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НДІ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРИБУТТЯ ВИСОКОПОСТАВЛЕНОЇ
МІЖНАРОДНОЇ МІСІЇ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ВИБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Київ, Україна  Національний демократичний інститут (НДІ) повідомляє про приїзд
високопоставленої міжнародної делегації, яка буде спостерігати за виборами Президента
України 31 березня. До складу делегації, акредитованої Центральною виборчою комісією
України, входять 32 членів, які представляють дев’ять країн. Делегація презентує свої
попередні висновки на пресконференції, що відбудеться 1 квітня.
До складу делегації входять політичні лідери, дипломати, колишні обрані посадовці та
державні службовці, експерти з виборчих питань, серед яких: Вільям Тейлор, колишній
посол США в Україні, виконавчий віцепрезидент Інституту Миру США; Дейм Одрі
Гловер, голова Центру зовнішньої політики та колишній директор Бюро демократичних
інституцій та прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі; Біргітта
Олссон, колишній міністр Швеції у справах Європейського Союзу, Лора Джуетт,
директорка програми регіону Євразії Національного демократичного інституту; Мері
О’Хейген, директорка Національного демократичного інституту в Україні.
Делегація буде спиратися на роботу передвиборної місії з оцінювання НДІ, проведеної в
листопаді, а також на висновки довгострокових аналітиків, які працюють в Україні з січня.
“Ці президентські вибори відбуваються в надзвичайно важливий для України час, 
зазначив Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні та виконавчий віцепрезидент
Інституту Миру США.  Ми бачимо, що українські громадяни залишаються відданими

демократичному та європейському майбутньому. Мирний та гарно організований
виборчий процес, що сприяє зміцненню довіри громадськості, наблизить країну до цих
прагнень. Таким чином, важливо, щоб кожен з нас – міжнародна спільнота та українці –
міг сприяти цілісності виборчого процесу”.
Метою роботи делегації є продемонструвати тривалу підтримку міжнародною спільнотою
демократичних процесів в Україні та надати об’єктивну оцінку виборчому процесу та
політичному середовищу.

Члени делегації зустрінуться з представниками політичних

партій та виборчих штабів, державними службовцями, представниками громадянського
суспільства, медіа та міжнародною спільнотою в Києві та 13 областях України. У день
виборів спостерігачі НДІ відвідають виборчі дільниці на час відкриття, голосування,
закриття та під час підрахунку голосів у визначених областях.
Їхні спостереження будуть використані для підготовки попередньої заяви, що буде
представлена на пресконференції 1 квітня.
НДІ організовував міжнародні місії зі спостереження чи оцінювання в понад 65 країнах на
більш ніж 135 виборах, здобувши репутацію за неупередженість та професіоналізм у своїй
роботі. Місія зі спостереження НДІ проводить свою діяльність на принципах
позапартійності та професіоналізму і відповідно до українського законодавства та
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підтримуватиме контакти з українськими національними моніторинговими групами та
іншими міжнародними делегаціям зі спостереження протягом виборчого періоду. Робота
цієї місії стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID).
###
НДІ є некомерційною, неурядовою організацією, яка працює задля посилення
демократичних інститутів у всьому світі шляхом залучення громадянського суспільства,
сприяючи відкритості та підзвітності влади. Для отримання додаткової інформації про
НДІ та його програми, будь ласка, завітайте на сайт www.ndi.org.

