ПРИНЦИПИ КАМПАНІЇ «ФІЛЬТРУЙ РАДУ!»



Кампанія «Фільтруй раду» ініційована активістами руху «Чесно», і триває з 9 грудня 2011 року до 31 березня
2013 року.



Координація учасників в межах кампанії здійснювалася тимчасовими координаційними радами (далі –
коордради).



Координаційні ради формувалися з громадян та делегованих представників громадських організацій, готових на
принципах добровільності та безоплатно брати участь у роботі коордрад.



Створення коордрад відбувалося на відкритих зборах ініціативної групи громадян та делегованих
представників громадських організацій під загальною координацією (без права голосу) представника київської
координаційної ради (для регіональних коордрад) або представника координаційної ради відповідного регіону
(для координаційних рад округів).



Для оптимізації своєї роботи коордради обирали одного або декількох тимчасових координаторів. В разі
реєстрації кандидатом в народні депутати, довіреною або уповноваженою особою, чи в інший передбачений
законом спосіб взявши участь у виборах до Верховної ради України 2012 року, член коордради автоматично
вибував з її складу.



Створення коордради ухвалювалося консенсусним рішенням засновників. Зміна складу коордрад, а також
ухвалення рішень про виключення членів коордрад, ухвалювалося не менше ніж 3⁄4 голосів від загального
складу координаційної ради.



Найважливіші та принципові питання діяльності та розвитку руху, що впливають на хід кампанії та діяльність
регіональних коордрад, вирішувалися загальноукраїнськими зборами повноважних представників регіональних
координаційних рад.



У виняткових випадках регіональні коордради делегували київській коордраді право виступати арбітром у
вирішенні спорів або форс-мажорних ситуацій. У разі неможливості вирішення ситуації київською радою –
ситуація вирішувалася на загальноукраїнських зборах повноважних представників регіональних
координаційних рад 3⁄4 голосів.



Коордради проводили свої засідання за потребою, але не рідше ніж один раз на два тижні.



Комунікація між членами коордради відбувалася у гуглгрупі «Громадський рух ЧЕСНО | Фільтруй Раду!» та в
інший, зручний для них спосіб.



Члени київської коордради є ініціаторами кампанії «Фільтруй Раду»» та надавали методологічну, інформаційну,
консультативну та технологічну підтримку регіональним коордрадам у разі потреби.



Ресурси, необхідні для реалізації завдань кампанії, залучалися коордрадами у вигляді допомоги юридичних та
фізичних осіб, а також у вигляді безповоротної фінансової допомоги (добровільних пожертвувань) фізичних та
юридичних осіб громадським організаціям, що визначені відповідною коордрадою.



Збір коштів на підтримку кампанії від громадян та юридичних осіб відбувався через єдиний банківський
рахунок, інформація про який оприлюднювалася на офіційному веб-сайті руху. Рахунок для збору коштів
відкривався та вівся однією з організацій-членів коордради за її рішенням; витрачання коштів з цього рахунку
на будь-які цілі здійснювалося виключно за рішенням коордради. Усі надходження та видатки по рахунку
публікувалися в мережі Інтернет та на офіційному веб-сайті руху.



Щомісячний звіт про надходження та використання усіх матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідною
коордрадою публікувався на о на офіційному веб-сайті руху.



Єдиний офіційний веб-сайті громадянського руху Чесно - www.chesno.org.



Сайт громадянського руху Чесно, де міститься ЧЕСНОМЕТР, є єдиним офіційним інформаційним джерелом
кампанії «Фільтруй Раду!». Профілі кандидатів до ЧЕСНОМЕТРУ затверджує київська група аналітиківдослідників та юристів консенсусним рішення київської коордради. Зокрема, профілі мажоритарних кандидатів
у депутати перед оприлюдненням у ЧЕСНОМЕТРІ затверджуються консенсусним рішенням учасників київської
ради та регіонального координатора або вповноваженого представника регіональної ради. У випадку конфлікту
- ситуація вирішується 3⁄4 голосів учасників загальноукраїнських зборів повноважних представників
регіональних координаційних рад.

