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Всеукраїнський Громадянський Рух ЧЕСНО засвідчує сам свою повагу та закликає до співпраці з метою підвищення
рівня прозорості та підзвітності Верховної Ради України.
У 2012 році - в рамках масштабної кампанії «Фільтруй Раду!» - рух ЧЕСНО зробив оцінку доброчесності депутатів VI
скликання та кандидатів до парламенту VII скликання, та безпосередньо вплинув на хід і результати парламентських
виборів. Спільно з провідними українськими медіа рух ЧЕСНО розповсюдив результати своєї неупередженої оцінки
серед української та міжнародної громад, що дало можливість виборцям зробити виважений та усвідомлений вибір
підчас голосування.
З початку роботи парламенту VII скликання рух ЧЕСНО розпочав кампанію з оцінки рівня прозорості, підзвітності
та доступності для виборців народних депутатів - «Фільтруй Владу!». Ми ініціюємо системний контроль
персональної відповідальності народних депутатів з боку громадянського суспільства.
Ми прагнемо наблизити рівень парламентаризму в Україні до світових стандартів доброчесності, прозорості
та підзвітності, а кожного народного депутата зробити більш відповідальним за вироблення та прийняття
рішень в державі.
Наш перший крок в цьому напрямку – це оприлюднення:
- автобіографій народних депутатів (інформація містилася у документах, що подавалися до ЦВК з метою
реєстрації кандидатів у депутати, та є відкритою згідно із ч.2 ст. 63 Закону України «Про вибори народних
депутатів»);
- списку помічників-консультантів із зазначенням способу їх залучення (зауважимо, що оприлюднення такої
інформації не суперечить Закону України «Про захист персональних даних»);
- даних про отримання житлового приміщення для постійного проживання після набуття повноважень
народного депутата;
- постатейного опису за грудень 2012 р. та січень 2013 р. розміру коштів та цілей використання щомісячних
виплат на виконання депутатських повноважень (кошти надаються кожному депутатові з державного
бюджету згідно із ч. 4 ст. 32 Закону України «Про статус народного депутата України»);
- та інформації про адреси та графік роботи їх громадських приймалень (яку народний депутат
зобов’язаний мати згідно з ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України»).
З метою отримання цих даних Рух ЧЕСНО направив народним депутатам офіційні звернення та очікує на їх відповіді
відповідно до вимог українського законодавства.
Отримана інформація буде використана для оцінки доброчесності народних депутатів, результати якої буде винесено
на обговорення серед журналістів, експертів, представників міжнародної спільноти та широкої громадськості щодо
проблем українського парламентаризму. При цьому відсутність відповіді на звернення або надання неповної
інформації у відповіді вважатимуться порушенням відповідних індикаторів критеріїв доброчесності, за якими
здійснюється оцінка народних депутатів.
З огляду на наше спільне прагнення до якісного українського політикуму, просимо вас сприяти отриманню цієї
інформації від членів вашої парламентської фракції та від представників вашої партії у відповідь на звернення
Руху ЧЕСНО.
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З повагою,
Ініціатори руху ЧЕСНО та кампанії «Фільтруй Владу!»
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