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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Уже понад два десятиліття Центральна виборча комісія за-
безпечує адміністрування виборчих процесів та виступає 
гарантом розбудови демократії в Україні. Без сумніву, усім, 
хто докладав зусилля на цьому тернистому шляху, сьогодні 
є чим пишатися. Зростання суспільної довіри до роботи Ко-
місії переконливо свідчить - ми рухаємось у правильному 
напрямку. Проте нові виклики вимагають від нас сучасних 
знань та компетенцій, необхідних для прийняття ефектив-
них управлінських рішень.

Глибоко переконаний, що поступальний розвиток дер-
жавної інституції неможливий без стратегічного бачення. 
Украй важливими є усвідомлення організацією власної мі-
сії, візії та декларування чітких і прозорих керівних принци-
пів, однаково зрозумілих як для експертного середовища, 
так і для пересічних громадян. Одна з головних засад стра-
тегічного мислення полягає в тому, що інституційні рішен-
ня повинні прийматися свідомо, відкрито та із залученням 
якомога більшої кількості всіх зацікавлених сторін. Саме 
тому перший в історії Комісії Стратегічний план не є доку-
ментом «з обмеженим доступом», а відкритою для редагу-
вання білою книгою. 

Принципи, покладені в основу Стратегічного плану, під-
тверджують, що Комісія мотивована динамічно розвива-
тись та модернізуватись, щоб гарантувати громадянам 
послуги на рівні світових стандартів. ЦВК позиціонує себе 
не тільки як інститут захисту демократії та гарант вибор-
чих прав кожного громадянина України. Комісія має амбіції 
стати організацією-лідером з просвіти громадян для їх все-
бічного залучення у виборчий процес.  
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Цей Стратегічний план - наслідок колективної роботи ши-
рокого кола професіоналів: членів Комісії, фахівців Секре-
таріату ЦВК та Служби розпорядника Державного реєстру 
виборців, політичних партій, представників профільних 
громадських та міжнародних організацій. Під час роботи 
над документом Комітет стратегічного планування опра-
цював близько 170 пропозицій та рекомендацій, більшість 
із яких були включені до остаточної редакції Стратегічного 
плану. Проєкт документа став предметом публічного обго-
ворення із залученням національних та міжнародних екс-
пертів. Від імені Комісії хочу подякувати кожному, хто знай-
шов можливість та долучився до нас у рамках стратегічних 
сесій.

Також  хочу висловити окрему вдячність нашому незмін-
ному партнеру – Міжнародній фундації виборчих систем, 
що надавала Центральній виборчій комісії консультативну 
підтримку протягом усього процесу створення Стратегіч-
ного плану на 2020-2025 роки в рамках виконання про-
грам міжнародної технічної допомоги, за сприяння Агент-
ства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства 
міжнародних справ Канади та допомоги від уряду Великої 
Британії (UK aid).

Затвердження стратегії на 2020-2025 роки – це лише пер-
ший крок на шляху системної модернізації Комісії, попере-
ду ще багато роботи заради спільного майбутнього нашої 
країни. Тому ми знову запрошуємо до співпраці всі заці-
кавлені сторони з метою реалізації завдань Стратегічно-
го плану та подальшої розбудови демократичних процесів 
в Україні. Разом ми зможемо зробити виборчий процес в 
Україні прозорим, якісним та зручним для всіх!

Голова Центральної виборчої комісії
Олег ДІДЕНКО
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СТРАТЕГІЧНІ 
ОСНОВИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
ВИБОРЧОЇ 
КОМІСІЇ



5Стратегічний план ЦВК на 2020-2025 роки

Згідно з Конституцією Україна є суверенною, 
незалежною, демократичною, соціальною і 
правовою державою, чиї громадяни обира-
ють владу на основі загального, рівного і пря-
мого виборчого права шляхом таємного голо-
сування. 

Станом на 31 грудня 2019 року Державний 
реєстр виборців налічував 35 477 188 
осіб, які мають право обирати та бути 
обраними в Україні. 

Наявність такої кількості виборців перетво-
рює вибори національного масштабу на най-
більшу логістичну подію в державі.

Так, у день голосування з виборів Президен-
та України або народних депутатів України

>500 000 ~2 700

мають одночасно забезпечувати належну 
організацію та проведення цих виборів.

Центральна виборча комісія зобов’язана ад-
мініструвати всі етапи виборчого процесу 
шляхом реалізації повноважень, покладених 
на неї законами України.

Протягом існування Комісія поступово підви-
щувала рівень свого професіоналізму та яко-
сті послуг, які вона надає учасникам виборчо-
го процесу.

Це сприяло тому, що чергові вибори 
Президента України 31 березня 2019 року 
та позачергові вибори народних депутатів 
України 21 липня 2019  року були визнані 
громадянським суспільством України та 
представниками міжнародної спільноти 
вільними й чесними, організованими на 
високому рівні. 

Водночас протягом цих двох виборчих кам-
паній укотре виявились системні проблеми, 
успадковані з попередніх виборів, зокрема, 
неналежне матеріально-технічне забезпечен-
ня комісій нижчого рівня, надмірна бюрокра-
тизація процесу реєстрації кандидатів, велика 
кількість помилок під час складання протоко-
лів про підрахунок голосів виборців на вибор-
чій дільниці через їх громіздкість і труднощі 
заповнення тощо. Комісія усвідомлює ці недо-
ліки і прагне удосконалити процес адміністру-
вання виборів, усунувши подібні проблеми в 
межах повноважень самої Комісії. 

КОНТЕКСТ
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Крім того, виборчі кампанії 2019 року виявили 
низку зовнішніх загроз, що можуть негатив-
но позначатися на перебігу виборів в Україні. 
Серед таких можна назвати поширення дезін-
формації через Інтернет, зокрема в соціаль-
них мережах, втручання у вибори іноземних 
держав, кібератаки на інформаційні системи 
Комісії, підступні маніпуляції недоброчесних 
політичних гравців (кандидати-клони, технічні 
кандидати та навіть організації, недостовірна 
інформація, неоднозначне тлумачення кан-
дидатами термінів і понять виборчого законо-
давства та багато іншого). 

Також варто зазначити, що наприкінці 
грудня 2019 року Верховна Рада України 
ухвалила перший в історії України 
Виборчий кодекс, який суттєво змінив 
виборчі системи на виборах народних 
депутатів України та місцевих виборах. 

Враховуючи, що чергові місцеві вибори в 
Україні заплановано на жовтень 2020 року, 
Комісія має швидко адаптуватись до законо-
давчих нововведень та провести широко-
масштабну роз’яснювальну роботу серед усіх 
суб’єктів виборчих процесів та інших зацікав-
лених сторін. Крім того, сам Кодекс потребує 
доопрацювання, зокрема, усунення правових 
колізій та технічних помилок.

Зважаючи на викладене, адміністрування 
виборчих процесів стає дедалі більш комп-
лексним і складним завданням, яке може 
ефективно виконуватися тільки за умови 
системного планування діяльності, а також 
усвідомлення існуючих прогалин у процесі ор-
ганізації виборів та визначення стратегії щодо 
їх усунення, осмислення зовнішніх загроз, на-
працювання шляхів їх запобігання та нівеляції 
наслідків.

Таким чином, 27 грудня 2019 року Комісія з 
метою посилення та системного розвитку ор-
гану адміністрування виборів, продовження 
його модернізації та вдосконалення процесу 
адміністрування виборів в Україні ухвалила 
постанову № 1990 «Про План роботи Цен-
тральної виборчої комісії на перше півріччя 
2020 року», відповідно до якої має бути розро-
блений Стратегічний план, що охоплюватиме 
період із 2020 до 2025 року. Комісія сподіва-
ється, що реалізація такого плану сприятиме 
не тільки модернізації її роботи та підвищен-

ню рівня прозорості виборчого процесу, а й 
створенню умов для запровадження в Україні 
новітніх виборчих технологій. 

Також окремою постановою Центральної ви-
борчої комісії від 16 січня 2020 року № 8 «Про 
стратегічне планування Центральної вибор-
чої комісії» було затверджено Положення про 
Комітет стратегічного планування, на який 
покладено обов’язок упродовж трьох місяців 
розробити проєкт Стратегічного плану Цен-
тральної виборчої комісії.

Кількісний і персональний склад Комітету був 
затверджений розпорядженням Голови Цен-
тральної виборчої комісії від 17 січня 2020 
року № 1. 

До складу Комітету увійшли 4 члени Комісії і 4 
представники Секретаріату Комісії та Служби 
розпорядника Державного реєстру виборців:

● В.В. Плукар,  
заступник Голови Комісії (голова Комітету); 

● О.А. Гатаулліна,  
секретар Комісії (заступник голови Коміте-
ту); 

● А.Є. Гевко,  
член Комісії;

● С.О. Постівий,  
член Комісії;

● О.В. Стельмах,  
керівник Служби розпорядника Держав-
ного реєстру виборців; 

● В.Я. Середа,  
завідувач редакційно-видавничого відділу 
Секретаріату Комісії; 

● С.Р. Флікян,  
радник Голови Комісії, 

● Д.О. Пікалов,  
помічник члена Комісії.
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Розробка стратегії Центральної виборчої 
комісії на 2020 – 2025 роки відбулась із 
залученням широкого кола зацікавлених 
сторін відкрито та прозоро. 

Так, Комітет стратегічного планування звер-
нувся до політичних партій, які брали участь 
у позачергових виборах народних депутатів 
України 2019 року, та до профільних громад-
ських і міжнародних організацій з пропози-
цією надати рекомендації щодо конкретних 
стратегічних дій. 

У цілому зацікавленими сторонами 
було подано близько 170 рекомендацій, 
більшість з яких були включені до проєкту 
Стратегічного плану. 

З метою підвищення рівня інклюзії всіх заці-
кавлених сторін до процесу прийняття рішень 
було вирішено додатково провести публічне 
обговорення проєкту документа з враховани-
ми рекомендаціями з політичними партіями, 
громадськими та міжнародними організаціями 
19 травня 2020 року, під час якого було до-
опрацьовано проєкт Стратегічного плану. 

Після підготовки доопрацьованого проєкту 
Стратегічного плану Центральної виборчої 
комісії на 2020 – 2025 роки документ був на-
даний на розгляд Голові Комісії О.М. Діденку 
та іншим членам Комісії. 

Стратегічний план був затверджений Поста-
новою ЦВК від 11 червня 2020 року № 102.

визначення стратегічних основ Комісії;

проведення організаційної оцінки Комісії;

визначення стратегічних напрямів діяльності Комісії та розробка власне стратегії 
(цілей, дій, вимірюваних результатів, відповідальних та строків);

проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими в процесі 
стратегічного планування сторонами, серед яких національні та міжнародні експерти 
з питань виборів і представники громадянського суспільства та політичних партій.

РОЗРОБКА ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ОХОПЛЮВАЛА 
ТАКІ ЕТАПИ: 

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

м. Київ

11 червня 2020 року № 102

Про Стратегічний план Центральної 
виборчої комісії на 2020 – 2025 роки



8 Стратегічний план ЦВК на 2020-2025 роки

Вибори народних депутатів у Радянській Укра-
їні призначалися Верховною Радою Україн-
ської РСР. Порядок утворення Комісії визна-
чався чинним на той час Законом УРСР «Про 
вибори народних депутатів Української РСР», 
де йшлося про таке: 

«Центральна виборча комісія по 
виборах народних депутатів Україн-
ської РСР утворюється Верховною 
Радою Української РСР за поданням 
обласних, Київської і Севастополь-
ської міських Рад народних депута-
тів або їх президій з врахуванням 
пропозицій трудових колективів або 
їх рад, органів громадських органі-
зацій, колективів професійно-техніч-
них, середніх спеціальних і вищих на-
вчальних закладів, зборів виборців 
за місцем проживання і військовос-
лужбовців по військових частинах, а 
також за поданням республіканських 
органів громадських організацій не 
пізніш як за чотири місяці до виборів 
у складі голови, двох заступників 
голови, секретаря і 27 членів комі-
сії. Строк повноважень Центральної 
виборчої комісії 5 років» 

(стаття 21 Закону УРСР від 27.10.1989 № 8304-
ХІ). 

