
  

 

   

  

 

Київ, 26 травня 2014 р. 

 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ ENEMO  

Вибори 25 травня були проведені чесно та прозоро 

 
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) направила 300 
короткострокових спостерігачів для спостереження за достроковими виборами Президента України 
25 травня 2014 року. Усі етапи процесу голосування, зокрема відкриття дільниць, власне 
голосування, підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування на виборчих дільницях та в 
окружних виборчих комісіях (ОВК) моніторилися. 
 
Пан Пітер Новотни, Голова місії ENEMO в Україні в 2014 р., зазначив: «За попередньою оцінкою 

ENEMO, голосування 25 травня було проведено прозоро та ефективно з незначними 

порушеннями, які не матимуть суттєвого впливу на результати виборів». 

 

ENEMO відзначає вдосконалення нормативно-правової бази, прийнятої в березні в формі пакету 

виборчих реформ, які містили низку рекомендацій попередніх місій ENEMO в Україні. «Проте 

необхідно й далі продовжувати відкрите та змістовне обговорення виборчої реформи, залучаючи 

до дискусії зацікавлених сторін та громадянське суспільство зокрема», - додав пан Новотни. 

 

Місія ENEMO зазначає, що кожен член Центральної виборчої комісії доклав додаткових зусиль для 

забезпечення виборчого процесу, з урахуванням того, що багато комісій нижчого рівня зіткнулися з 

деякими істотними проблемами, зокрема недостатньою безпекою, браком людських ресурсів, 

фінансування та часу. 

 

Спостерігачі ENEMO відвідали 152 виборчі дільниці під час їх відкриття. 87% виборчих дільниць було 

відкрито вчасно, 12% відкрилися з незначним запізненням. Роботу дільничих виборчих комісій було 

оцінено як «добре» або «дуже добре» на переважній більшості виборчих дільниць (96%). 

 

Місія ENEMO зі спостереження за достроковими виборами Президента України 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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За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка: Славіца Білярська, заступник Голови місії / 

фахівець зі зв’язків з громадськістю; тел.: +380 (0) 50 961 20 50, e-mail: slavica.biljarska@enemo.eu.   


