
(МАРИНА СТАШИНА)
(ОЛЕКСАНДРА КРОХМАЛЬ)
(МАРИНА ПОНОМАРЬОВА)

1.Проблема для аналізу: Як забезпечити рівний доступ
громадян з обмеженими фізичними можливостями до
виборчих дільниць.

Замовник аналізу: Комітет Верховної Ради України у
справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.



2. Підстави для державного втручання: Порушення
розділу ІІІ ст. 69, 70, 71 Конституції України

3.а. Організовані зацікавлені групи:
1) Громадські організації із захисту прав
інвалідів;
2) Міжнародні організації із захисту прав
людини;
3) Кандидати на виборні посади;
4) Лобісти виробників технічної продукції для
забезпечення функціонування громадян з
обмеженими фіз. можливостями;



1. Комітет ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів підтримує.
2. Комітет з питань охорони здоров'я – підтримує.
3. Міністерство охорони здоров’я – підтримує.
4. Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської
діяльності – частково підтримує.
5. Комітет ВРУ з питань соціальної політики та праці –
частково підтримує.
6. Міністерство праці і соціальної політики України –
частково підтримує.
7. Центральна виборча комісія (ЦВК), територіальні
виборчі комісії (ТВК) – частково підтримують.
8. Комітет ВРУ з питань бюджету – не підтримує.
9. Міністерство економіки України – не підтримує.
10. Міністерство фінансів України – не підтримує.



4.а. Цілі розв’язання проблеми:

Закріпити механізм здійснення права голосу,
елімінувати фальсифікації і маніпулювання
волевиявленням, забезпечити прозорість,
демократичність виборів,об’єктивність
результатів



4.б. Критерії досягнення цілей:
1. Кількісне зростання числа виборців
2. Зростання явки
3. Зменшення кількості поданих заявок для
голосування вдома
4. Зменшення кількості членів територіальних
виборчих комісій, яких залучено до проведення
процедури голосування на дому
5. Зменшення числа випадків підкупу голосів
6. Зведення до мінімуму кількості випадків
фальсифікацій на виборчих дільницях, зростання
оцінок прозорості і чесності виборчого процесу.



4.в. Обмеження:

1) людський ресурс

2)фінансування

3) відсутність технічного обладнання



5. АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ:
5.1. СТАТУС КВО

5.2. ЗАКРІПЛЕННЯ НА ЧАС ВИБОРІВ ЗА
ГРОМАДЯНАМИ З ОБМЕЖЕНИМИ
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ОСІБ, ЯКІ
БУДУТЬ ЇМ ДОПОМАГАТИ

5.3. ОБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ ДЛЯ ГРОМАДЯН З
ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ.



6.а. Порівняльний аналіз альтернатив

Критерії

Оцінка варіантів (альтернатив) політики

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

Результативність низька середня висока

Ефективність 1 2 3

Справедливість 1 2 2

Політична
здійсненність

2 1 2

Адміністративна.
Здійсненність

2 3 2

Сумарна оцінка
варіанту

6 8 9

Рейтинг варіанту низький середній високий



6.б. Рекомендований варіант:Обладнання спеціальних виборчих
дільниць для громадян з обмеженими фізичними можливостями.
6.в. Заходи щодо впровадження:
1) Внести зміни до ст. 77 Закону України Про вибори
Президента України у такій редакції: Для Виборців, які за
станом здоров'я не можуть прибути до приміщення для
голосування звичайної виборчої дільниці, мають бути обладнані
спеціальні виборчі дільниці.
2) Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці
повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії,
кандидатів у народні депутати України, уповноважених осіб
партій (блоків), офіційних спостерігачів та представників засобів
масової інформації.
3) В приміщенні для голосування для забезпечення таємного
голосування облаштувати кабіну для громадян з обмеженими
фізичними можливостями. Врахувати, що ширина входу до такої
кабіни повинна дорівнювати 110 см, але не менше 85 см,
всередині кабіни має бути встановлений столик або поличка
висотою не більше 75 см з простором знизу не менше 67 см для
інвалідного візка громадянина з обмеженими фізичними
можливостями.



Thank you for your
attention