ІСТОРІЯ

Для проведення в 1990 році виборів 
народних депутатів 12-го скликання 
Верховна Рада УРСР відповідно до своєї 
Постанови від 28 жовтня 1989 року № 
8310-XI утворила «Центральну виборчу 
комісію по виборах народних депутатів 
Української РСР». Це були останні вибори 
до Верховної Ради в умовах існування 
Радянського Союзу. Після прийняття 
Акта проголошення незалежності України 
24 серпня 1991 року Верховну Раду УРСР 
12 скликання було перейменовано на 
Верховну Раду України 1-го скликання. 
Надалі саме вона стала каталізатором 
демократичних змін у політичній системі 
держави.

Верховна Рада України  поклала на Централь-
ну виборчу комісію по виборах народних депу-
татів Української РСР повноваження провести 
1 грудня 1991 року вибори Президента України 
та референдум, за результатами якого й було 
затверджено Акт проголошення незалежнос-
ті України (Постанова від 11.10.1991 № 1660-ХІІ, 
ухвалена відповідно до Закону УРСР «Про ви-
бори Президента України» від 05.07.1991 № 
1297-ХІІ). 

Центральна виборча комісія по виборах на-
родних депутатів України опікувалася органі-
зацією підготовки та проведення виборів до 
1997 року. Верховна Рада України покладала 
на цю Комісію також обов’язки Централь-
ної виборчої комісії по виборах Президента 
України. Члени Комісії залучались до виконан-

2019
2004

1997
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ня своїх обов’язків на тимчасовій основі, не 
звільняючись з основного місця роботи. 

Перше засідання Комісії як постійно 
діючого незалежного колегіального 
державного органу відбулось 13 листопада 
1997 року. 

Підвалини створення державного органу, 
який у межах своєї компетенції самостійно, 
незалежно від інших органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових та службових осіб здійснював би 
повноваження щодо забезпечення волевияв-
лення громадян, були закладені Конституцією 
України в червні 1996 року. Відтоді призна-
чення на посади та звільнення з посад чле-
нів Центральної виборчої комісії за поданням 
Президента України належить до повнова-
жень Верховної Ради України.

Правову регламентацію діяльності Комісії 
було завершено прийняттям Закону України 
«Про Центральну виборчу комісію» в грудні 
1997 року. 

Цим Законом визначено повноваження Комі-
сії як постійно діючого колегіального держав-
ного органу, пов’язані з: 

● організацією підготовки та проведення 
виборів Президента України, 

● організацією підготовки та проведення 
виборів народних депутатів України, 

● організацією підготовки та проведення 
всеукраїнського та місцевих 
референдумів, 

● здійсненням консультативно-методичного 
забезпечення місцевих виборів, 

а також запроваджено міжнародні стандарти 
незалежності, відкритості і гласності в її діяль-
ності.

З часом практика організації підготовки та 
проведення виборів і всеукраїнського рефе-
рендуму обумовила необхідність оновлення 
положень згаданого Закону, змін правового 
статусу членів Комісії, розширення обсягу по-
вноважень, зміцнення принципів та засад ор-
ганізації діяльності Комісії.

З огляду на це Верховна Рада України 30 черв-
ня 2004 року прийняла нову редакцію Закону 

України «Про Центральну виборчу комісію», 
якою вдосконалила регулювання діяльності 
та значно розширила повноваження Комісії. 
Суттєві зміни в цей Закон було внесено також 
під час прийняття Виборчого кодексу України 
19 грудня 2019 року.

За 23 роки значно змінилася організаційна 
структура Секретаріату Комісії, зросла чисель-
ність її працівників у зв’язку з розширенням 
повноважень Комісії і як адміністратора вибо-
рів, і як розпорядника Державного реєстру 
виборців. Робота над створенням Державно-
го реєстру виборців почалась після ухвален-
ня Закону України «Про Державний реєстр 
виборців» 22 лютого 2007 року. А власне 
автоматизовану інформаційно-телекомуніка-
ційну систему «Державний реєстр виборців» 
було запроваджено в промислову експлуата-
цію у вересні 2009 року. 

З 1997 року Центральна виборча комісія 
забезпечила організацію проведення 
всеукраїнського референдуму 2000 року, 
виборів Президента України 1999, 2004, 
2010, 2014, 2019 років, виборів народних 
депутатів України 1998, 2002, 2006, 2007, 
2012, 2014 і 2019 років. 

За цей період Комісія також організовувала 
підготовку загальнонаціональних виборчих 
кампаній з проведення місцевих виборів у 
2006, 2010 і 2015 роках та станом на січень 

2020 року призначила перші вибори в 

988

Комісія і надалі планує з честю нести 
беззастережну відповідальність за 
точне встановлення результатів 
загальнонаціональних виборів і 
всеукраїнського референдуму.
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Статус Комісії визначається:

● Конституцією України;

● Виборчим кодексом України;

● Законом України «Про Центральну 
виборчу комісію»;

● іншими законами.

Комісія є постійно діючим колегіальним дер-
жавним органом, який здійснює свої повно-
важення самостійно, незалежно від інших 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових 
осіб. Комісія діє на підставі Конституції Украї-
ни, Закону України «Про Центральну виборчу 
комісію» та інших законів України та наділена 
повноваженнями щодо організації підготовки 
і проведення всіх типів виборів у порядку та в 
межах, встановлених законами України.

Центральна виборча комісія очолює 
систему виборчих комісій, які 
забезпечують організацію підготовки та 
проведення загальнодержавних виборів, і є 
комісією вищого рівня щодо всіх окружних, 
дільничних виборчих комісій та всіх 
виборчих комісій з усіх місцевих виборів. 

Закон України «Про Центральну виборчу ко-
місію» визначає загальні повноваження Комі-
сії, у тому числі щодо забезпечення реалізації 
і захисту виборчих прав громадян України та 
права на участь у референдумах, дотриман-

ПРАВОВА ТА ОПЕРАЦІЙНА БАЗА
ня передбачених Конституцією та законами 
України принципів і засад виборчого процесу 
та процесу референдуму, забезпечення од-
накового застосування законодавства Украї-
ни про вибори і референдуми на всій терито-
рії України, а також конкретні повноваження 
щодо кожного типу виборів та референдумів. 

До складу Комісії входять 

17

та звільняються з посад Верховною Радою 
України за поданням Президента України. 

У поданні Президента України про призна-
чення членів Комісії враховуються пропозиції 
депутатських фракцій і груп, утворених у по-
точному скликанні Верховної Ради України. Із 
числа членів Комісії обираються Голова Комі-
сії, два заступники Голови Комісії та секретар 
Комісії, які повинні мати вищу юридичну осві-
ту.
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Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні 
нею повноважень покладається на Секрета-
ріат Комісії. 

Секретаріат Комісії для забезпечення здійс-
нення Комісією та її членами повноважень, пе-
редбачених Законом України «Про Централь-
ну виборчу комісію», виконує 

● організаційну роботу, 

● юридичну роботу,

● експертну роботу,

● аналітичну роботу,

● інформаційно-довідкову роботу,

● матеріально-технічну роботу 

спрямовану на забезпечення здійснення Ко-
місією та її членами повноважень, передбаче-
них Законом України «Про Центральну вибор-
чу комісію». 

Комісія є розпорядником Державного реє-
стру виборців – автоматизованої інформацій-
но-телекомунікаційної системи, призначеної 
для зберігання, обробки відомостей про ви-
борців, передбачених Законом України «Про 
Державний реєстр виборців», та користуван-
ня ними. Комісія забезпечує його ведення 
та функціонування відповідно до закону, для 
чого утворено Службу розпорядника Дер-
жавного реєстру виборців. Положення про 
Секретаріат, патронатну службу Комісії та про 
Службу розпорядника Реєстру, їх структура і 
штатний розпис затверджуються Комісією за 
пропозицією Голови Комісії.

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців
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МІСІЯ
Центральна виборча 

комісія – це незалежний 
колегіальний державний 
орган, який забезпечує 

належне адміністрування 
виборів та референдумів, 

що гарантує право 
кожного громадянина 

України на волевиявлення 
та право бути обраним.

ВІЗІЯ
Комісія є авторитетною, 

незалежною, проактивною 
в просвіті, інноваціях, 

професіоналізації органів 
адміністрування виборів 
державною інституцією. 

Здобувши високий рівень 
довіри суспільства, Комісія 
стала лідером у просуванні 
демократичних процесів в 
Україні та платформою для 
дискусій усіх зацікавлених 
сторін щодо організації та 

проведення виборів.

МІСІЯ, ВІЗІЯ ТА КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 
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КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

  ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Для Комісії відповідно до цього принципу лю-
дина, її права та свободи щодо участі у вибо-
рах та референдумах визнаються найвищими 
цінностями та визначають зміст і спрямування 
діяльності Комісії.

  ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА  
          НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ

Комісія керується принципами доброчесності 
та неупередженості під час виконання своїх 
обов’язків щодо організації виборів та розпо-
ряджання державними ресурсами, слугує при-
кладом для наслідування у сфері реалізації та 
захисту виборчих прав громадян та права на 
участь у референдумах. 

  НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Прийняття рішень Комісією здійснюється на 
основі Конституції та законів України, а також 
на засадах верховенства права. Вона діє само-
стійно і незалежно від інших органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових та службових осіб, політичних 
партій та інших суб’єктів виборчого процесу. 

  ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Члени Центральної виборчої комісії та її пра-
цівники приймають об’єктивні та обґрунтовані 
рішення, компетентно визначають і застосо-
вують різні гнучкі, ефективні, такі, що відпо-
відають ситуації та конкретним обставинам, 
методи, засоби, прийоми виконання постав-
лених завдань. 

  ВІДКРИТІСТЬ ТА 
          ПРОЗОРІСТЬ

Комісія вчасно та регулярно оприлюднює всю 
передбачену законом, а також іншу важли-

ву для зацікавлених сторін інформацію в до-
ступний для широкого загалу спосіб, у тому 
числі на офіційному вебсайті Комісії. Комісія 
завчасно повідомляє про свої засідання та 
їх порядок денний. Комісія сприяє діяльності 
офіційних національних та міжнародних спо-
стерігачів під час виборчого процесу.

  КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ

Рішення Центральної виборчої комісії прийма-
ються колегіально більшістю її членів із мак-
симальним урахуванням думки меншості. Під 
час прийняття рішень члени Комісії прагнуть 
забезпечити консенсус думок та пропозицій.

  ІНКЛЮЗИВНІСТЬ

Комісія сприяє усуненню перепон на шляху до 
реалізації виборчих прав громадян та права 
на участь у референдумах, а також залучен-
ню якомога ширшого кола зацікавлених сто-
рін до виборчих процесів в Україні.

 СЕРВІСНІСТЬ

Комісія, виконуючи свої повноваження, праг-
не ефективно та якісно забезпечити можли-
вість громадян реалізувати свої виборчі пра-
ва.

  ПРЕВЕНТИВНІСТЬ

Комісія запобігає потенційним загрозам ви-
борчого процесу, постійно відстежуючи як 
позитивні, так і негативні тенденції суспіль-
но-політичного життя на національному та 
міжнародному рівнях, намагаючись адекват-
но та завчасно реагувати на них, а також упро-
ваджуючи діяльність, спрямовану на просвіту 
виборців та інших зацікавлених у виборчому 
процесі сторін.

