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ПЕРЕЛІК  
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією  

надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, 

селищних, міського голів 22 грудня 2019 року, додаткових виборів депутатів сільських, 
селищних рад 22 грудня 2019 року, проміжних виборів депутатів сільських, селищних 

рад 22 грудня 2019 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад 
та сільських, селищних голів 22 грудня 2019 року, перших  

та позачергових виборів старост сіл, селищ 22 грудня 2019 року

№ 
з/п

Назва  
громадської  
організації

Дата та номер постанови 
Центральної виборчої комі-

сії, якою надано дозвіл мати 
офіційних спостерігачів

Вид місцевих виборів,  
під час яких надано дозвіл  

мати офіційних спостерігачів

1 Всеукраїнська громадська  
організація «Комітет  
виборців України»

05.11.2019
№ 1945

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
перші вибори старост сіл, селищ 22 грудня 2019 року

2 Всеукраїнська громадська  
організація «ПЕРЕДОВІ 
ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ»

05.11.2019
№ 1945

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року;
проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року;
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад  
та сільських, селищних голів 22 грудня 2019 року;
перші та позачергові вибори старост сіл, селищ  
22 грудня 2019 року

3 Громадська органі-
зація «Всеукраїнське 
об’єднання «Рух вільних  
селян»

11.11.2019
№ 1953

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року

4 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІ-
ЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКИХ 
ГОЛІВ, ДЕПУТАТІВ СІЛЬ-
РАД І СЕЛЯН «ПОРЯТУ-
НОК СЕЛА»

11.11.2019
№ 1953

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року

5 Громадська організація 
«ЕКО (Екологія, Культура, 
Освіта) Березань»

08.11.2019
№ 1950

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року

6 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИ-
ТУТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДІЇ, 
ОСВІТИ ТА РОЗВИТКУ»

14.11.2019
№ 1959

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року;
проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року;
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад  
та сільських, селищних голів 22 грудня 2019 року;
перші та позачергові вибори старост сіл, селищ 
22 грудня 2019 року

7 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«КОМАНДА ЗЕ»

14.11.2019
№ 1959

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року

8 громадська організація 
«Миколаївщина —  
надійний партнер»

08.11.2019
№ 1950

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року

9 Громадська організа-
ція «Моніторингова місія 
за виборами в Україні у 
2019 році»

11.11.2019
№ 1953

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року

10 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА 
З ЗАХИСТУ ЗАКОННОСТІ 
ТА ПРАВОПОРЯДКУ»

05.11.2019
№ 1945

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року

11 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«СИЛЬНЕ МІСТО»

14.11.2019
№ 1959

Перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року

12 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«СИЛЬНИЙ  
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»

14.11.2019
№ 1959

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року

13 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«СЛУГИ НАРОДУ»

14.11.2019
№ 1959

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року

14 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ  
РЕГІОНАЛЬНИХ  
СУСПІЛЬНИХ ЗМІН»

08.11.2019
№ 1950

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року;
проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року;
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад  
та сільських, селищних голів 22 грудня 2019 року;
перші та позачергові вибори старост сіл, селищ 
22 грудня 2019 року

15 Громадська організація 
«Центр професійної  
та трудової реабілітації  
інвалідів судової  
системи»

05.11.2019
№ 1945

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року

16 ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ  
«Центр суспільних  
досліджень «ПОЛІС»

14.11.2019
№ 1959

Перші вибори депутатів сільських, селищних,  
міської рад об’єднаних територіальних громад  
і відповідних сільських, селищних, міського голів 
22 грудня 2019 року; 
додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад  
22 грудня 2019 року
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