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ЕТАПИ ТА ЦІЛІ ЗВІТУВАННЯ ЩОДО СПОСТЕРЕЖЕННЯ  

 

 

 

 

 

Напередодн
і дня 

Виборів

•Оцінка готовності дільничних виборчих комісій 
(ДВК) та дільниць

Процедури 
відкриття

•Оцінка процедури відкриття на виборчих 
дільницях, включаючи необхідні матеріали і 
дотримання Центральною виборчою комісією 
(ЦВК) процедури відкриття;

Період 
голосування

•Оцінка середовища навколо виборчої дільниці, 
обставин всередині, процедури голосування і 
роботи членів ДВК;

Закриття та 
підрахунок 

голосів

•Оцінка прозорості процедур закриття та 
підрахунку голосів та їх відповідність 
процедурам і правилам ЦВК;

Передача 
бюлетенів з 
ДВК в ОВК

•Оцінка середовища навколо виборчої дільниці, 
обставин всередині, процедури голосування і 
роботи членів ДВК;

Спостереже
ння в ОВК / 

ЦВК

•Оцінка прозорості процедур закриття та 
підрахунку голосів та їх відповідність 
процедурам і правилам ЦВК.

ФАКТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 Протягом трьох днів, що передували дню виборів, 
спостерігачі Місії Канада відвідали 1203 ВД, щоб 
спостерігати за підготовкою до першого туру 
президентських виборів у всіх 24 областях України, в яких 
проходило голосування. 
                           

 У день виборів місія спостерігала за 813 виборчими 
дільницями в усіх областях, що становить 2,7% від 
загальної кількості виборчих дільниць в країні. 29,8% ВД 
були в сільській місцевості, а 70,2% - в міській. 

Мета місії полягає в тому, щоб дати оцінку виборчого процесу під час 

виборів президента. Місія Канада оцінює дотримання Україною 

зобов'язань ОБСЄ та інших міжнародних стандартів щодо 

демократичних виборів, а також національного законодавства. 

МЕТОДИКА 
Оцінка процедур дня виборів на виборчих дільницях (ВД) заснована на 
встановленій методології, яка використовує стратегічну вибірку і 
націлена на ретельний географічний обхват. 
 
Форми спостереження за виборами заповнюються на електронних 
пристроях задля передачі результатів в штаб-квартиру місії в Києві через 
регулярні проміжки часу протягом дня. Місія аналізує дані, зібрані в 
формах спостереження, по мірі їх надходження і складає попередню 
заяву місії на основі цих висновків.                              S       s                                        s                                                                                                                                                          

                  s                         

 

       Передумови для діяльності Місії КАНАДЕМ 

Організацією КАНАДЕМ було здійснено понад 130 місій спостереження в більш ніж 40 країнах, що значним 

чином вплинуло на зміцнення демократичного процесу в усьому світі. КАНАДЕМ направила близько 2000 

спостерігачів протягом 11 місій спостереження за виборами в Україні, починаючи з 2004 року. Місія 

Спостереження за Виборами КАНАДЕМ діє згідно з «Декларацією принципів міжнародного спостереження за 

виборами», прийнятою ООН у 2005 році. 
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