КОМІСІЯ РЕАЛІЗУЄ СВОЮ СТРАТЕГІЮ НА ОСНОВІ ТАКИХ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ:



14 Стратегічний план ЦВК на 2020-2025 роки

Під час роботи над Стратегічним планом Цен-
тральної виборчої комісії  на 2020 – 2025 роки 
для визначення поточного стану справ та для 
більш чіткого формулювання стратегічних на-
прямків та цілей Комісії Комітетом стратегічно-
го планування була проведена організаційна 
оцінка та SWOT-аналіз органу адмініструван-
ня виборів. 

Серед заходів організаційної оцінки були:

● анонімне опитування працівників Комісії, 

● інтерв’ю з керівниками визначених 
структурних підрозділів Комісії, 

● аналіз рекомендацій міжнародних 
організацій та профільних вітчизняних 
громадських організацій (за результатами 
двох виборчих кампаній 2019 року)

● опитування політичних партій, які брали 
участь в останніх виборах народних 
депутатів України (позачергові вибори 
народних депутатів України 21 липня 2019 
року).

СТИСЛИЙ ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
ОЦІНКИ ТА SWOT-АНАЛІЗУ

РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО КОМІСІЇ

Згідно із соціологічним опитуванням, прове-
деним IFES спільно з Київським міжнародним 
інститутом соціології після виборів Президен-

та України 2019 року, 

71%

декларували, що «значною мірою» або «де-
якою мірою» вірять, що Комісія спроможна 

організувати достовірні вибори.

Після позачергових виборів народних депу-
татів України 2019 року цей показник стано-
вив 64%. Хоча рівень довіри до Комісії не до-
сліджувався системно за часи незалежності 
України, однак, порівнюючи результати цього 
опитування з попередніми подібними соціоло-
гічними опитуваннями, можна стверджувати, 
що в 2019 році рівень довіри до Комісії був 
найвищим за весь період існування Комісії як 
державного органу (див. табл. 1).
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При цьому більшість політичних 
партій, які взяли участь в опитуванні 
під час організаційної оцінки в межах 
стратегічного планування, також 
зазначили, що мають високий або скоріше 
високий рівень довіри до Комісії.

Зростанню рівня довіри до Комісії сприяло на-
самперед постійне підвищення рівня профе-
сіоналізму працівників Комісії та дотримання 
принципів політичної нейтральності членами 
Комісії.

ВІДКРИТІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ 

Комісія оприлюднює інформацію щодо органі-
зації та проведення виборів згідно з вимогами 
відповідних законів України, водночас, розу-
міючи високий рівень громадського інтересу 
до виборчих процесів, Комісія вживає заходів 
щодо збільшення публічності та відкритості у 
своїй діяльності. Комісія працює над розши-
ренням обсягу відомостей стосовно перебігу 
виборчих процесів та іншої інформації, що є 
у розпорядженні Комісії та становить суспіль-
ний інтерес, а також над тим, щоб така інфор-
мація оприлюднювалась завчасно, на чому 
наголошують політичні партії. Також з метою 
висвітлення діяльності Комісії на сьогодні ор-

ганізовано трансляцію її засідань, а для підви-
щення рівня залучення зацікавлених сторін 
до прийняття рішень запроваджено прове-
дення публічних консультацій з громадські-
стю стосовно проєктів рішень Комісії.

ІНСТИТУЦІЙНА ПАМ’ЯТЬ ТА 
ҐЕНДЕРНА СТАТИСТИКА

За результатами опитування працівників 
Комісії, проведеного під час організаційної 

оцінки, 

86%

відповіли, що задоволені чи скоріше задово-
лені умовами роботи в Комісії. 

Таблиця 1. Рівень довіри до Комісії з 2005 до 2019 року
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Однією із сильних сторін Комісії є невисокий 
рівень плинності кадрів, що сприяє розвитку 
інституційної пам’яті організації, яка є запору-
кою належного адміністрування виборчого 
процесу навіть за умови кризової ситуації. Та-
кож Комісія збалансовано підходить до просу-
вання жінок та чоловіків кар’єрними сходами. 
Станом на початок лютого 2020 року в Секре-
таріаті, патронатній службі Комісії та Службі 
розпорядника Реєстру працювали 146 жінок 
та 125 чоловіків.

Керівні посади обіймали

31 30

* посада заступника голови не передбачена законодавством під час проведення повторного голосування на виборах 
Президента України.

Таблиця 2. Аналітичні дані про керівний склад окружних виборчих комісій
(без членів, які припинили повноваження)

Серед членів Комісії – 5 жінок та 12 чоловіків. 
Водночас варто наголосити, що членів Комі-
сії призначає на посади Верховна Рада Укра-
їни за поданням Президента України, в якому 
враховуються пропозиції депутатських фрак-
цій і груп, утворених у поточному скликанні 
Верховної Ради України. 

Комісія вважає важливим дотримання та 
просування принципів ґендерної рівності 
не тільки в стінах Комісії, а й у виборчому 
процесі в цілому, тому варто звернути 
увагу на результати ґендерного аналізу 
керівного складу окружних виборчих 
комісій під час загальнонаціональних 
виборчих кампаній 2019 року

(див. табл. 2):

Вид та дата  
проведення  

виборів

Всього 
голів, 

заступників 
голів та 

секретарів 
ОВК

Жінки 
(кількість 

осіб)

Жінки 
(відсоток 
загальної 
кількості)

Чоловіки 
(кількість 

осіб)

Чоловіки 
(відсоток 
загальної 
кількості)

Чергові вибори 
Президента України 
31 березня 2019 року 
(станом на 31.03.2019)

597 осіб 327 осіб 54,77% 270 осіб 45,23%

Чергові вибори 
Президента України 

31 березня 2019 
року (станом на 

день повторного 
голосування 
21.04.2019)

398 осіб* 248 осіб 62,31% 150 осіб 37,69%

Позачергові вибори 
народних депутатів 

України 21 липня 
2019 року(станом на 

21.07.2019)

596 осіб 345 осіб 57,89% 251 особа 42,11%
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Чи порекомендуєте Ви знайомим подаватись 
на вакансії у ЦВК? 

15,8%

84,2%

ПЛАНИ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ 
КОМІСІЇ

Склад Центральної виборчої комісії, сформо-
ваний у 2019 році, декларує готовність роз-
вивати та модернізувати діяльність Комісії, в 
тому числі застосовуючи новітні технології. 

Комісія займає проактивну позицію 
також з багатьох інших питань – 
ініціювання впровадження інформаційних 
технологій у процес підрахунку голосів 
виборців, оптимізації виборчих процедур, 
доступності виборчого процесу, 
просування розширення участі жінок у 
політиці тощо. 

Комісія підтримує добрі робочі відносини з 
державними інституціями, міжнародними парт-
нерами та політичними партіями. Разом з тим 
Комісія визнає, що має бути більш активною 
у співпраці з медіа та громадськими організа-
ціями, для чого розробляється комунікаційна 
стратегія Комісії.

ПОТРЕБА В РЕОРГАНІЗАЦІЇ 
СТРУКТУРИ

Одним із першочергових завдань 
Комісії є реорганізація її структури, 
зокрема, створення територіальних та 
регіональних представництв Комісії та 
Центру підготовки учасників виборчих 
процесів, передбачених Виборчим кодексом 
України, а також перегляд структури 
Комісії у зв’язку з дублюванням функцій 
деякими її структурними підрозділами та 
появою нових завдань Комісії. 

Основною перепоною на шляху створення те-
риторіальних та регіональних представництв 
Комісії є відсутність єдиної концепції та відпо-
відного фінансування на поточний бюджетний 
період. Нинішня структура Секретаріату Комі-
сії також негативно позначається на комуніка-
ції між її структурними підрозділами та проце-
сах прийняття рішень. Ще однією зі слабких 
сторін у діяльності Комісії було визнано доку-
ментальну забюрократизованість. Складність 
процедур у діяльності Комісії відзначали як 
політичні партії, так і її працівники.

ІНШІ ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ

Багато перешкод на шляху підвищення ефек-
тивності діяльності Комісії зумовлено невідпо-
відністю приміщення Комісії її потребам, а іноді 
й вимогам закону. Зокрема, найпоширенішою 
скаргою співробітників на умови праці в Комі-
сії була скарга щодо невідповідності розміру 
кабінету кількості розташованого там персо-
налу. Адмінбудівля також є важко доступною 
для людей з інвалідністю. Пропозиція повер-
нути приміщення (2 та 3 поверхи будівлі), що 
перебували в оперативному управлінні Ко-
місії та були передані Державному агентству 
України з питань відновлення Донбасу (Мініс-
терство у справах ветеранів України), може 
сприяти вирішенню деяких інфраструктурних 
проблем, але не усуне їх комплексно.

Під час проведення анонімного 
опитування працівників Секретаріату 
Комісії респонденти на відкрите 
питання «Що варто покращити на 
Вашому робочому місці, аби воно 
було більш комфортним та сприяло 
продуктивності (1-3 пропозиції)?» 
найчастіше відповідали, що потрібно 
зменшити кількість робочих місць в 
кабінеті та змінити стільці. 

Серед виявлених недоліків інституції також 
зазначались консерватизм організаційної 
культури, оскільки працівники і далі застосо-
вують деякі усталені практики роботи, незва-
жаючи на їх застарілість, та кадрова політика, 
зокрема, через наявність значної кількості ва-
кантних посад, відсутність адекватної системи 
оцінювання ефективності роботи персоналу, 
невисокий рівень мотивації та ініціативності 
працівників. 
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Разом з тим суттєво на якість виборчого про-
цесу впливає рівень підготовки членів вибор-
чих комісій нижчого рівня.

ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ

Низька поінформованість суб’єктів виборчо-
го процесу, особливо виборців та політичних 
партій, щодо нововведень виборчого зако-
нодавства може негативно позначитися на 
процесі адміністрування виборів. Зокрема, 
працівники Комісії можуть зіткнутися з вели-
чезним масивом документів, поданих з по-
милками, комісії нижчого рівня будуть потер-
пати від агресивно налаштованих виборців та 
кандидатів, які вимагатимуть, щоб вони діяли 
згідно з процедурами старого законодавства, 
а недобросовісні політичні гравці зможуть 
розповсюджувати дезінформацію через со-
ціальні мережі та медіа з метою дестабілізації 
виборчого процесу.

Крім того, що Комісії завжди доводиться діяти 
в умовах тиску з боку різних політичних грав-
ців, на імідж Комісії та рівень довіри громадян 
до інституції можуть вплинути їх політичні мані-
пуляції, як от використання технології канди-
датів-клонів. 

Також високим залишається рівень 
кіберзагроз та ймовірності втручання 
іноземних держав у перебіг виборів. 

Для надійного функціонування інформаційних 
систем Комісії в умовах високого рівня кібер-
загроз у 2019 році було проведено модерніза-
цію та оновлення системного програмного за-
безпечення. Та враховуючи мінливий характер 
кіберзагроз, а також швидкість розвитку новіт-
ніх технологій, доречним буде розроблення та 
прийняття комплексної стратегії забезпечення 
кібербезпеки та регулярне проведення піс-
лявиборчих аудитів з метою оцінки ефектив-
ності функціонування системи кібербезпеки.

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Разом з тим Комісія має значний 
потенціал удосконалення та розвитку. 

Розширення структури Комісії на місцях спри-
ятиме більш оперативному розв’язанню про-
блем, а також наданню консультацій суб’єктам 
виборчого процесу безпосередньо в регі-
онах. Високий рівень довіри, що наразі має 
Комісія, та її прагнення модернізуватись дає 
підстави розраховувати на залучення додат-
кових коштів міжнародної технічної допомоги 
для поліпшення адміністрування виборів, а та-
кож поглиблення процесу обміну досвідом з 
іншими ОАВ.

