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Додаток 2 до Регламенту УС ПГС 

(затверджений на засіданні УС ПГС 14 травня 2018 року) 

 
Виборчі процедури 

Асамблеї Української сторони  
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС 

 
1.Загальні положення 

1.1. Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі – УС ПГС) 
складається з 15 членів, що обираються на строк 2,5 роки.  

1.2. Шість членів УС ПГС є координаторами наступних Робочих груп (назви робочих груп не 
вичерпують потенційного тематичного наповнення їхньої роботи): 

- РГ 1 “Політичний діалог, зовнішня та безпекова політика”;  
- РГ 2 “Свобода, юстиція, права людини”;  
- РГ 3 “Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво”;  
- РГ 4 “Зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та здоров’я”; 
- РГ 5 “Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату”;  
- РГ 6 “Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, 

культура  і спорт”. 

1.3. По троє членів УС ПГС представляють сектори громадських організацій, профспілок та 
організацій роботодавців. 

1.4. Членство в УС ПГС обмежене двома послідовними термінами. 

1.5. Вибори координаторів Робочих груп та представників громадського сектору відбуваються  
під час Асамблеї УС ПГС.  

1.6. Асамблея об'єднує членів УС ПГС та представників організацій-учасниць Робочих груп УС 
ПГС. 

1.7. Координаторів 6 Робочих груп УС ПГС обирають учасники Асамблеї УС ПГС, що 
представляють організації-учасниці відповідних Робочих груп. 

1.8. Учасники Асамблеї, що є представниками громадських об’єднань (благодійних організацій), 
обирають трьох членів УС ПГС - представників громадського сектора. 

 

2. Процедури номінування кандидатів  

2.1 Процедури номінування кандидатів у координатори Робочих груп 

2.1.1. Право номінування кандидатів у координатори Робочої групи та право бути номінованим 
кандидатом належить учасникам Асамблеї УС ПГС, що представляють організацію-учасницю 
відповідної Робочої групи.  

2.1.2. При цьому для забезпечення права кожного сектора мати принаймні одного 
координатора Робочої групи відповідно до п. 4 ст. 1 Регламенту Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС, у Робочій групі 2 “Свобода, юстиція, права людини» право бути 
номінованими обмежується учасниками, що зареєстровані як представники громадських 
об’єднань (благодійних організацій); у Робочій групі 3 “Економічна співпраця, зона вільної 
торгівлі, транскордонне співробітництво” право бути номінованими обмежується учасниками, 
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що зареєстровані як представники організацій роботодавців, у Робочій групі 4 “Зайнятість, 
соціальна політика, рівні можливості та здоров’я” право бути номінованими обмежується 
учасниками, що зареєстровані як представники профспілок. У Робочих групах 1 “Політичний 
діалог, зовнішня та безпекова політика”, 5 “Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату” і 6 
“Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, культура  і спорт” 
номінованими можуть будь-які зареєстровані учасники відповідної Робочої групи. 
 
2.1.3. Орієнтовними критеріями до вибору кандидатів у координатори Робочих груп є наступні: 

- наявність доведеної експертизи і досвіду діяльності принаймні в одній із сфер Угоди, що 
охоплюються тематикою Робочої групи; 

- володіння українською мовою та, на розмовному рівні, однією з робочих мов ЄС; 
- готовність забезпечувати постійну координацію діяльності Робочої групи протягом 

строку повноважень чергового складу УС ПГС. 

2.1.4. Номінування кандидатів відбувається через заповнення відповідної онлайн-форми, в якій 
зазначаються організація та її представник у Робочій групі Асамблеї, що номінують кандидата, а 
також із списку зареєстрованих учасників Асамблеї з відповідної Робочої групи обирається 
номінований кандидат.  

2.1.5. Номінування кандидатів розпочинається не пізніше як за 14 днів до дня проведення 
Асамблеї і закінчується не пізніше як за 8 днів. 

