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БИТВА ЗА ПОЛТАВЩИНУ
ЧЕСНО ПРО ПАРТІЙНИХ КАНДИДАТІВ 151 ОКРУГУ

В

ибори на Полтавщині
відбудуться 17 липня.
Колишній
нардеп від 151 округу Тарас Кутовий (БПП)
очолив
Мінагрополітики.
«Батьківщинивець»
Руслан
Богдан не подав жодного законопроекту за час останнього депутатства.Сергій Мамоян
з Київщини веде активну кампанію від «Партії простих
людей». Дві кандидатки від
«Відродження» йдуть від різних сил. Низка кандидатів
пов’язані з екс-регіоналами.
Найрейтинговіша політсила на
окрузі – БПП – не представлена через «помилку» при реєстрації кандидата.
ВИКРУТАСИ БПП

Тарас Кутовий від БПП двічі перемагав на окрузі (41,27% у
2012 та 62,86% у 2014). Цікаво,
що ЦВК не зареєструвала кандидата від БПП – заступника голови Полтавської ОДА
Романа Товстого через помилки в автобіографії. Дуже дивно, що найвпливовіша в окрузі
сила висуває досвідченого політика, та разом з тим не надає необхідну для реєстрації
інформацію. Схоже, що округ
віддали на відкуп. Але кому?
Результати місцевих виборів у
2015 р. показали, що політичний вплив в окрузі неоднорідний, бо в кожному районі домінують різні політичні партії.
Окрім БПП, сильні позиції в
районах є у «Батьківщини»,
«Відродження»
та
«Радикальної партії Ляшка».
«Партія простих людей Сергія
Капліна» їх наздоганяє.

ті БПП та ППЛ. Мамоян очолює ключову для нафтогазової
Полтавської області комісію з
питань паливно-енергетичного комплексу та використання
надр.
У своїй агітації ППЛ посилається на соціологію Інституту
досліджень регіонального розвитку України, яка пророчить їх
кадидату перемогу. Ця агенція
фігурує у базі псевдосоціологів
від Texty.org. Свого часу вона
завищила рейтинги Компартії,
Ляшку та Королевській.
ЗМІ публікують розслідування, які викривають сімейні
зв’язки Мамояна з «висхідною
зіркою» прокуратури Рустамом
Мамояном та фігурантами антикорупційних розслідувань.
Його батько, Чоло Мамоян вигравав тендери на будівництво
доріг у Київській області, за що,
ймовірно, «віддячив» тодішньому прокуророві Київської
області двома квартирами в
столиці.
«БАТЬКІВЩИНА» – СТАВКА НА
ЕКС-НАРДЕПА БЕЗ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

ВО «Батьківщина» також
має шанси перемогти, оскільки
на місцевих виборах 2015 р. кращі результати в окрузі отримав
лише БПП. Партія кандидує киянина Руслана Богдана (Мусю)
– голову Полтавської обласної організації «Батьківщини».
«Батьківщина».

ребування у кримінальних колах, де його дружньо називали
«Муся». За інформацією ЗМІ,
він нібито причетний до пограбування, вимагання грошей,
рекету, кришування бізнесу та
навіть до зумисного вбивства.
Крім того, Руслан Богдан засвітився у медіа через скандал із
розбещенням дітей у дитячому
таборі «Артек». Кандидат був
виключений з БЮТ в 2011 р.
за голосування за продовження повноважень регіонівського парламенту, місцевих рад та
особисто Януковича до 5-ти років. Проте фракція повернула
його до своїх лав у 2012 році.
РЯБОКОНЬ – САМОВИСУВАНЕЦЬ ІЗ ПОТУЖНИМ АДМІНРЕСУРСОМ

Із самовисуванців найбільше шансів має Пирятинський
міський голова, член «Соціалістичної партії України»
Олексій Рябоконь. Його публічно підтримав переможець
Тарас Кутовий. З 1994 року
Рябоконь – держслужбовець.
Рябоконь не соромиться використовувати адмінресурс: під
час передвиборчої кампанії
кандидат дарує виборцям квартири за бюджетні кошти міста.
ЯНУС «ВІДРОЖДЕННЯ»: НАУКОВИЦЯ-ГОНЧАРНИЦЯ ПРОТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ СОЛІДАРНОСТІ?

«Відродження», до якого
увійшли екс-регіонали, висуває
Людмилу Овчаренко.

ПОЛІТИК З КИЇВЩИНИ ВЕДЕ
НАЙАКТИВНІШУ КАМПАНІЮ

Сергій Мамоян від «Партії
простих людей Сергія Капліна»
проживає
на
Київщині.