Єдина інформаційно-аналітична система «Ви-
бори» та Державний реєстр виборців мають 
потенціал для створення нових послуг на рів-
ні дільничних виборчих комісій і подальшої 
технологізації виборчого процесу. Підвищен-
ня кваліфікації персоналу Комісії сприятиме 
оптимізації внутрішніх процедур, збільшенню 
швидкості надання послуг та додасть важелів 
протидії кіберзагрозам. 
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Сильні сторони Слабкі сторони

Професіоналізм Нинішня організаційна структура

Готовність розвиватись та 
модернізовуватись

Консерватизм організаційної культури

Відкритість Недостатня внутрішня і зовнішня комунікація

Проактивність Кадрова політика

Співпраця з міжнародними партнерами
Відсутність інформаційних систем на рівні 

ДВК

Наявність інформаційно-аналітичних систем 
адміністрування виборів

Забюрократизованість процедур

Інституційна пам’ять 
Невідповідність приміщення потребам 

Комісії

Рівень підготовки членів виборчих комісій

Можливості Загрози

Потенціал інформаційних систем і технологій Неналежне фінансове забезпечення

Залучення додаткових коштів від проєктів 
міжнародної технічної допомоги

Кіберзагрози та втручання іноземних 
держав

Розширення структури Комісії на місцях Дезінформація та інформаційні атаки

Інституціоналізація Центру підготовки 
учасників виборчих процесів

Нестабільне законодавство

Поглиблення обміну досвідом з іншими 
органами адміністрування виборів

Політичний тиск та нестабільність

Удосконалення виборчого законодавства

Низька поінформованість суб’єктів 
виборчого процесу, в тому числі кандидатів 

і виборців, щодо нововведень виборчого 
законодавства

Підвищення кваліфікації персоналу Комісії Маніпуляції з боку політичних гравців

Таблиця 3. Матриця SWOT-аналізу Центральної виборчої комісії
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СТРАТЕГІЧНИЙ 
ПЛАН
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

1.1. Розви-
ток системи 
управління 
людським 
ресурсом

1.1.1. Підвищен-
ня кваліфікації 
працівників 
ЦВК

1.1.1.1. Проведено комплексний 
аналіз навчальних потреб праців-
ників ЦВК та членів Комісії

1) відділ з питань управління пер-
соналом;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

15.09.
2020

01.04.
2021

  1.1.1.2. Впроваджено розробку 
щорічного плану індивідуальних 
програм підвищення рівня про-
фесійної компетентності праців-
ників ЦВК відповідно до вимог 
законодавства

1) відділ з питань управління пер-
соналом

01.07.
2020

30.06.
2025

  1.1.1.3. Проведено оцінку керів-
ників усіх підрозділів Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ щодо їх рівня управлінсь-
кої компетенції та управлінської 
культури

1) відділ з питань управління пер-
соналом

01.07.
2020

01.12.
2020

  1.1.1.4. Проведено тренінги та інші 
навчальні заходи для працівників 
ЦВК та членів Комісії відповідно 
до визначених навчальних потреб

1) відділ з питань управління пер-
соналом;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2021

01.06.
2025

 1.1.2. Впровад-
ження системи 
оцінювання ор-
ганізації роботи 
Комісії праців-
никами ЦВК

1.1.2.1. Впроваджено проведен-
ня загального та спеціального 
анкетування працівників Комісії та 
аналіз результатів не рідше одно-
го разу на рік

1) відділ з питань управління пер-
соналом;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.01.
2021

01.06.
2025

ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 1.1.3. Впровад-
ження системи 
заходів для 
покращення 
мікроклімату в 
колективі

1.1.3.1. Визначено перелік заходів 
для покращення мікроклімату в 
колективі та складено щорічний 
графік їх проведення для праців-
ників ЦВК

1) відділ з питань управління пер-
соналом;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.07.
2020

15.06.
2025

 1.1.4. Забезпе-
чення ефектив-
ного проведен-
ня оцінювання 
результатів ро-
боти праців-
ників ЦВК

1.1.4.1. Розроблено єдину мето-
дологію визначення завдань та 
ключових показників результа-
тивності, ефективності та якості 
службової діяльності працівників 
ЦВК

1) відділ з питань управління пер-
соналом

01.09.
2020

31.03.
2021

 1.1.5. Удоскона-
лення системи 
матеріального 
заохочення та 
мотивації праці

1.1.5.1. Розроблено гнучку систему 
стимулювання, узгодження рівня 
оплати праці з інтенсивністю, на-
пруженістю та складністю праці

1) керівництво Секретаріату Комісії 
та Служби розпорядника ДРВ;
2) відділ з питань управління пер-
соналом

01.07.
2020

01.06.
2021

 1.1.6. Залучення 
професійних ка-
дрів на вакантні 
посади

1.1.6.1. Визначено додаткові заходи 
із популяризації вакантних посад

1) відділ з питань управління пер-
соналом 01.07.

2020
30.06.
2025

1.2. Оптимі-
зація ор-
ганізаційної 
структури 
Комісії, що 
спрямована 
на ефек-
тивність та 
результатив-
ність

1.2.1. Прове-
дення аудиту 
організацій-
ної структури 
Комісії

1.2.1.1. Проведено аудит та зробле-
но висновки аудиту організаційної 
структури

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) відділ з питань управління пер-
соналом;
4) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

15.06.
2020

01.09.
2020

 1.2.2. Оновлен-
ня організацій-
ної структури 
Комісії

1.2.2.1. Затверджено нову організа-
ційну структуру та штатну чисель-
ність відповідно до результатів 
проведеного аудиту

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) відділ з питань управління пер-
соналом;
4) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.09.
2020

01.10.
2020

 1.2.3. Прове-
дення аудиту 
положень і 
посадових 
інструкцій пра-
цівників Комісії, 
що регулюють 
їх посадові 
обов’язки

1.2.3.1. Проведено аудит і зробле-
но висновки аудиту положень і 
посадових інструкцій працівників 
Комісії на предмет ефективності 
та відповідності законодавству та 
завданням Комісії

1) керівництво Секретаріату Комісії 
та Служби розпорядника ДРВ;
2) відділ з питань управління пер-
соналом;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.09.
2020

01.12.
2020

 1.2.4. Оновлен-
ня положень 
і посадових 
інструкцій пра-
цівників Комісії, 
що регулюють 
їх посадові 
обов’язки

1.2.4.1. Затверджено оновлені 
положення та посадові інструкції 
працівників Комісії, що регулюють 
їх посадові обов’язки

1) керівництво Секретаріату Комісії 
та Служби розпорядника ДРВ; 
2) відділ з питань управління пер-
соналом;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.09.
2020

01.05.
2021
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 1.2.5. Створення 
експертно-кон-
сультативної 
групи при 
Комісії

1.2.5.1. Розроблено та затвердже-
но Положення про експертно-кон-
сультативну групу при Комісії

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

01.01.
2021

01.03.
2021

  1.2.5.2. Сформовано персональний 
склад експертно-консультативної 
групи при Комісії

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

01.03.
2021

01.05.
2021

1.3. Утво-
рення та 
забезпечен-
ня функ-
ціонування 
регіональних 
і територіаль-
них представ-
ництв ЦВК

1.3.1. Розроб-
ка концепції 
утворення та 
функціонування 
регіональних і 
територіальних 
представництв 
ЦВК

1.3.1.1. Розроблено концепцію 
утворення та функціонування 
регіональних і територіальних 
представництв ЦВК

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

15.06.
2020

15.07.
2020

  1.3.1.2. Здійснено аналіз законо-
давства на предмет необхідності 
внесення змін та підготовлено 
пропозиції щодо затвердження 
нормативно-правових актів, які 
регулюють роботу регіональних 
і територіальних представництв 
ЦВК

1) члени Комісії;
2) управління правового забезпе-
чення

15.06.
2020

15.07.
2020

 1.3.2. Утворення 
регіональних і 
територіальних 
представництв 
ЦВК

1.3.2.1. Розроблено та затвердже-
но Положення про регіональні 
та територіальні представництва 
ЦВК, їх структуру та штатну чи-
сельність

1) члени Комісії

15.07.
2020

15.12.
2020

 1.3.3. Визначен-
ня приблиз-
них обсягів 
фінансування 
регіональних і 
територіальних 
представництв 
ЦВК

1.3.3.1. Затверджено кошториси 
видатків на функціонування регіо-
нальних і територіальних пред-
ставництв ЦВК

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.09.
2020

15.12.
2020

 1.3.4. Забезпе-
чення функ-
ціонування 
регіональних і 
територіальних 
представництв 
ЦВК

1.3.4.1. Укомплектовано персона-
лом регіональні та територіальні 
представництва ЦВК

1) відділ з питань управління пер-
соналом; 
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ; 
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.01.
2021

31.12.
2025

  1.3.4.2. Забезпечено приміщен-
нями та матеріально-технічним 
оснащенням для роботи всі регіо-
нальні та територіальні представ-
ництва ЦВК

1) управління господарського та 
матеріально-технічного забезпе-
чення

01.01.
2021

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 1.3.5. Навчан-
ня персоналу 
регіональних і 
територіальних 
представни-
цтв ЦВК та 
підвищення їх 
кваліфікації

1.3.5.1. Впроваджено розробку 
щорічного плану індивідуальних 
програм підвищення рівня про-
фесійної компетентності праців-
ників представництв відповідно до 
вимог законодавства

1) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
2) керівники структурних 
підрозділів регіональних і тери-
торіальних представництв ЦВК

01.01.
2021

01.06.
2025

  1.3.5.2. Проведено тренінги та 
інші навчальні заходи для праців-
ників представництв відповідно 
до плану індивідуальних програм 
підвищення рівня професійної 
компетентності працівників

1) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
2) керівники структурних 
підрозділів регіональних та тери-
торіальних представництв ЦВК

01.01.
2021

01.06.
2025

1.4. Утворен-
ня та за-
безпечення 
функціону-
вання Центру 
підготовки 
учасників 
виборчих 
процесів

1.4.1. Розроб-
ка концепції 
утворення та 
функціонування 
Центру підго-
товки учасників 
виборчих про-
цесів

1.4.1.1. Розроблено концепцію утво-
рення та функціонування Центру 
підготовки учасників виборчих 
процесів

1) члени Комісії;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.06.
2020

31.12.
2020

 1.4.2. Форму-
вання юри-
дичної бази, 
яка регулюва-
тиме процес 
утворення та 
функціонування 
Центру підго-
товки учасників 
виборчих про-
цесів

1.4.2.1. Проведено аудит норматив-
но-правових актів ЦВК на предмет 
внесення змін у зв’язку з утворен-
ням Центру підготовки учасників 
виборчих процесів і внесено 
відповідні зміни за потреби

1) члени Комісії;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.06.
2020

31.12.
2020

 1.4.3. Утворення 
Центру підго-
товки учасників 
виборчих про-
цесів

1.4.3.1. Розроблено та затвердже-
но Положення про роботу Центру 
підготовки учасників виборчих 
процесів

1) члени Комісії;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.06.
2020

31.12.
2020

  1.4.3.2. Затверджено організаційну 
структуру Центру підготовки учас-
ників виборчих процесів і штатну 
чисельність працівників

1) члени Комісії;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.06.
2020

31.12.
2020

  1.4.3.3. Набрано персонал Центру 
підготовки учасників виборчих 
процесів

1) відділ з питань управління пер-
соналом

01.01.
2021

31.12.
2025

  1.4.3.4. Центр підготовки учасників 
виборчих процесів забезпечено 
приміщенням і технічно облашто-
вано для роботи та організації і 
проведення навчання

1) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
2) управління інформатизації;
3) управління господарського та 
матеріально-технічного забезпе-
чення

01.01.
2021

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 1.4.4. Створен-
ня вебсайту 
Центру підго-
товки учасників 
виборчих 
процесів як 
інформацій-
но-навчального 
ресурсу у сфері 
виборів

1.4.4.1. Розроблено концепцію веб-
сайту Центру підготовки учасників 
виборчих процесів як інформацій-
но-навчального ресурсу у сфері 
виборів

1) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;2) управління 
інформатизації

01.01.
2021

01.06.
2021

  1.4.4.2. Забезпечено функціону-
вання вебсайту Центру підготовки 
учасників виборчих процесів як 
інформаційно-навчального ресур-
су у сфері виборів, його контент 
регулярно оновлюється

1) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
2) управління інформатизації 01.06.

