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ПОПЕРДНЯ ОЦІНКА ENEMO 

“Голосування відбулося прозоро та ефективно” 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) задіяла 206 

короткотермінових спостерігачів до моніторингу дострокових виборів до Верховної Ради 26 

жовтня 2014 року.  Моніторинг проходив на всіх етапах процесу голосування, включаючи 

відкриття, голосування, підрахунок голосів та підведення підсумків на виборчих дільницях та в 

окружних виборчих комісіях (ОВК). 

  

Пан Срджан Павлічіч, Голова Місії ENEMO в Україні заявив: "За попередньою оцінкою        

ENEMO 26 жовтня голосування відбувалося прозоро та ефективно, загалом у відповідності 

до міжнародних стандартів. Певні порушення, які не мали значного впливу на результати, 

були помічені, особливо під час виборчої кампанії". 

 

Виборчі органи, особливо Центральна виборча комісія (ЦВК) доклали надзвичайних зусиль для 

того, щоб провести вибори і дозволити виборцям віддати свої голоси в умовах складної 

політичної та безпековій ситуації, та скорочені, у зв'язку з характером цих виборів, терміни. 

 

ENEMO визнає зусилля всіх учасників виборчого процесу, в тому числі громадян України, які 

сприяли організації та проведенню спокійного і прозорого голосування. “Проте, процес 

підбиття та оголошення офіційних результатів ще досі не завершений. Тому ENEMO 

закликає всіх учасників виборчого процесу залишатися спокійними і утриматися від будь-

якого прояву неетичної поведінки”, - додав пан Павлічіч. 

 

Місія ENEMO підкреслює необхідність подальшого продовження відкритого і всебічного 

обговорення виборчої реформи за участю різних зацікавлених сторін, у тому числі 

громадянського суспільства, для поліпшення і гармонізації виборчого законодавства. Крім того, 

ENEMO рекомендує проведення професіоналізації окружної виборчої адміністрації, принаймні, 

на рівні керівництва, що сприятиме підвищенню інституціонального потенціалу ОВК. 

 

ENEMO спостерігачі наглядали за відкриттям 101 виборчої дільниці. Загалом спостерігачі 

відвідали 1250 виборчих дільниць і спостерігали за підрахунком на 99 виборчих дільницях і 

передачею результатів до 99 ОВК. 

 

Міжнародна місія ENEMO зі спостереження за достроковими Парламентськими виборами в 

Україні 2014 року фінансується за підтримки Національного демократичного інституту з 

міжнародних справ, Агентства США з міжнародного розвитку та підрозділом 

Держдепартаменту США - Бюро з демократії, прав людини та праці, Посольством Федеративної 

Республіка Німеччина в Києві та Європейським фондом розвитку.  
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Для отримання додаткової інформації звертайтеся, будь ласка, до: 

Славіца Білярська, заступник Голови місії/ спеціаліст зі зв’язків з громадськістю  

E-mail: slavica.biljarska@enemo.eu 

Контактний номер: +380 50 961 20 50 

 

 

 

 

ПРО ENEMO 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) - міжнародна 

мережа, до складу якої входять 20 провідних організацій зі спостереження за виборами з 17 

країн Східної та Центральної Європи, а також Центральної Азії. ENEMO працює у повній 

відповідності з міжнародними стандартами спостереження за виборами. Організації-члени 

ENEMO спостерігали за більш ніж 200 виборчими процесами і задіяли більш 200.000 

професійних спостерігачів. На сьогодні ENEMO організувала 17 місій зі спостереження за 

виборами у 7 країнах. 
 

ENEMO прагне підтримати інтерес міжнародного співтовариства в просуванні демократії в 

регіоні, оцінюючи виборчі процеси і політичну середу і пропонуючи точні та неупереджені 

звіти про спостереження. Міжнародні місії зі спостереження за ENEMO використовують 

міжнародні норми і стандарти щодо проведення демократичних виборів, щоб оцінити 

виборчий процес і законодавчу базу країни перебування. ENEMO і всі його організацій-члени 

схвалили Декларацію про принципи міжнародного спостереження за виборами 2005 року та 

Декларацію глобальних принципів непартійного спостереження та моніторингу виборів 

громадськими організаціями. Кожен спостерігач ENEMO підписав Кодекс поведінки 

міжнародних спостерігачів за виборами. 


