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31 березня 2019 року Україна обиратиме Президента. Чому саме
ця дата? Чергові вибори Президента України відбуваються в останню
неділю березня п’ятого року повноважень глави держави (ч. 4 ст.103
Конституції України) Таким чином, цього разу голосування повинно
відбутися саме 31 березня 2019 року.
Досвід проведення виборчих кампаній, які відбувалися за роки
незалежної України, висвітлив проблему необхідності підвищення
правової культури учасників виборчого процесу. Прийшовши на
виборчі дільниці громадяни повинні володіти інформацією щодо питань
виборчого права, бути політично активними і свідомими. Адже лише
свідоме застосування учасниками виборчого процесу тих чи інших норм
може бути гарантією демократичних виборів.
Важлива роль у процесі підвищення правової культури учасників
виборчого процесу належить бібліотекам. Тому бібліотеки Одеської
області в період виборчої кампанії повинні активізувати свою роботу з
правової освіти населення з цих питань. Процес підвищення правової
культури учасників виборчого процесу полягає у здійсненні відповідно
до Конституції та законів України, інших актів законодавства,
комплексу заходів інформаційного, роз'яснювального, освітнього
характеру.
Радимо бібліотекам проводити відповідні заходи, які можуть
бути різноманітними як за формою, так і за змістом, але відповідати
діючому виборчому законодавству України. Популяризація правових,
наукових і масових джерел інформації здійснюється у таких напрямках:
- виборчі права громадян України (розкриття змісту статей 38, 55
Конституції України, практики реалізації і порушень виборчих
прав громадян);
- правове регулювання виборів Президента України (розкриття
змісту відповідних норм Конституції України, а саме: статей 69,
70, 104; Законів України «Про вибори Президента України» в
редакції від 01.01.2016; «Про Центральну виборчу комісію»;
«Про Державний реєстр виборців»);
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ознайомлення виборців з кандидатами на пост Президента
України та їх передвиборними програмами. На офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії оприлюднюються відомості
про персональні дані кандидатів. Відповідно до Закону про
вибори Президента України державні газети «Голос України» та
«Урядовий кур’єр» надають безкоштовну друковану площу для
представлення платформ кандидатів. У інформаційному
забезпеченні виборів беруть участь і інші засоби масової
інформації, зокрема, місцеві газети. Ці електронні і друковані
ресурси стануть джерелом інформаційної та популяризаторської
роботи бібліотек;
- підсумки виборів Президента України – 2019. При проведенні
ймовірного
другого
туру
президентських
виборів,
правороз’яснювальна робота продовжується.
Пропонуємо бібліотекам для популяризації важливішої
політичної події року – виборів Президента України – 2019, наступні
заходи:
-



Інформаційний плакат
«Вибори Президента України-19: що треба знати»
Початок передвиборчої кампанії: 30 грудня 2018 року
Висунення кандидатів у президенти:
з 31 грудня 2018 року до 4 лютого 2019 року
Закінчення реєстрації кандидатів у президенти:
9 лютого 2019 року
Дата президентських виборів: 31 березня 2019 року
Оголошення результатів виборів: до 10 квітня 2019 року
Дата ймовірного другого туру президентських виборів:
21 квітня 2019 року
Оголошення результатів другого туру:

до 1 травня 2019 року
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Книжкові виставки:
- «Президент України: конституційно-правовий статус»
1 розділ: «Інститут президентства в Україні: історія і
становлення в незалежній країні».
2 розділ: «Президент України і його повноваження».
3 розділ: «Вибори… Вибори… Вибори…» (Історія виборчих
перегонів за роки незалежності).
4 розділ: «Вибори президента України -2019: цифри, дати і
кандидати».
- «Ми люди і маємо право… (Виборчі права громадян
України)».



Стенди:

- «Україна: перспективи соціально-політичного розвитку у
програмах кандидатів в Президенти»
На стенді мають бути розташовані портрети кандидатів у
Президенти, публікації про них, передвиборні програми і інші
матеріали.


Інформаційно-правові години:
- «Вибори Президента: що треба знати українцям?»
- «Можливі порушення виборчих прав громадян. Способи
захисту і відповідальність»
- «Правовий статус спостерігачів на виборах»



Години цікавих повідомлень
- «Вибори в окремих країнах світу»
- «Виборчі технології: сучасні можливості»
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Диспути та дискусії
- «Адмінресурс як сила влади у виборчому процесі. Чи варто
його боятися?»
- «Пряме народовладдя. Чи прямим є до нього шлях?»



Інформ-реліз
- «Вибори-2019. Прогнози і реальність»
- «Вибори відбулися. Народний обранець: хто він?»

Пропонуємо також користуватися проектом УБА «Бібліотеки і
виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців конституційних
прав» [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна асоціація : сайт. –
Режим
доступу:
https://ula.org.ua/255-programi-proekti/2990-proektbiblioteky-i-vyborchyi-protses-navchaiemo-bibliotekariv-i-vybortsivkonstytutsiinykh-prav
Здійснення правороз’яснювальної роботи, у тому числі
спрямованої на підвищення рівня правової культури учасників
виборчого процесу, не повинне здійснюватись відособлено. Зазначена
робота повинна здійснюватись в постійній взаємодії з місцевими
державними адміністраціями, їх управліннями та відділами, районними
та міськими радами, правоохоронними органами, закладами юстиції і
освіти. До заходів, спрямованих на підвищення правової культури
виборців доцільно залучати членів виборчих комісій.
Правороз’яснювальна робота, яка спрямована на підвищення
правової культури учасників виборчого процесу, повинна проводитись
не лише під час виборчих кампаній, вона має носити постійний та
системний характер.
Нагадуємо, що матеріали з виборчого законодавства повинні
бути відображені в Систематичній картотеці статей.
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