2021
31.12.
2025

 1.4.5. Забезпе-
чення функціо-
нування Центру 
підготовки 
учасників ви-
борчих про-
цесів

1.4.5.1. Впроваджено розробку 
щорічного плану роботи Центру 
підготовки учасників виборчих 
процесів

1) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
2) відділ з питань управління пер-
соналом;
3) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
4) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ;
5) керівники структурних 
підрозділів регіональних та тери-
торіальних представництв ЦВК

01.01.
2021

01.06.
2025

  1.4.5.2. Впроваджено проведення 
навчальних і просвітницьких за-
ходів відповідно до затверджено-
го плану роботи Центру підготов-
ки учасників виборчих процесів

1) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
2) відділ з питань управління пер-
соналом;
3) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
4) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ;
5) керівники структурних 
підрозділів регіональних та тери-
торіальних представництв ЦВК

01.01.
2021

31.12.
2025

 1.4.6. Налагод-
ження зв’язків, 
сталої співпраці 
та організація 
обміну досвідом 
між Центром 
підготовки 
учасників 
виборчих про-
цесів і навчаль-
ними установа-
ми України та 
аналогічними 
навчальними 
установами іно-
земних органів 
адміністрування 
виборів

1.4.6.1. Підписано меморандуми 
про співпрацю з навчальними 
установами України та аналогіч-
ними навчальними установами 
іноземних органів адміністрування 
виборів

1) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;2) відділ міжна-
родного співробітництва

01.01.
2021

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 1.4.7. Нала-
годження 
механізмів от-
римання міжна-
родної технічної 
допомоги для 
забезпечення 
функціонування 
Центру підго-
товки учасників 
виборчих про-
цесів

1.4.7.1. Створено дорожню карту 
отримання міжнародної технічної 
допомоги для забезпечення функ-
ціонування Центру підготовки 
учасників виборчих процесів

1) керівництво Секретаріату 
Комісії;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії; 
3) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів 01.01.

2021
15.06.
2025

1.5. Форму-
вання та 
впроваджен-
ня комуніка-
ційної страте-
гії ЦВК

1.5.1. Формуван-
ня комуніка-
ційної стратегії 
ЦВК

1.5.1.1. Проаналізовано системи 
комунікацій: 
– у межах структури ЦВК; 
– між ЦВК та ОВК; 
– між ЦВК та ТВК; 
– між ЦВК та іншими зацікавлени-
ми сторонами

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.06.
2020

15.08.
2020

 1.5.2. Впровад-
ження комуніка-
ційної стратегії 
ЦВК

1.5.2.1. Затверджено комунікаційну 
стратегію ЦВК

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.06.
2020

15.08.
2020

  1.5.2.2. Налагоджено комунікацію 
між структурними підрозділами

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.08.
2020

31.12.
2025

  1.5.2.3. Розроблено план антикри-
зової комунікації

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.08.
2020

31.12.
2020

1.6. Підви-
щення 
матеріаль-
но-технічної 
спроможності 
ЦВК здійсню-
вати ад-
міністрування 
виборів на 
належному 
рівні

1.6.1. Визначен-
ня необхідного 
рівня ма-
теріально-тех-
нічної спро-
можності ЦВК 
для здійснення 
адміністрування 
виборів

1.6.1.1. Проведено аудит матеріаль-
но-технічної бази ЦВК

1) відділ контролю за використан-
ням коштів;
2) управління господарського та 
матеріально технічного забезпе-
чення

01.01.
2021

01.03.
2021

  1.6.1.2. Проведено опитування 
працівників ЦВК щодо матеріаль-
но-технічних потреб для виконан-
ня поставлених завдань

1) управління господарського та 
матеріально-технічного забезпе-
чення

01.01.
2021

01.03.
2021

  1.6.2.3. Впроваджено формування 
щорічного плану закупівель необ-
хідних матеріальних цінностей та 
послуг для виконання поставле-
них задач ЦВК

1) відділ зведеного планування та 
фінансування;
2) відділ бухгалтерського обліку та 
звітності;
3) управління господарського та 
матеріально технічного забезпе-
чення;
4) управління захисту інформації 
та адміністрування систем реєстру

01.03.
2021

31.05.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 1.6.2. За-
безпечення 
необхідного 
рівня матеріаль-
но-технічної 
спроможності 
для здійснення 
адміністрування 
виборів на на-
лежному рівні

1.6.2.1. Впроваджено щорічну 
закупівлю необхідних матеріаль-
но-технічних ресурсів відповідно 
до сформованого плану за-
купівель

1) відділ зведеного планування та 
фінансування;
2) відділ бухгалтерського обліку та 
звітності;
3) управління господарського та 
матеріально технічного забезпе-
чення

01.01.
2021

31.12.
2025

 1.6.3. Прове-
дення внутріш-
нього аналізу 
ефективності 
витрачання 
коштів для 
адміністрування 
виборів

1.6.3.1. Проведено аудит співмір-
ності потреб Комісії та реальних 
статей видатків, які нею здійсню-
ються

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії;
4) відділ внутрішнього аудиту Се-
кретаріату Комісії

01.07.
2020

31.12.
2020

 1.6.4. Визна-
чення потреб 
Комісії для 
поетапного їх 
фінансування

1.6.4.1. Впроваджено подання 
щорічних аналітичних висновків 
щодо майбутніх потреб оновлення 
матеріально-технічної спромож-
ності ЦВК та обсягу таких видатків

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії;
4) управління фінансового плану-
вання Секретаріату Комісії

01.07.
2020

31.12.
2025

 1.6.5. Вивчен-
ня питання 
можливості 
забезпечення 
Комісії власною 
будівлею

1.6.5.1. Визначено алгоритм дій 
щодо забезпечення Комісії 
власною будівлею

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії;
4) управління господарського та 
матеріально технічного забезпе-
чення

01.01.
2021

31.12.
2025

  1.6.5.2. Визначено механізми 
фінансування витрат із забезпе-
чення Комісії власною будівлею

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії;
4) управління господарського та 
матеріально технічного забезпе-
чення

01.01.
2021

31.12.
2025

1.7. Підвищен-
ня професій-
ного рівня 
організаторів 
виборів

1.7.1. Створення 
та підтримка 
в актуаль-
ному стані 
реєстру членів 
окружних, 
територіальних 
і дільничних ви-
борчих комісій, 
комісій з рефе-
рендуму

1.7.1.1. Розроблено концепцію 
реєстру членів окружних, тери-
торіальних і дільничних виборчих 
комісій, комісій з референдуму

1) управління інформатизації;
2) керівники структурних 
підрозділів регіональних і тери-
торіальних представництв ЦВК;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ;
4) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2021

01.03.
2021
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  1.7.1.2. Створено реєстр членів 
окружних, територіальних і діль-
ничних виборчих комісій, комісій з 
референдуму

1) управління інформатизації;
2) керівники структурних 
підрозділів регіональних і тери-
торіальних представництв ЦВК;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ;
4) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.03.
2021

31.12.
2021

  1.7.1.3. Забезпечено підтримку в 
актуальному стані реєстру членів 
окружних, територіальних і діль-
ничних виборчих комісій, комісій з 
референдуму

1) управління інформатизації;
2) керівники структурних 
підрозділів регіональних і тери-
торіальних представництв ЦВК;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ;
4) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2022

31.12.
2025

 1.7.2. Створення 
та впроваджен-
ня навчальних 
програм та 
курсів, зокрема 
онлайн, для різ-
них категорій 
організаторів 
виборів

1.7.2.1. Створено систему навчаль-
них програм/курсів, зокрема он-
лайн, для різних категорій органі-
заторів виборів

1) члени Комісії;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
3) управління правового забезпе-
чення; 
4) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
5) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

01.01.
2021

31.12.
2025

  1.7.2.2. Впроваджено розробку 
щорічних навчальних планів для 
різних категорій організаторів 
виборів

1) члени Комісії;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2021

01.06.
2025

  1.7.2.3. Впроваджено регулярне 
навчання для різних категорій ор-
ганізаторів відповідно до навчаль-
них планів

1) члени Комісії;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2021

31.12.
2025

 1.7.3. Впровад-
ження системи 
сертифікації 
членів вибор-
чих комісій

1.7.3.1. Розроблено концепцію си-
стеми сертифікації членів вибор-
чих комісій

1) члени Комісії; 
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
3) управління правового забезпе-
чення;
4) управління інформатизації

01.09.
2021

01.03.
2022

  1.7.3.2. Затверджено систему сер-
тифікації членів виборчих комісій

1) члени Комісії; 
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів;
3) управління правового забезпе-
чення;
4) управління інформатизації

01.03.
2022

31.12.
2025

1.8. Впоряд-
кування та 
оптимізація 
нормативних 
актів ЦВК

1.8.1. Приведен-
ня нормативних 
актів ЦВК у 
відповідність 
до виборчого 
законодав-
ства України, 
завдань Комісії

1.8.1.1. Сформовано перелік норма-
тивних актів ЦВК, які потребують 
актуалізації або скасування

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

15.06.
2020

30.06.
2020
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  1.8.1.2. Приведення актів Комісії у 
відповідність до законодавства 
України

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2025

  1.8.1.3. Прийнято акти Комісії у 
зв’язку з актуалізацією її завдань

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

2.1. Роз-
ширення 
каналів за-
безпечення 
інформацій-
ної підтримки 
учасників 
виборчого 
процесу

2.1.1. Створення 
та забезпечен-
ня функціону-
вання розділу/
ів офіційного 
вебсайту ЦВК 
щодо діяльності 
регіональних і 
територіальних 
представництв 
ЦВК

2.1.1.1. Створено розділ/и офіційно-
го вебсайту ЦВК щодо діяльності 
регіональних і територіальних 
представництв ЦВК та забезпе-
чено регулярне наповнення їх 
інформацією

1) управління інформатизації;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів регіональних і тери-
торіальних представництв ЦВК

01.01.
2021

31.12.2
025

 2.1.2. Створення 
та наповнення 
тематичних 
розділів на веб-
сайті ЦВК, ДРВ 
для всіх типів 
користувачів 
(виборець, кан-
дидат, партія, 
громадська 
організація)

2.1.2.1. Створено та забезпечено 
регулярне наповнення інформа-
цією розділу "FAQ (часті запитан-
ня)" для різних типів користувачів 
(виборець, кандидат, партія, 
громадська організація)

1) управління інформатизації;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.08.
2020

31.12.
2025

  2.1.2.2. Створено та забезпечено 
регулярне наповнення інформа-
цією розділу "Виборчий календар", 
в якому інтегровані різні кален-
дарні плани виборчих процесів

1) управління інформатизації;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.08.
2020

31.12.
2025

ЯКІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ

РЕЄСТРАЦІЯ
КАНДИДАТІВ

ОНЛАЙН
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  2.1.2.3. Створено та забезпечено 
регулярне наповнення інфор-
мацією розділу "Міжнародне 
співробітництво" на вебсайті ЦВК 
з актуальною для міжнародних 
партнерів інформацією та забез-
печено регулярне оновлення 
інформації

1) управління інформатизації;
2) відділ міжнародного співробіт-
ництва; 
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.08.
2020

31.12.
2025

 2.1.3. Покра-
щення та збіль-
шення зруч-
ності системи 
пошуку норма-
тивних актів на 
вебсайті ЦВК

2.1.3.1. Вдосконалено систему по-
шуку нормативних актів ЦВК для 
збільшення зручності для внутріш-
нього та зовнішнього користувача

1) управління інформатизації

15.06.
2020

01.12.
2021

 2.1.4. Викори-
стання сучас-
них каналів 
комунікації з 
учасниками 
виборчого 
процесу

2.1.4.1. Визначено найбільш дієві 
канали комунікації для різних 
цільових аудиторій та створено 
відповідні канали

1) управління інформатизації;
2) відділ взаємодії зі ЗМІ

15.06.
2020

31.12.
2020

  2.1.4.2. Забезпечено регулярне 
наповнення актуальною інформа-
цією відповідних каналів комуніка-
ції

1) управління інформатизації;
2) відділ взаємодії зі ЗМІ 15.06.