Полтавщина – це єдиний острівок впливу ППЛ, лідер якої
Сергій Каплін входить до фракції БПП. Сергій Мамоян – помічник Капліна у восьмому
скликанні. Це привід задуматись про можливі домовленос-

Партія активно допомагає йому перемогти на окрузі:
льотчиця Надія Савченко у перевиборчому турне перш за все
агітувала за Руслана Богдана.
Руслан Богдан уже двічі був
нардепом за партійним списком «Батьківщини. За майже
2 роки 7-го скликання Руслан
Богдан взагалі не виступав у сесійній залі, не ініціював жодного законопроекту, але у нього
було 11 помічників, 5 з яких –
на платній основі.
До 2004 р. кандидат був
не Богданом, а Русланом
Мусієнком. За версією «України
Молодої», взяти прізвище дружини Богдан вирішив через пе-

На виборах 2012 р. вона
була основною конкуренткою кандидата від БПП та
балотувалася як самовисуванка. Тоді вона була лідеркою ГО «Моя Полтавщина»,
яке, за інформацією Gazeta.
ua, фінансував член фракції «Партії регіонів» у ВР 7-го
скликання Андрій Веревський.
Полтавські ЗМІ писали, що тоді
Овчаренко двічі наділяла пенсіонерів свого округу пайками. Була помічницею депутата-кнопкодава Кулініча Олега
– члена групи «Відродження».

Інтрига в тому, що Овчаренко
не єдина пов’язана з партією
«Відродження». Ще одна кандидатка Марина Петросянц,
балотується
від
партії
«Солідарність жінок України»,
хоча проживає в Дніпрі. В
2015 р. обрана депутаткою
Дніпропетровської
облради від партії «Відродження».
Марина Петросянц була помічницею Андрія Шипка у 7-му
скликанні ВРУ, «Партія регіонів», і в Раді чинного скликання (Шипко увійшов до групи
«Відродження»). Нагадаємо,
Шипко був одним із депутатів,
хто голосував за диктаторські
закони 16 січня.
ХТО З КАНДИДАТІВ ПОВ’ЯЗАНИЙ З «ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ»?

Валерій Богун – пенсіонер,
висуванець від новоствореної партії «Україна Славетна».
Партія була ГО, серед засновників якого – помічники
екс-регіонала
Володимира
Зубанова – Андрій Плакида
і Олег Похилевич. Ймовірно,
«Україна Славетна» – це технопартія колишніх регіоналів і нинішніх опоблоківців
для розмивання підтримки
правих партій і для заведення більшої кількості своїх членів у ДВК. Ще одним доказом
може бути відверто викривлене соцопитування, розміщене на сторінці «України
Славетної» у Facebook, яке після Богуна за рейтингом показує двох кандидаток з політсили «Відродження».
Окрім партії «Відродження»
екс-регіонали створили партію «Опозиційний блок», від
якої висувається Олександр
Березянський – екс-депутат
Кременчуцької
міськради.
Березнянський вже порушив
ЗУ «Про вибори народних депутатів», агітувавши за себе на
концерті до Дня Конституції,
який організовувала Заводська
міська рада. Законом заборонена будь-яка агітація на заходах, організованих органами
державної влади.
«Радикальна
партія
Ляшка» теж висуває кандидата, який пов’язаний з «Партією
регіонів» – Руслана Ляшка. На
парламентських виборах 2012
р. він був офіційним спостерігачем від «Партії регіонів».
Руслан Ляшко не є родичем
лідера партії, щоправда, кандидат спростовує, що відоме

 ей інформаційний матеріал не є засобом передвиборної агітації у розумінні положень ст. 54 ЗУ «Про місцеві вибори». Громадський рух ЧЕСНО не агітує виборців
Ц
голосувати «за» або не голосувати «за» тих чи інших кандидатів. Діяльність Руху спрямована на забезпечення виборцям належного доступу до різнобічної та
неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого поінформованого вільного вибору.
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прізвище допомогло йому обратися до Полтавської облради.

КАНДИДАТИ ВІД «РУХУ», «СВОБОДИ», «ПРАВОГО СЕКТОРУ»

Довірена особа та помічник
екс-нардепа Тараса Кутового
(БПП) – Олександр Панченко
– висувається від «Народного
Руху України». Хоча в 2010 р.
Панченко був заступником голови Полтавської обласної організації ВО «Свобода» з питань
партійно-політичної освіти.
«Свободу» на окрузі представляє Іван Близнюк – p 1994 р.
незмінний депутат Полтавської
облради та голова наглядової ради ПАТ «Велика Круча»
(агропромисловість та готель).
Лише в останньому скликанні
(з 2015 року) кандидат балотувався від «Свободи». До цього
він очолював обласну організацію «Нашої України» (з 2005
по 2010 рр.). За президентства
Ющенка був першим заступником голови Полтавської ОДА.
Тоді Близнюк ініціював будівництво спортивно-оздоровчого комплексу у Полтаві, під що
було виділено близько 11 млн
грн та земельну ділянку. Через
нецільове використання коштів
тоді відкрили кримінальне провадження.
Від «Правого сектору» на вибори йде Ігор Чадюк, для якого
це – перші виборчі перегони
за посаду нардепа. Він очолює
Полтавський обласний осередок «Правого сектору», служив
добровольцем
у батальйоні
«Донбас». Керував «операціями» зі знесення пам’ятників
Леніну на Полтавщині. Свого
часу працював у органах внутрішніх справ.
Від УКРОПУ на вибори йде
Інна Авраменко, яка у 2015 р.
стала депутатом Полтавської
облради від УКРОПу та головою комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з
громадськістю та дотримання
прав учасників АТО.
Авторка:
Олександра
Криворучко , журналістаналітик
Громадського
руху ЧЕСНО
chesno.org
facebook.com/chesno.movement
+38 (067) 658 77 98
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Ш П А Р ГА Л К А В И Б О Р Ц Я

