. 
Новий Парламент збереться у вересні 2021р.

Висновки

    1. Спостереження за виборами є важливим процесом розбудови 
демократичних інститутів та ознайомлення із досвідом проведення виборчого 



процесу та участь у місіях зі спостереження за виборами є важливою і доданою 
вартістю для України як держави члена ОБСЄ. Участь у місіях зі спостереження 
за виборами є важливою складовою роботи Постійної делегації Верховної Ради 
України в ПА ОБСЄ, яку необхідно продовжувати. 

    2. Ознайомити із звітом профільний комітет. 

    3. Висловити вдячність працівникам МЗС України та Посольства України в 
Албанії, залученим до підготовки та забезпечення візиту представників 
Верховної Ради України до Албанії. 

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Потураєв Микита Русланович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002A672E002C9F8E00
Дійсний до: 19.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-19/15-2021/237601 від 16.07.2021