2020
31.12.
2025

  2.1.4.3. Забезпечено зворотній 
зв’язок із цільовими аудиторіями

1) управління інформатизації;
2) відділ взаємодії зі ЗМІ

15.06.
2020

31.12.
2025

 2.1.5. Розши-
рення функцій 
підсистеми АІТС 
ДРВ "Кабінет 
виборця"

2.1.5.1. Розроблено нормативні 
документи, що регламентують 
функціонування електронних 
сервісів підсистеми АІТС ДРВ "Ка-
бінет виборця"

1) управління захисту інформації та 
адміністрування систем ДРВ;
2) управління юридичного супро-
водження ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2020

  2.1.5.2. Розроблено та впровадже-
но електронні сервіси підсистеми 
АІТС ДРВ "Кабінет виборця" ("Змі-
на виборчої адреси", "Включення 
виборця до ДРВ", "Звернення 
виборця щодо даних в ДРВ")

1) управління захисту інформації та 
адміністрування систем ДРВ;
2) управління юридичного супро-
водження ДРВ;
3) управління технологічного та 
програмного забезпечення функ-
ціонування ДРВ;
4) управління захисту інформації 
та адміністрування систем ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2020

 2.1.6. Інтеграція 
АІТС "ДРВ" з 
іншими держав-
ними інфор-
маційними 
системами

2.1.6.1. Вивчено питання підклю-
чення до системи електронної 
взаємодії "Трембіта"

1) управління юридичного супро-
водження ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

  2.1.6.2. Зареєстровано інформацій-
ні ресурси ЦВК у національному 
реєстрі інформаційних ресурсів за 
умови визнання доцільності під-
ключення до системи електронної 
взаємодії "Трембіта"

1) управління юридичного супро-
водження ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  2.1.6.3. Підготовлено інфраструк-
туру та налаштовано компоненти 
системи "Трембіта" за умови 
визнання доцільності підключення 
до системи електронної взаємодії 
"Трембіта"

1) управління технологічного та 
програмного забезпечення функ-
ціонування ДРВ;
2) управління захисту інформації 
та адміністрування систем ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

  2.1.6.4. Укладено договір про 
інформаційну взаємодію з поста-
чальниками даних періодичного 
поновлення (Міністерство Юстиції 
України, Державна міграційна 
служба України) за умови визнан-
ня доцільності підключення до 
системи електронної взаємодії 
"Трембіта"

1) управління юридичного супро-
водження ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

  2.1.6.5. Розроблено та впровадже-
но підсистему АІТС "ДРВ" "Обмін 
даними з державними інформа-
ційними ресурсами" за умови 
визнання доцільності підключення 
до системи електронної взаємодії 
"Трембіта"

1) управління технологічного та 
програмного забезпечення функ-
ціонування ДРВ;
2) управління захисту інформації 
та адміністрування систем ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

  2.1.6.6. Вивчено питання доціль-
ності інформаційної взаємодії з 
Міністерством цифрової транс-
формації, володільцем інформа-
ційної системи "Дія"

1) управління юридичного супро-
водження ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

  2.1.6.7. Розроблено та впровад-
жено взаємодію АІТС "ДРВ" з 
проєктом "Дія" за умови визнання 
доцільності такої взаємодії

1) управління технологічного та 
програмного забезпечення функ-
ціонування ДРВ;
2) управління захисту інформації 
та адміністрування систем ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

 2.1.7. Створення 
електронних 
кабінетів суб’єк-
тів виборчого 
процесу (партія, 
член виборчої 
комісії, канди-
дат, офіційний 
спостерігач)

2.1.7.1. Укладено договір з ДСЗІ 
щодо комплексної системи захи-
сту інформації ЄІАС "Вибори"

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) управління інформатизації

01.01.
2021

31.12.
2024

  2.1.7.2. Створено кабінети суб’єктів 
виборчого процесу (партія, член 
виборчої комісії, кандидат, офіцій-
ний спостерігач)

1) члени Комісії; 
2) управління інформатизації; 
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.01.
2021

31.12.
2024

2.2. Удоско-
налення під-
ходів та форм 
оприлюднен-
ня виборчої 
інформації/ 
документації 
у вигляді 
наборів від-
критих даних

2.2.1. Впровад-
ження політики 
відкритих даних 
ЦВК

2.2.1.1. Визначено політику відкри-
тих даних ЦВК

1) члени Комісії; 
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2020
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 2.2.2. Визна-
чення нових 
наборів даних 
та наборів, що 
потребують 
модифікації

2.2.2.1. Підготовлено пропозиції 
та затверджено зміни до переліку 
наборів даних ЦВК, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих 
даних

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління юридичного супро-
водження ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2020

 2.2.3. Розробка 
та впроваджен-
ня інформацій-
ної системи/си-
стем/підсистем 
формування та 
оприлюднення 
наборів відкри-
тих даних

2.2.3.1. Забезпечено стале та без-
перебійне функціонування інфор-
маційної системи/систем/підсистем 
формування та оприлюднення 
наборів відкритих даних

1) управління інформатизації;
2) управління технологічного та 
програмного забезпечення функ-
ціонування ДРВ

01.01.
2021

31.12.
2025

2.3. Оцінка 
результатив-
ності роботи 
Комісії

2.3.1. Впровад-
ження практи-
ки щорічного 
звітування ЦВК 
та оприлюд-
нення звіту 
для публічного 
обговорення

2.3.1.1. Впроваджено підготовку 
щорічного звіту роботи ЦВК і 
проведено публічне обговорення 
результатів роботи

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.12.
2020

31.12.
2025

 2.3.2. Опрацю-
вання питання 
проведення 
аудиту функціо-
нування АІТС 
ДРВ

2.3.2.1. Проведено аналіз можли-
вості проведення аудиту функціо-
нування АІТС ДРВ

1) члени Комісії; 
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ 01.01.

2023
01.12.
2023
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

3.1. Форму-
вання вибор-
чої культури 
громадян

3.1.1. Створення 
онлайн-курсу/ів 
з громадянської 
освіти та про-
світи виборців 
щодо виборчих 
прав та свобод 
громадян

3.1.1.1. Розроблено і поширено 
онлайн-курс/и з громадянської 
освіти та просвіти виборців

1) управління організаційно-ме-
тодичної роботи;2) управління ін-
форматизації;3) Центр підготовки 
учасників виборчих процесів 15.06.

2020
01.06.
2021

  3.1.1.2. Забезпечено підтримку в 
актуальному стані онлайн-курсу/ів 
з громадянської освіти та просвіти 
виборців

1) управління організаційно-ме-
тодичної роботи;2) управління ін-
форматизації;3) Центр підготовки 
учасників виборчих процесів

15.06.
2020

31.12.
2025

 3.1.2. Підви-
щення рівня 
інформування 
виборців про 
виборчий про-
цес

3.1.2.1. Розроблено систему та 
впроваджено підтримку в акту-
альному стані чат-ботів у різних 
месенджерах

1) управління організаційно-ме-
тодичної роботи;2) управління ін-
форматизації;3) Центр підготовки 
учасників виборчих процесів

15.06.
2020

31.12.
2025

  3.1.2.2. Запроваджено викори-
стання каналів комунікації ЦВК 
для просування просвітницьких 
матеріалів для виборців

1) управління організаційно-ме-
тодичної роботи;2) управління ін-
форматизації;3) Центр підготовки 
учасників виборчих процесів

15.06.
2020

01.06.
2021

  3.1.2.3. Розроблено соціальну 
рекламу для виборців

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;2) Центр підготовки 
учасників виборчих процесів

15.06.
2020

31.12.
2025

  3.1.2.4. Розроблено концепцію та 
започатковано офлайн-проєкт 
"Музей виборів"

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;2) Центр підготовки 
учасників виборчих процесів;3) 
редакційно-видавничий відділ

01.01.
2021

01.01.
2022

ПРОСВІТА
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  3.1.2.5. Залучено до просвітниць-
ких проєктів лідерів суспільної 
думки, блогерів, відомих особи-
стостей тощо з різних сфер

1) відділ взаємодії зі ЗМІ;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

15.06.
2020

31.12.
2025

 3.1.3. Розробка 
проєкту форму-
вання виборчої 
культури моло-
дих виборців 
"Перший голос"

3.1.3.1. Розроблено програму 
просвітницьких заходів для учнів 
(екскурсії в ЦВК, вибори в школах, 
тематичні конкурси)

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.06.
2021

31.12.
2021

  3.1.3.2. Розроблено і поширено 
інтерактивну гру про вибори

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.06.
2021

01.06.
2022

  3.1.3.3. Забезпечено випуск пізна-
вально-навчальної літератури для 
різних вікових груп

1) редакційно-видавничий відділ;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.09.
2021

31.12.
2025

  3.1.3.4. Забезпечено підтримку 
проєкту "Школа виборчого права"

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.03.
2021

31.12.
2025

3.2. Підви-
щення якості 
ресурсів і 
забезпе-
чення умов 
належної 
підготовки 
організаторів 
виборів та 
просвіти ін-
ших зацікав-
лених осіб

3.2.1. Створен-
ня бази даних 
тренерів для 
членів вибор-
чих комісій та 
інших зацікав-
лених осіб, а 
також фахівців 
у галузі вибор-
чого права та з 
питань рефе-
рендуму

3.2.1.1. Розроблено структури бази 
даних тренерів для членів вибор-
чих комісій та інших зацікавлених 
осіб, а також фахівців у галузі 
виборчого права та з питань ре-
ферендуму

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) управління інформатизації;
3) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.06.
2021

31.12.
2021

  3.2.1.2. Визначено механізм на-
повнення бази даних відомостями 
про тренерів для членів виборчих 
комісій та інших зацікавлених осіб, 
а також фахівців у галузі виборчо-
го права та з питань референдуму

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2022

01.06.
2022

  3.2.1.3. Забезпечено наповнення 
та актуалізацію бази даних тре-
нерів для членів виборчих комісій 
та інших зацікавлених осіб, а 
також фахівців у галузі виборчого 
права та з питань референдуму

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.06.
2022

31.12.
2025

 3.2.2. Розроб-
ка системи 
сертифікації 
тренерів для 
членів вибор-
чих комісій

3.2.2.1. Розроблено концепцію 
системи сертифікації тренерів для 
членів виборчих комісій

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) управління правового забезпе-
чення;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.09.
2021

01.03.
2022

  3.2.2.2. Впроваджено систему 
сертифікації тренерів для членів 
виборчих комісій із проходження 
навчання

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2023

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 3.2.3. Функціо-
нування при 
ЦВК доступної 
модельної ви-
борчої дільниці

3.2.3.1. Розроблено концепцію 
та створено доступну модельну 
виборчу дільницю

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2022

31.12.
2022

  3.2.3.2. Забезпечено функціону-
вання на постійній основі доступ-
ної модельної виборчої дільниці

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2023

31.12.
2025

3.3. Консуль-
тативно-ін-
формаційне 
забезпечен-
ня політич-
них партій, 
кандидатів і 
громадських 
організацій, 
журналістів 
з питань 
організації та 
проведення 
виборів

3.3.1. Підготов-
ка тренерів, 
які здійсню-
ють навчання 
спостерігачів/
політичних 
партій/жур-
налістів

3.3.1.1. Визначено напрями нав-
чання відповідно до категорій 
слухачів та розроблено навчальні 
курси/програми для всіх категорій 
тренерів

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2022

31.12.
2022

  3.3.1.2. Впроваджено навчання 
тренерів відповідно до визначе-
них напрямів просвіти та видів 
навчальних програм

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2022

31.12.
2025

 3.3.2. Ор-
ганізація та 
проведення 
навчальних і 
просвітницьких 
заходів для всіх 
зацікавлених 
сторін

3.3.2.1. Визначено напрями нав-
чання відповідно до цільових ау-
диторій та розроблено навчальні 
курси/програми для всіх цільових 
аудиторій

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів 01.01.

