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Міжнародна місія зі спостереження за черговими місцевими виборами в Україні  

ENEMO 2015 повідомляє про початок своєї роботи 

 

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) оголошує про початок роботи 

місії зі спостереження за черговими місцевими виборами в Україні, що відбудуться 25 жовтня 2015 року. 

ENEMO має багаторічний досвід спостереження за виборами і ця місія стане десятою в Україні. 

Місія має на меті упевнитися у вільному волевиявленні українських виборців та простежити за тим, аби 

поважалось право кожного громадянина обрати представника на місцевих виборах у 2015 р. Задля 

підвищення прозорості виборчого процесу, спостерігачі будуть стежити та повідомляти про 

найважливіші аспекти виборчого процесу, враховуючи найкращі практики та стандарти ведення 

міжнародного спостереження за виборами, які підтримує місія ENEMO. 

Місія проведе оцінку виборчих процесів на предмет відповідності міжнародним стандартам проведення 

демократичних виборів, національній законодавчій базі та зобов’язанням ОБСЄ. Спостерігачі будуть 

стежити за ходом передвиборчої кампанії, включаючи роботу засобів масової інформації та політичних 

організацій. Також буде проаналізовано та оцінено правову систему, пов’язану з виборами та виборчою 

адміністрацією. 

Усі спостерігачі ENEMO, які розосередилися по території України, підпишуть Кодекс поведінки 

міжнародних спостерігачів за виборами та будуть збирати об’єктивну та перевірену інформацію, 

неухильно дотримуючись принципів неупередженості та не надаючи переваги жодній з партій. 

Місія складається з основної команди експертів, представників шести різних національностей, які 

працюють в Києві. 50 довгострокових спостерігачів (ДСС) та більш ніж 300 короткострокових 

спостерігачів (КСС) буде розосереджено по території України задля спостереження за обома турами 

голосування. Основна команда розпочала свою роботу в Україні 1 жовтня, ДСС розосередилися по 

території України 12 жовтня. Місія вестиме спостереження під час обох турів голосування та закінчить 

свою роботу на початку грудня 2015 року. КСС працюватимуть у командах по дві людини згідно з 

попередньо розробленим планом місії. 

ENEMO планує зробити попередню заяву щодо результатів спостереження перед громадськістю та усіма 

зацікавленими сторонами двічі після дня голосування. Остаточний звіт буде підготовлено та 

опубліковано до кінця грудня 2015. Усі звіти місії будуть підготовлені з урахуванням міжнародних 

стандартів спостереження за виборами та базуватимуться виключно на фактах та достовірній 

інформації. 

Міжнародна місія зі спостереження за черговими місцевими виборами в Україні ENEMO 2015 здійснює 

свою діяльність за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

 

Єдиною офіційною версією прес-релізу є англійська. 

*** 

За додатковою інформацією звертайтесь до пана  

Дрітана Таулла, заступника Голови місії / Спеціаліста за зв’язків з громадськістю 

Моб: +380 67 88 10 778; email: dritan.taulla@enemo.eu; м. Київ, вул.. Рейтарська 21, офіс 16. 

  



 

Дана публікація підготовлена за фінансової підтримки ЄС. ENEMO несе 

самостійну відповідальність за зміст даної публікації, який в жодному разі 

не повинен розглядатися як такий, що відображає погляди ЄС. 

 

Про ENEMO 

 

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

неурядових громадських організацій, яку було засновано 29 вересня 2001 року у місті Опатья, Хорватія. 

До складу мережі входять 22 провідні місцеві моніторингові організації з 18 країн Центральної та 

Східної Європи та Центральної Азії, включаючи країни ЄС.  

ENEMO прагне підтримати інтерес міжнародного співтовариства до сприяння демократії в регіоні 

шляхом оцінювання виборчих процесів та політичного середовища, а також надання точних та 

неупереджених звітів про результати спостереження. Міжнародні місії зі спостереження ENEMO 

керуються міжнародними нормами та стандартами демократичних виборів здійснюючи оцінку 

виборчого процесу та правової системи приймаючої країни. ENEMO і всі її організації-члени підписали 

Декларацію про принципи міжнародного спостереження за виборами 2005 року та Декларацію 

глобальних принципів аполітичного спостереження за виборами і громадського моніторингу. Кожен 

спостерігач ENEMO підписав Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами. 

Організації-члени ENEMO спостерігали за більш ніж 200 національними виборами та підготували більш 

ніж 200 000 спостерігачів. На сьогоднішній день ENEMO провела 21 міжнародну місію із спостереження 

за виборами в семи країнах: Албанія (2005, парламентські вибори), Грузія (2008, дострокові 

президентські вибори), Казахстан (2005, президентські вибори), Молдова (2009, парламентські вибори), 

Косово (2009, муніципальні вибори; 2010 парламентські вибори; 2013 муніципальні вибори), Киргизстан 

(2005, президентські вибори; 2005, парламентські вибори; 2007, дострокові парламентські вибори; 2009, 

президентські вибори; 2007, парламентські вибори), і Україна (2004, президентські вибори; +2006, 

парламентські вибори; +2006, вибори мера в Чернігові, Кіровограді та Полтаві; 2007, парламентські 

вибори; +2010, президентські вибори; 2012, парламентські вибори; 2013, повторні парламентські вибори 

в 5 районах; 2014, дострокові президентські вибори; 2014 дострокові парламентські вибори). 

 

Організації-члени ENEMO: Центри громадянських ініціатив - Боснія та Герцеговина; Центр 

демократичних перетворень – Чорногорія; Центр за вільні вибори та демократію – Сербія; Центр 

моніторингу та досліджень CеMI – Чорногорія; Коаліція за демократію и громадянське суспільство – 

Киргизстан; Комітет виборців України – Україна; Центр моніторингу виборів – Азербайджан; ГОНГ – 

Хорватія; ISFED - Грузія; «Це твій вибір» – Вірменія; Громадянська асоціація МОSТ – Македонія; 

Асоціації за демократію – Румунія; Республіканська мережа незалежних спостерігачів – Казахстан; 

Голос – Росія; Obcianske Oko – Словакія; Білоруський Хельсінкський Комітет – Білорусь; Суспільство 

демократичної культури – Албанія; Promo-LEX – Молдова; KRIIK - Албанія; Правозахисний центр 

«Вясна» - Білорусь; Фонд підтримки громадянських ініціатив – Казахстан; Демократичний інститут 

Косово - Косово. 


