
 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) є міжнародною мережею, яка складається 

з 22 провідних місцевих організацій з 17 країн Центральної та Східної Європи та Центральної Азії. ENEMO діє у 

відповідності до міжнародних стандартів щодо міжнародного спостереження за виборами. Організації-учасниці 

ENEMO здійснили спостереження за понад 200 національними виборами та підготували понад 200 тисяч 

спостерігачів. На сьогоднішній день ENEMO здійснили моніторинг 15 виборчих процесів в семи країнах. 
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ENEMO СХВАЛЮЄ РІШЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ, ЯКЕ 

ДОЗВОЛЯЄ ВИБОРЦЯМ ЗМІНИТИ МІСЦЕ ГОЛОСУВАННЯ ТІЛЬКИ В 

МЕЖАХ ОВК 

 

23 вересня 2012 року Центральна виборча комісія (ЦВК) змінила постанову від 13 вересня № 893 

на постанову № 1046. Орган ведення Державного реєстру виборців може змінити місце 

голосування виборців у межах тільки одного і того ж одномандатного округу. Виняток було 

зроблено тільки для членів окружних і дільничних виборчих комісій, які будуть виконувати свої 

обов'язки в день виборів. Всі інші виборці можуть просити про зміну виборчої адреси на іншій 

виборчій дільниці лише в одному і тому ж окрузі, і таким чином не стануться міграції виборців з 

одного округу в інший. 

 

За даними ЦВК, Державний реєстр виборців отримав незвичайно велику кількість заяв про зміну 

місця голосування в окремих одномандатних округах станом на 22 вересня. Різні особи звернулись 

до місії ENEMO, щоб висловити стурбованість щодо попередньої законної можливості кандидатів 

переміщати велику кількість виборців з інших округів, щоб вплинути на результат виборів у 

їхньому мажоритарному одномандатному окрузі. 

 

ENEMO схвалює чинне рішення Центральній виборчій комісії обмежити можливі масові міграції 

виборців з одного мажоритарного округу в інший на парламентських виборах 28 жовтня 2012 

року. ENEMO закликає виборчу адміністрацію збільшити прозорість робочого процесу, надаючи 

проекти постанов перед зібраннями ЦВК і роблячи весь процес прийняття рішень відкритим для 

спостерігачів, журналістів і політичних партій як на рівні ЦВК, так і ОВК. 
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