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Проект 

Меморандум про співпрацю 

 

ВГО «Комітет виборців України» –  незалежна позапартійна громадська 

організація з всеукраїнським статусом, метою діяльності якої є сприяння 

поглибленню демократичних перетворень у державі, у тому числі шляхом 

здійснення незалежного громадського моніторингу виборчих процесів та 

процесів референдуму, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, а 

також громадське лобіювання відповідних законодавчих змін. 

 

Упродовж останніх років в Україні спостерігається перманентне зростання 

інтересу громадських організацій до здійснення спостереження за ходом 

виборчих процесів. Про це свідчить щорічне зростання кількості громадських 

організацій, які отримують дозволи на спостереження за виборами. Так, якщо на 

позачергових виборах Президента України 2014 року лише 10 громадських 

організацій отримали від ЦВК дозвіл спостерігати за виборчим процесом, то на 

чергових виборах Президента 2019 року – в 13 разів більше, 139 організацій. 

 

На думку ВГО КВУ вкрай важливо, щоб зростання активності в питанні 

спостереження за виборами відповідало критеріям якісного та незалежного 

спостереження. З цією метою представники ВГО КВУ пропонують громадським 

організаціями, які зацікавленні в здійсненні спостереження за ходом виборчих 

процесів в України консолідувати зусилля, спрямовані на покращення якості 

виборчих процесів в Україні, уклавши відповідний Меморандум.  

 

У рамках Меморандуму пропонується здійснювати заходити щодо регулярного 

обміну інформацією та кращими практиками, які допоможуть підвищити рівень 

громадського спостереження за виборами в України. Зокрема, важливим етапом 

є розроблення спільної методології громадського спостереження, яка б 

відповідала стандартам неупередженого та демократичного спостереження.  

 

Підписанти Меморандуму домовляються виробити спільну позицію щодо 

необхідності збереження пропорційної виборчої системи із відкритими списками 

на наступних парламентських виборах 2023 року та в цілому сприяти 

проведенню виборчої реформи в Україні.  

 

Серед основних напрямків співпраці в рамках Меморандуму:  
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 залучення експертів організацій-підписантів Меморандуму до спільної 

діяльності щодо покращення методології спостереження за виборчими 

процесами; 

 організація та проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, 

круглих столів, зустрічей тощо), що стосуються покращення виборчих 

процесів в Україні; 

 надання експертної консультативної та іншої необхідної допомоги при 

проведенні громадських обговорень, дискусій та спільних інформаційних 

заходів; 

 участь у громадських обговореннях, дискусіях та спільних інформаційних 

заходах; 

 розміщення інформації, яка може становити спільний інтерес, на 

офіційних веб-ресурсах підписантів Меморандуму. 

 

Громадські організації-підписанти Меморандуму домовляються будувати 

відносини на принципах чесного партнерства, рівності, відкритості та 

прозорості, а також забезпечувати взаємну всебічну підтримку для розвитку 

співробітництва та інформувати про заходи, спрямовані на його досягнення.  
 