2022
31.12.
2022

  3.3.2.2. Впроваджено проведення 
на регулярній основі навчання 
представників різних цільових 
аудиторій

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2023

31.12.
2025

  3.3.2.3. Впроваджено проведення 
на регулярній основі моніторингу 
та оцінку реалізації навчальних 
програм/курсів

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2023

31.12.
2025

  3.3.2.3. Впроваджено проведення 
на регулярній основі моніторингу 
та оцінку реалізації навчальних 
програм/курсів

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
2) Центр підготовки учасників 
виборчих процесів

01.01.
2023

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

4.1. Забезпе-
чення доступ-
ності виборів 
та усунення 
перешкод 
і бар’єрів 
на шляху 
реалізації ви-
борчих прав 
громадян

4.1.1. Удоскона-
лення норма-
тивно-правової 
бази щодо 
спрощеного до-
ступу виборців 
до виборчого 
процесу

4.1.1.1. Напрацьовано спільно 
з профільними громадськими 
організаціями пропозиції стосов-
но внесення змін до виборчого 
законодавства щодо спрощення 
доступу виборців до виборчого 
процесу, зокрема людей з інвалід-
ністю

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи

15.06.
2020

31.12.
2025

  4.1.1.2. Розроблено порядок 
забезпечення розумними присто-
суваннями виборчих дільниць і 
рекомендації суб’єктам виборчого 
процесу щодо виготовлення та 
розміщення агітаційних матеріалів 
з урахуванням форм та форматів 
розумних пристосувань

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи 15.06.

2020
01.07.
2020

  4.1.1.3. Розроблено порядок по-
дання людьми з інвалідністю заяв 
до ДРВ та виборчих комісій про 
бажання голосувати в приміщенні 
для голосування через електронні 
сервіси

1) управління правового забезпе-
чення;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

30.08.
2020

 4.1.2. Підвищен-
ня доступності 
офіційних веб-
сайтів ЦВК та 
ДРВ, а також їх 
мобільних вер-
сій для людей 
з порушеннями 
зору

4.1.2.1. Усунуто прогалини в роботі 
версії вебсайту ЦВК та його 
відповідної мобільної версії для 
людей з порушеннями зору

1) управління інформатизації

15.06.
2020

31.12.
2021

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  4.1.2.2. Адаптовано вебсайт ДРВ та 
його мобільної версії під потреби 
людей з порушеннями зору

1) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

 4.1.3. Спрощен-
ня доступу до 
виборчої інфор-
мації людей з 
інвалідністю та 
маломобільних 
груп населення

4.1.3.1. Вивчено кращі практики, 
зокрема впровадження електрон-
них сервісів, щодо зменшення 
бар’єрів в отриманні виборчої 
інформації людьми з інвалідністю 
та маломобільними групами насе-
лення і визначення тих, що могли 
б бути застосованими в українсь-
ких реаліях

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації;
4) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2020

  4.1.3.2. Проведено пілотуван-
ня визначених під час аналізу 
кращих практик щодо отримання 
виборчої інформації людьми з 
інвалідністю та маломобільними 
групами населення

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації;
4) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

01.08.
2020

31.12.
2021

  4.1.3.3. Впроваджено кращі прак-
тики щодо зменшення бар’єрів 
в отриманні виборчої інформації 
людьми з інвалідністю та мало-
мобільними групами населення, 
які було визначено як доцільні

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації;
4) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

01.11.
2022

31.12.
2025

  4.1.3.4. Вивчено технічну та 
фінансову можливість забезпечу-
вати титрування та переклад на 
жестову мову трансляцій засідань 
ЦВК під час загальнонаціональних 
і місцевих виборів, за результа-
тами чого прийнято рішення про 
впровадження чи не впроваджен-
ня даних сервісів

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.10.
2020

15.04.
2021

  4.1.3.5. Проведено аналіз можли-
вості здійснення аудиту архітек-
турної доступності та забезпечено 
розміщення на вeбcaйті ДРВ 
інформації про доступність примі-
щень виборчих комісій та примі-
щень для голосування, а також 
територіальних відділів реєстру 
виборців

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації;
4) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

 4.1.4. Сприян-
ня процесу 
забезпечення 
державними 
виконавчи-
ми органами 
та органами 
місцевого са-
моврядування 
приведення у 
відповідність до 
норм доступ-
ності приміщень 
виборчих діль-
ниць

4.1.4.1. Впроваджено проведення 
на регулярній основі робочих 
нарад та роз’яснювальної роботи 
для місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо питань 
інклюзивності виборчого процесу, 
зокрема доступності виборчих 
дільниць

1) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.08.
2020

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 4.1.5. Забезпе-
чення інфра-
структурної 
доступності 
приміщення 
ЦВК

4.1.5.1. Облаштовано пандусом 
перший поверх (фоє) будівлі, в 
якій розташовано ЦВК

1) управління господарського та 
матеріально-технічного забезпе-
чення;
2) управління інформатизації

15.06.
2020

31.12.
2021

  4.1.5.2. Переобладнано вбиральні, 
зали засідань, місця загального 
користування та кабінети на всіх 
поверхах будівлі, де розміщено 
ЦВК, для безбар’єрного пересу-
вання

1) управління господарського та 
матеріально-технічного забезпе-
чення;
2) управління інформатизації

15.06.
2020

31.12.
2025

 4.1.6. Організа-
ція проведення 
досліджень 
щодо заходів, 
необхідних для 
забезпечення 
та підвищення 
рівня інклюзив-
ності політичних 
і виборчих про-
цесів в Україні

4.1.6.1. Проведено дослідження 
щодо заходів, необхідних для 
забезпечення та підвищення 
рівня інклюзивності політичних і 
виборчих процесів в Україні

1) члени Комісії;
2) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.01.
2021

31.12.
2025

4.2. Інте-
грування 
гендерного 
компоненту 
в процес 
організації 
підготовки та 
проведення 
виборів

4.2.1. Сприяння 
налагодженню 
комунікації між 
політичними 
партіями та 
неурядовими 
громадськими 
організаціями 
з гендерних 
питань

4.2.1.1. Забезпечено проведення 
не рідше одного разу на рік обго-
ворення питань просування ген-
дерної рівності між політичними 
партіями та профільними неурядо-
вими громадськими організаціями 
під егідою ЦВК

1) відділ взаємодії зі ЗМІ;
2) відділ міжнародного співробіт-
ництва

01.01.
2021

01.12.
2025

 4.2.2. Поширен-
ня інформації 
про гендерну 
статистику 
кандидатів та 
членів вибор-
чих комісій з 
розподілом 
по керівним 
посадам

4.2.2.1. Забезпечено відображення 
відомостей про гендерний склад 
виборчих комісій (з розподілом по 
керівним посадам) на сайті ЦВК

1) управління інформатизації;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ;
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи 01.01.

2021
01.12.
2025

  4.2.2.2. Забезпечено відображен-
ня гендерної статистики канди-
датів (під час загальнонаціональ-
них виборів), членів виборчих 
комісій, довірених, уповноважених 
осіб на сайті ЦВК

1) управління інформатизації;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ;
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.01.
2021

01.12.
2025



40 Стратегічний план ЦВК на 2020-2025 роки

СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

5.1. Впровад-
ження новіт-
ніх технологій 
у виборчий 
процес

5.1.1. Аналіз 
можливості 
впровадження 
новітніх техно-
логій у вибор-
чий процес, їх 
пілотування та 
впровадження 
практик, визна-
них успішними

5.1.1.1. Вивчено кращі світові 
практики впровадження новітніх 
технологій у виборчій процес та 
визначено ті, що могли б бути 
застосованими в українських 
реаліях

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи

30.07.
2020

31.12.
2025

  5.1.1.2. Проведено пілотування 
обраних під час аналізу новіт-
ніх технологій для голосування, 
підрахунку голосів та встановлен-
ня результатів виборів

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.09.
2020

31.12.
2025

  5.1.1.3. Впроваджено новітні техно-
логії для голосування, підрахунку 
голосів та встановлення резуль-
татів виборів, що було успішно 
протестовано та визначено як 
доцільні

1) члени Комісії;
2) управління правового забезпе-
чення;
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.01.
2022

31.12.
2025

 5.1.2. Впро-
вадження 
електронних 
сервісів для 
подання доку-
ментів до ви-
борчих комісій

5.1.2.1. Розроблено систему подан-
ня документів для реєстрації кан-
дидатів через електронну форму

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.01.
2021

31.12.
2025

  5.1.2.2. Розроблено систему для 
подання документів щодо канди-
датур до складу виборчих комісій 
через електронну форму

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.01.
2021

31.12.
2025

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  5.1.2.3. Розроблено систему для 
подання документів для реєстра-
ції міжнародних спостерігачів, 
довірених та уповноважених осіб 
на загальнонаціональних виборах 
через електронну форму

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.01.
2021

31.12.
2025

  5.1.2.4. Впроваджено систему 
електронного адміністрування 
розгляду скарг та забезпечено 
періодичне оприлюднення стати-
стичної інформації щодо розгляну-
тих скарг

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.01.
2021

31.12.
2025

 5.1.3. Аналіз 
можливості 
автоматизації 
ідентифікації 
та перевірки 
виборця на ви-
борчій дільниці 
в електронно-
му форматі та 
впровадження 
успішних прак-
тик

5.1.3.1. Вивчено кращі світові прак-
тики автоматизації ідентифікації 
та перевірки виборця на виборчій 
дільниці в електронному форматі 
та визначено ті, що могли б бути 
застосованими в українських 
реаліях

1) управління інформатизації; 
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ;
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.01.
2021

31.12.
2025

  5.1.3.2. Проведено пілотування 
автоматизації ідентифікації та 
перевірки виборця на виборчій 
дільниці в електронному форматі з 
урахування аналізу кращих світо-
вих практик

1) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ;
2) управління інформатизації;
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.01.
2021

31.12.
2025

  5.1.3.3. Впроваджено автомати-
зацію ідентифікації та перевірки 
виборця на виборчій дільниці за 
умови успішного пілотування та 
визнання її доцільності

1) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ;
2) управління інформатизації; 
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи

01.01.
2021

31.12.
2025

 5.1.4. Розширен-
ня електронних 
сервісів ЄІАС 
"Вибори" для 
спрощення 
адміністрування 
виборів

5.1.4.1. Створено кабінет ОВК у 
межах ЄІАС "Вибори"

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.01.
2021

31.12.
2025

  5.1.4.2. Створено кабінет ДВК у 
межах ЄІАС "Вибори"

