МІСІЯ КАНАДИ 2019
МІСІЯ КАНАДЕМ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ В УКРАЇНІ
ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ
Для негайного розповсюдження

ПРЕС-РЕЛІЗ
КАНАДЕМ Оголосила про Початок Місії Спостереження за Виборами до
Верховної Ради України
м. Київ, 12 червня 2019 р.
Сьогодні КАНАДЕМ офіційно оголосила про початок Канадської Місії Спостереження за позачерговими
виборами до Верховної Ради України, запланованими на 21 липня 2019 року. Спостерігачі слідкуватимуть
за всіма аспектами виборчого процесу та оцінюватимуть дотримання міжнародних стандартів
демократичних виборів та національного законодавства.
Група з 50 довгострокових спостерігачів (ДСС), включаючи членів основної команди та аналітиків
прибуває в Україну в період між 7 та 18 червня. Після настановчої сесії в Києві, вони почнуть працювати
в усіх регіонах України, в яких проводитиметься голосування.
Діяльність ДСС напередодні виборів включає в себе спостереження за всіма аспектами виборчого
процесу, а також звернення до місцевих виборчих посадових осіб, представників виборчих кампаній,
організацій громадянського суспільства та виборців. Їхні спостереження та доповіді відіграють вирішальну
роль у загальній оцінці виборчого процесу, який Канадська Місія 2019 опублікує у своєму Попередньому
Звіті 23 липня.
Група короткострокових спостерігачів (КСС) приєднається до Місії Канади за тиждень до дня виборів.
Вони також матимуть настановчу сесію в Києві та почнуть працювати в усіх регіонах України, в яких
проводитиметься голосування, задля спостереження за підготовкою до дня виборів, перебігом
голосування та підрахунку виборчих бюлетнів.
Спостерігачі та аналітики виборчого процесу оцінюватимуть перебіг виборчої кампанії, процедури
голосування та підрахунку голосів, складання результатів та післявиборну діяльність, включаючи
процедури оскарження. Вони також оцінюватимуть загальний політичний контекст, роботу виборчої
адміністрації, медіа-середовище та роль громадянського суспільства, а також участь жінок, внутрішньо
переміщених осіб та меншин у виборчому процесі. Канадська Місія 2019 консультується з українськими
та міжнародними експертами, для того, щоб зібрати всебічну інформацію, різні погляди та занепокоєння
протягом усього виборчого циклу.
Контакти для медіа запитів:
Оля Одинська- Ґрод – Керівник Місії
Email адреса: olya.grod@canadem.ca

Попередні заяви Місії Канади щодо виборів Президента доступні за посиланням:
https://www.canademmissions.ca/preliminary-statement

###
Передумови для діяльності Місії Спостереження за Виборами 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.