2.1.6. Після закриття номінування, Секретаріат УС ПГС оперативно зв’язується з номінованими 
особами для підтвердження їхньої згоди на участь у виборах.  

2.1.7. Список осіб, що були номіновані і підтвердили свою готовність брати участь у виборах 
(кандидатів у координатори Робочої групи) оприлюднюється через електронну розсилку 
зареєстрованих учасників Асамблеї з відповідної Робочої групи, а також через вебсайт УС ПГС 
не пізніше як за 2 дні до дати проведення Асамблеї. 

2.1.8. Кандидати у координатори Робочої групи мають надати Секретаріату не пізніше як за 4 
дні до дати проведення Асамблеї свою коротку біографію та бачення своєї діяльності в якості 
координатора Робочої групи (загальним обсягом не більше 2000 знаків) для поширення через 
розсилку відповідної Робочої групи та публікації на вебсайті УС ПГС, а також в роздаткових 
матеріалах Асамблеї.   

2.2. Процедури номінування кандидатів у члени УС ПГС, що представляють громадський 
сектор  

2.2.1. Право номінування кандидатів у координатори Робочої групи та право бути номінованим 
кандидатом належить зареєстрованим учасникам Асамблеї УС ПГС, що представляють 
громадські об’єднання та благодійні організації (тобто учасникам Асамблеї за виключенням тих, 
що зареєстровані як представники профспілок та організацій роботодавців).  

2.2.2. Орієнтовними критеріями до вибору кандидатів у представники громадського сектора є 
такі: 

- наявність доведеної експертизи і досвіду діяльності принаймні в одній із сфер Угоди; 
- володіння українською мовою та, на розмовному рівні, однією з робочих мов ЄС; 
- наявність доведеного досвіду громадської публічної дипломатії; 
- готовність представляти інтереси громадського сектору у діяльності УС ПГС і ПГС. 

2.2.3. Номінування кандидатів відбувається через заповнення відповідної онлайн-форми, в якій 
зазначаються організація та її представник у Робочій групі Асамблеї, що номінують кандидата, а 
також із списку зареєстрованих учасників Асамблеї, що представляють громадські об’єднання 
та благодійні організації, обирається номінований кандидат.  
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2.2.4. Номінування кандидатів розпочинається не пізніше як за 14 днів до дня проведення 
Асамблеї і закінчується не пізніше як за 8 днів. 

2.2.5. Після закриття номінування, Секретаріат УС ПГС оперативно зв’язується з номінованими 
особами для підтвердження їхньої згоди на участь у виборах.  

2.2.6. Список осіб, що були номіновані і підтвердили свою готовність брати участь у виборах 
(кандидатів у представники громадського сектора), оприлюднюється через електронну 
розсилку зареєстрованих учасників Асамблеї з числа громадських об’єднань і благодійних 
організацій, а також через вебсайт УС ПГС не пізніше як за 2 дні до дати проведення Асамблеї. 

2.2.7. Кандидати у представники громадського сектора мають надати Секретаріату не пізніше як 
за 4 дні до дати проведення Асамблеї свою коротку біографію та бачення своєї діяльності в 
якості представника громадського сектора (загальним обсягом не більше 2000 знаків) для 
поширення через розсилку учасників Асамблеї та на вебсайті УС ПГС, а також в роздаткових 
матеріалах Асамблеї. 

 

3. Право голосу 

3.1. Кожен учасник Асамблеї має один голос. 

3.2. Голосування за дорученням не передбачене.  

3.3. Учасники Асамблеї можуть голосувати під час виборів координатора Робочої групи тільки в 
тій Робочій групі, в якій вони зареєстровані (яку під час реєстрації зазначили як таку, в якій вони 
бажають працювати). 

3.4. Тільки ті учасники Асамблеї, що зареєструвалися як представники громадських 
об’єднань/благодійних організацій, можуть голосувати під час виборів трьох представників 
громадського сектора. 