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.01.
2021

31.12.
2025

  5.1.4.3. Створено кабінет ТВК у 
межах ЄІАС "Вибори"

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.01.
2021

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 5.1.5. Розши-
рення функцій 
підсистеми 
ЄІАС "Вибори" 
для місцевих 
виборів

5.1.5.1. Впроваджено розширення 
функціоналу підсистеми ЄІАС "Ви-
бори" для місцевих виборів

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління організаційно-мето-
дичної роботи;
3) управління інформатизації

01.09.
2020

31.12.
2025

5.2. Автома-
тизація ро-
боти Секре-
таріату ЦВК 
та Служби 
розпоряд-
ника ДРВ, а 
також впро-
вадження 
електронних 
сервісів

5.2.1. Застосу-
вання системи 
електронного 
документообігу

5.2.1.1. Впроваджено систему елек-
тронного документообігу в роботу 
Комісії

1) управління правового забезпе-
чення;
2) управління регламентного за-
безпечення діяльності Комісії;
3) управління інформатизації

01.09.
2020

31.12.
2021

 5.2.2. Розробка 
концепції впро-
вадження елек-
тронних списків 
виборців

5.2.2.1. Проаналізовано мож-
ливість і доцільність створення 
системи електронних списків 
виборців

1) управління інформатизації;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ;
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи

15.06.
2020

31.12.
2025

  5.2.2.2. Проведено пілотування 
функціонування системи елек-
тронних списків виборців за умови 
визнання доцільності її впровад-
ження

1) управління інформатизації;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ;
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи

15.06.
2020

31.12.
2025

  5.2.2.3. Прийнято нормативно-пра-
вові акти, що регулюють функ-
ціонування системи електронних 
списків виборців, та впроваджено 
систему електронних списків 
виборців за умови визнання до-
цільності її створення та успішного 
пілотування

1) управління інформатизації;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ;
3) управління організаційно-мето-
дичної роботи

15.06.
2020

31.12.
025

 5.2.3. Забезпе-
чення дистан-
ційної присут-
ності членів 
Комісії на 
засіданні ЦВК 
шляхом викори-
стання техніч-
них засобів

5.2.3.1. Впроваджено в експлу-
атацію програмне забезпечен-
ня поіменного голосування на 
засіданні ЦВК членами Комісії з 
використанням технічних засобів

1) управління інформатизації

15.06.
2020

31.12.
2021

 5.2.4. Модерні-
зація підсисте-
ми АІТС ДРВ 
"Формування 
електронних ко-
пій бази даних 
Реєстру" 

5.2.4.1. Розроблено нормативні 
документи, що регламентують 
функціонування підсистеми АІТС 
ДРВ "Здійснення публічного 
контролю політичними партіями за 
веденням ДРВ"

1) члени Комісії;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

01.07.
2020

  5.2.4.2. Розроблено та впровадже-
но підсистему АІТС ДРВ "Здійснен-
ня публічного контролю політич-
ними партіями за веденням ДРВ"

1) члени Комісії;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2020
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

 5.2.5. Модерні-
зація підсисте-
ми АІТС ДРВ 
"Підсистема об-
ліку документів 
періодичного 
поновлення 
персональних 
даних Реєстру"

5.2.5.1. Розроблено нормативні 
документи, що регламентують 
функціонування підсистеми АІТС 
ДРВ "Облік документів періодич-
ного поновлення персональних 
даних Реєстру"

1) члени Комісії;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

  5.2.5.2. Модернізовано та впро-
ваджено підсистему АІТС ДРВ 
"Облік документів періодичного 
поновлення персональних даних 
Реєстру"

1) члени Комісії;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

 5.2.6. Модер-
нізація підси-
стеми АІТС 
ДРВ "Ведення 
довідників і 
класифікаторів 
Реєстру" в ча-
стині адміністра-
тивно-тери-
торіального 
устрою України

5.2.6.1. Розроблено нормативні 
документи, що регламентують 
функціонування підсистеми АІТС 
ДРВ "Ведення довідників і кла-
сифікаторів Реєстру"

1) члени Комісії;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

  5.2.6.2. Модернізовано та впро-
ваджено підсистему АІТС ДРВ 
"Ведення довідників і класифіка-
торів Реєстру"

1) члени Комісії;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2021

5.3. Підви-
щення рівня 
кібербезпеки 
ЦВК

5.3.1. Підви-
щення спро-
можності ЦВК 
захищати 
цілісність даних 
та доступність 
послуг

5.3.1.1. Модернізація системи ре-
зервування інформаційних систем 
та послуг

1) управління інформатизації

01.09.
2020

31.12.
2025

  5.3.1.2. Підвищено обізнаність 
працівників про кіберзагрози та їх 
спроможність належно їм проти-
діяти

1) управління інформатизації;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

01.09.
2020

31.12.
2025

  5.3.1.3. Запроваджено проведен-
ня регулярного технічного та 
безпекового аудиту систем ЦВК i 
Служби розпорядника ДРВ

1) управління інформатизації;
2) керівництво Служби розпоряд-
ника ДРВ

01.09.
2020

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

6.1. Розвиток 
відносин з 
міжнародни-
ми організа-
ціями

6.1.1. Налагод-
ження ко-
мунікації ЦВК 
з профільними 
міжнародними 
організаціями

6.1.1.1. Визначено перелік про-
фільних міжнародних організацій, 
встановлено контакти з ними та 
підписано меморандуми про спів-
робітництво (за потреби)

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

15.06.
2020

31.12.
2025

  6.1.1.2. Підписано угоди про член-
ство в міжнародних організаціях 
(асоціаціях) виборчих органів, які 
визначено стратегічними

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

15.06.
2020

31.12.
2025

 6.1.2. Обмін 
інформацією 
та участь у 
дослідженнях 
з виборчих 
питань

6.1.2.1. Забезпечено активну 
участь Комісії в дослідженнях з 
виборчих питань, ініційованих 
міжнародними організаціями

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

15.06.
2020

31.12.
2025

  6.1.2.2. Забезпечено участь Комісії 
в круглих столах, семінарах та 
інших заходах, що стосуються 
виборчих питань та ініціюються 
міжнародними організаціями

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

15.06.
2020

31.12.
2025

6.2. Обмін 
досвідом з 
представ-
никами 
іноземних 
органів ад-
міністрування 
виборів

6.2.1. Аудит 
двосторонніх 
договорів з іно-
земними орга-
нами адміністру-
вання виборів 
та визначення 
стратегічних 
партнерів

6.2.1.1. Визначено перелік іно-
земних органів адміністрування 
виборів – стратегічних партнерів 
ЦВК та підписано угоди про спів-
робітництво, якщо такі не підпи-
сані, а також здійснено поглиблен-
ня двосторонніх відносин з ними

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

01.07.
2020

31.12.
2025

СПІВПРАЦЯ
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  6.2.1.2. Сформульовано цілі та 
впроваджено розробку щорічного 
плану роботи спільно з органами 
адміністрування виборів – страте-
гічними партнерами ЦВК

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

01.10.
2020

31.12.
2025

  6.2.1.3. Впроваджено проведення 
щорічного перегляду двосторон-
ніх договорів та планів роботи з 
іноземними органами адміністру-
вання виборів

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

01.10.
2020

31.12.
2025

 6.2.2. Модерні-
зація підходів 
Комісії до участі 
у закордонних 
відрядженнях

6.2.2.1. Встановлено для представ-
ників Комісії типові форми звітів 
за результатами закордонних 
відряджень

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

01.08.
2020

31.12.
2020

  6.2.2.2. Вивчено кращі практики 
проведення виборів у світі за 
результатами закордонних від-
ряджень на предмет їх можливої 
імплементації

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ;
4) відділ міжнародного співробіт-
ництва

01.01.
2021

31.12.
2025

  6.2.2.3. Впроваджено оприлюд-
нення інформації про кращі 
практики зі звітів про закордонні 
відрядження представників Комісії 
для широкого загалу

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

01.01.
2021

31.12.
2025

 6.2.3. Прове-
дення взаємних 
навчальних та 
ознайомчих 
візитів з інозем-
ними органами 
адміністрування 
виборів

6.2.3.1. Розроблено програми 
ознайомчо-навчальних візитів для 
представників іноземних органів 
адміністрування виборів

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) відділ міжнародного співробіт-
ництва

01.09.
2020

31.12.
2025

6.3. Роз-
ширення 
взаємодії з 
профільними 
громадськи-
ми органі-
заціями та 
політичними 
партіями

6.3.1. Запровад-
ження поперед-
нього обгово-
рення (публічні 
консультації) 
проєктів нор-
мативних актів 
ЦВК, що стосу-
ються реалізації 
виборчих прав

6.3.1.1. Визначено механізми про-
ведення попереднього обгово-
рення (публічних консультацій) 
проєктів нормативних актів ЦВК, 
що стосуються реалізації вибор-
чих прав

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.07.
2020

31.12.
2025

 6.3.2.Нала-
годження 
двосторонньої 
комунікації з 
профільними 
громадськими 
організаціями 
та політичними 
партіями

6.3.2.1. Визначено та впроваджено 
найбільш оптимальні механізми 
двосторонньої комунікації з про-
фільними громадськими організа-
ціями та політичними партіями

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.09.
2020

31.12.
2025
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СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  6.3.2.2. Забезпечено ведення та 
постійну актуалізацію реєстру 
контактів профільних громадських 
організацій та політичних партій

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії

15.06.
2020

31.12.
2025

  6.3.2.3. Впроваджено періодичне 
проведення відкритих зустрічей 
для профільних громадських ор-
ганізацій та політичних партій

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.01.
2021

31.12.
2025

6.4. Удо-
сконалення 
співпраці з 
органами 
держав-
ної влади, 
органами 
місцевого 
самовряду-
вання, під-
приємствами, 
установами, 
організація-
ми

6.4.1. Надання 
технічних порад 
і допомоги у 
процесі підго-
товки пропози-
цій щодо змін 
до виборчого 
законодавства

6.4.1.1. Проаналізовано звіти про 
вибори міжнародних і місцевих ор-
ганізацій та розроблено відповідні 
рекомендації

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ 01.01.

2021
31.12.
2025

  6.4.1.2. Комісією ініційовано зміни 
до виборчого законодавства за 
результатами узагальнення прак-
тик проведення виборів

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

15.06.
2020

31.12.
2025

  6.4.1.3. Забезпечено участь Комісії 
в заходах, що стосуються виборів і 
референдумів та ініціюються інши-
ми органами державної влади

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ;
4) відділ міжнародного співробіт-
ництва

15.06.
2020

31.12.
2025

 6.4.2. Налагод-
ження співпраці 
з органами 
державної вла-
ди, органами 
місцевого са-
моврядування, 
підприємства-
ми, установами, 
організаціями 
щодо організа-
ції, підготовки 
та проведення 
виборів і рефе-
рендумів

6.4.2.1. Виявлено прогалини у 
співпраці та підготовлено реко-
мендації для органів державної 
влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ, 
організацій щодо організації, 
підготовки та проведення виборів 
і референдумів

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.08.
2020

31.12.
2025



47Стратегічний план ЦВК на 2020-2025 роки

СТРАТЕГІЧНІ 
ЦІЛІ

СТРАТЕГІЧНІ 
ДІЇ

ВИМІРЮВАНІ  
РЕЗУЛЬТАТИ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ  
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

ЧАСОВІ 
РАМКИ

з до

  6.4.2.2. Ініційовано створення 
міжвідомчих робочих груп із 
органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, 
організаціями щодо організації, 
підготовки та проведення виборів 
і референдумів

1) члени Комісії;
2) керівництво Секретаріату 
Комісії та Служби розпорядника 
ДРВ;
3) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника ДРВ

01.09.
2020

31.12.
2025



НОТАТКИ




