
  

 

   

  

 

 

Київ, 17 вересня 2014 р. 

 

ENEMO є першою місією зі спостереження за виборами, яка направила своїх спостерігачів для 
моніторингу дострокових парламентських виборів в Україні у 2014 році 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) подала документи до 
Центральної Виборчої Комісії для реєстрації 50 довгострокових спостерігачів для моніторингу 
дострокових парламентських виборів. Двадцять п’ять команд, кожна з яких складається з двох 
довгострокових спостерігачів, з 20 вересня моніторитимуть виборчий процес у різних регіонах 
України. Шість членів основної команди приїхали в Україну 10 вересня, тож ENEMO є першою 
міжнародною місією спостереження, яка надіслала своїх спостерігачів для моніторингу виборів. Це 
вже дев’ята місія ENEMO в Україні. 
 
Пан Срджан Павлічіч, Голова Місії ENEMO в Україні у 2014 р. заявив: «Ми задіємо наших 
спостерігачів, щоб сприяти прозорості виборчого процесу в Україні. Через моніторинг та 
підготовку звітів про найважливіші аспекти виборів, керуючись найкращими практиками та 
стандартами міжнародного спостереження, ми прагнемо, щоб воля виборців обирати своїх 
представників була врахована».  
 
ENEMO діє у повній відповідності з міжнародними стандартами зі спостереження за виборами. 
Об’єктивність, неупередженість та достовірність інформації, зібраної її спостерігачами є основними 
пріоритетами роботи мережі. Всі спостерігачі ENEMO підписали Кодекс поведінки міжнародних 
спостерігачів за виборами.  
 
«ENEMO тісно співпрацює з місцевими та міжнародними спостережними місіями, методологія 
спостереження яких відповідає міжнародним стандартам. Крім того, ми зустрінемося з різними 
зацікавленими сторонами, представниками громадянського суспільства та засобів масової 
інформації, щоб отримати більш повну картину про сам процес. Зрештою, всі наші висновки, які 
ми представимо громадськості, ґрунтуватимуться на доказах», - додав пан Павлічіч.  
 
Місія ENEMO зі спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні у 2014 р. 

фінансується Національним демократичним інститутом міжнародних відносин (NDI), Агентством 

Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, а також Бюро з питань демократії, прав людини та 

праці Державного департаменту США, Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Києві та 

Європейським фондом розвитку. 
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Для отримання додаткової інформації звертайтеся, будь ласка, до Славіци Білярської, 

Заступника Голови місії/ фахівця зі зв’язків з громадськістю; Cell: +380 (0) 50 961 20 50, e-mail: 

slavica.biljarska@enemo.eu.   



  

 

Про ENEMO  
 
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – це міжнародна мережа 
неурядових організацій, заснована 29 вересня 2001 р. в м. Опатія (Хорватія). До складу мережі 
входить 20 провідних організацій зі спостереження за виборами з 17 країн Центральної та Східної 
Європи і Центральної Азії, у тому числі трьох країн ЄС.  
 
ENEMO прагне підтримати інтерес міжнародного співтовариства у просуванні демократії в 
регіоні, даючи оцінку виборчим процесам та політичному середовищу, готуючи точні та 
неупереджені звіти за результатами спостережень. Міжнародні місії ENEMO працюють у повній 
відповідності до міжнародних норм та стандартів щодо проведення демократичних виборів, 
щоб оцінити виборчий процес та правове поле країни, у якій відбуваються вибори. ENEMO та всі її 
організації-члени схвалили «Декларацію принципів міжнародного спостереження за виборами» у 
2005 р. та «Декларацію глобальних принципів непартійного спостереження та моніторингу 
виборів громадськими організаціями». Кожен спостерігач ENEMO підписав Кодекс поведінки 
міжнародних спостерігачів за виборами.  
 
Організації-члени ENEMO моніторили понад 200 виборчих кампаній та провели тренінги для 

понад 200 000 спостерігачів. Станом на сьогодні ENEMO здійснила 20 міжнародних місій зі 

спостереження за виборами у 7 країнах: Албанія (парламентські вибори у 2005 р.), Грузія 

(дострокові президентські вибори у 2008 р.), Казахстан (президентські вибори у 2005 р.), Молдова 

(парламентські вибори у 2009 р.), Косово (муніципальні вибори у 2009 р.; парламентські вибори  у 

2010 р.; муніципальні вибори у 2013 р.), Киргизстан (президентські вибори у 2005 р.; 

парламентські вибори у 2005 р.; дострокові парламентські вибори у 2007 р.; президентські 

вибори у 2009 р.; парламентські вибори у 2010 р.) і Україна (президентські вибори у 2004 р.; 

парламентські вибори у 2006 р.; вибори мера в Чернігові, Кіровограді і Полтаві у 2006 р.; 

парламентські вибори у 2007 р.; президентські вибори у 2010 р., парламентські вибори у 2012 р.; 

повторні парламентські вибори на 5 дільницях у 2013 р. і дострокові 

президентські вибори у 2014 р.). 

 
 
 