  
4. Процедури голосування 
 
4.1. До початку виборів  на пленарній сесії Асамблея обирає Лічильну комісію, завданням якої є 
забезпечення дотримання виборчих процедур під час голосування та підрахунок голосів. 
Лічильна комісія складається з не менше 12 осіб, що не є номінованими на посади 
координаторів робочих груп або членів УС ПГС від громадських об’єднань.  
 
4.2. Голосування за координаторів Робочих груп 
4.2.1. Голосування за координаторів Робочих груп відбувається під час засідань Робочих груп. 
На початку засідань члени Лічильної комісії видають учасникам Робочих груп відповідно до 
списку зареєстрованих учасників Робочої групи виборчі бюлетені, що містять список кандидатів 
у координатори відповідної Робочої групи.  
 
4.2.2. Кандидати у координатори Робочих груп мають право на коротке представлення 
учасникам Робочої групи, а також можливість відповісти на запитання у разі їх наявності. 
 
4.2.3. Після представлення усіх кандидатів відбувається процедура голосування, яка проходить 
таємно. Учасники відмічають обраного кандидата галочкою, хрестиком чи іншим символом у 
квадраті навпроти його імені, після чого опускають бюлетень у спеціальну скриньку. Бюлетені, в 
яких відмічені двоє і більше кандидатів, вважаються недійсними. 
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4.2.4. Після голосування члени Лічильної комісії підраховують голоси, оголошують кількість 
дійсних бюлетенів, а також кількість голосів, відданих за кожного кандидата. Кандидати, що 
набрали найбільшу кількість голосів, вважаються обраними. 
 
4.2.5. У разі набрання однакової найбільшої кількості голосів двома чи більше кандидатами, 
відбувається другий тур голосування, в якому беруть участь лише ці кандидати. Якщо за 
кандидатів буде знову віддано рівну кількість голосів, процедура повторюється, доки 
координатор не буде обраний. 
 
4.2.6. За рішенням учасників Робочої групи може бути обрано заступника координатора Робочої 
групи з числа учасників Робочої групи, що представляє інший сектор, ніж той, до якого 
належить обраний координатор, або іншу сферу експертизи, ніж та, яка є профільною для 
обраного координатора. 
 
4.3. Голосування за представників громадського сектору 
4.3.1. Голосування за кандидатів у представники громадського сектору відбувається у перерві 
між пленарними сесіями. Виборчі бюлетені за представників сектору громадських організацій 
видаються зареєстрованим учасникам Асамблеї з числа громадських об’єднань/благодійних 
організацій під час реєстрації. 
 
4.3.2. Кандидати у представники громадського сектору мають право на коротке представлення 
на пленарній сесії Асамблеї, а також можливість відповісти на запитання у разі їх наявності 
(загальний час, що надається одному кандидату визначається загальною кількістю кандидатів, 
але не перевищує 5 хвилин). 
 
4.3.3. Після представлення усіх кандидатів відбувається процедура голосування, яка проходить 
таємно. Учасники відмічають трьох обраних кандидатів галочкою, хрестиком чи іншим 
символом у квадраті навпроти їх імен, після чого опускають бюлетень у спеціальну скриньку. 
 
4.3.4. Після голосування члени Лічильної комісії підраховують голоси, оголошують кількість 
дійсних бюлетенів, а також кількість голосів, відданих за кожного кандидата. Троє кандидатів, 
що набрали найбільшу кількість голосів, вважаються обраними. 
 
4.3.5. У разі неможливості визначити трійку представників громадського сектору за 
результатами голосування (наприклад, двоє і більше кандидатів зайняли третє місце за 
кількістю голосів), відбувається другий тур голосування, в якому беруть участь лише ці 
кандидати. Якщо за кандидатів буде знову віддано рівну кількість голосів, процедура 
повторюється, доки координатор не буде обраний. 

 