ХТО ХОВАЄТЬСЯ ЗА МАСКОЮ
САМОВИСУВАНЦЯ
ЧЕСНО ПРО КАНДИДАТІВ 151 НА ПОЛТАВЩИНІ

З

майже півсотні зареєстрованих кандидатів
на Полтавщині, 34 політика йдуть на вибори
самовисуванцями. Більшість –
технічні кандидати з інших областей, які не ведуть кампаній.
Їх роль – дати «потрібних людей» у комісії, які мають доступ
до бюлетеней, а відтак до впливу на підрахунок голосів на користь потрібного кандидата.
Також на окрузі є клон – тезка
Кутового, який має відтягнути
голоси впізнаваних кандидатів.
СЛІДАМИ ВИБОРЧОЇ СЛАВИ
ТАРАСА КУТОВОГО

Низка кандидатів у своїх політичний історіях співпрацювали або з Тарасом
Кутовим – колишнім переможцем на окрузі, нині міністром
Мінагрополітики, або партією
БПП. Таким чином, вони можуть входити в групу техкандидатів, які працюють на висуванця, якого публічно підтримує
Кутовий – Олексія Рябоконя.
Рябоконь веде масштабну кампанію і б’ється за перемогу на
окрузі.

З окупованого Криму на
округ прийшов безробітній
Олександр Кутовий, технікдвійник попереднього переможця. Висування двійників
рейтингових на окрузі осіб
– перевірена часом технологія розпорошення голосів.
Олександр Жалдак – керівник
Волонтерської організації БФ
«Штаб сприяння руху «За єдину Україну». Співзасновник
фонду – Сергій Жученко, який
на виборах 2015 року балотувався до Полтавської обласної ради за списком БПП.
Можемо зробити припущення, що він виконує функцію
техкандидата і працює на того,
кому БПП дав округ на відкуп.
Рева Віктор – головний спеціаліст у Мінагрополітики, яке
очолює Тарас Кутовий. В 2014
році балотувався як самовисуванець на окрузі Донецька.
Віктор Рева може виявитися
техкандидатом для «протеже»
Кутового, оскільки він з його
міністерства.
ЕКС-РЕГІОНАЛ, ЕКС-ПРАВОСЕК
ТА ЕКС-УКРОПІВЕЦЬ В ОДНІЙ
ОСОБІ

«Мульти-екс»
Валентин
Манько проживає на Дніпро-

петровщині. Як зазначають
ЗМІ, з 2006-го до 2010 рр.
Манько був депутатом районної ради на Київщині від
«Партії регіонів».

Його стиль кампанії дещо
схожий з Манько: обидва –
активні користувачі соцмереж, очолюють іменні фонди, через які збирають кошти.
Щоправда, якщо Клівенков
збирає кошти на агітацію, то
Манько – на допомогу бійцям
АТО.
КАНДИДАТИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКСРЕГІОНАЛАМИ

За словами кандидата, з початком заворушень на Сході
України він став заступником
командира полку «Дніпро-1», а
також заступником командира
ДУК «Правий сектор». У 2014
році балотувався до Верховної
Ради як самовисуванець у місті Мар'їнка Донецької області,
заручившись публічною підтримкою Дмитра Яроша та
«Правого сектору». В 2015 році
на прес-конференції в агенстві
«Укрінформ», Манько звинуватив Генадія Корбана у рейдерських захопленнях підприємств, викраденні людей та
вимаганні коштів, а також підкупі та маніпулюванні українськими війсковими для їх використання для своїх цілей. У
відповідь, партія УКРОП виклала відео, яке начебто доказує, що Манько узгоджував
текст цього виступу з першим
заступником голови фракції «Блока Петра Порошенка»
Ігорем
Кононенком.
Пародоксально, але вже того
ж року Манько стає кандидатом на місцевих виборах до
Дніпропетровської облради від
партії УКРОП. А також розпочинає активну агітацію українців на підтримку екс-лідера
партії УКРОП Генадія Корбана,
говорячи, що Корбан – «людина яка думає не про свою кишеню, будучи у держгодівнички,
а думає про перемогу України
і про людей», «чоловік з неординарним мисленням», який
«ніколи не зраджував друзів і
завжди допомагав усім, хто потребував, чого б йому це не коштувало».
ОДНОПОЛЧАНИН СВОЇХ
«НЕ КИДАЄ»

Його однополчанин (член
полку «Дніпро-1»), Олександр
Клівенков
також пішов на
округ.

Помічник
екс-регіонала
Бондар Микола – депутат
Полтавської облради від партії «Відродження», очолює
комісію з питань бюджету та
управління майном. Цікаво,
що його колеги з кооперативу
«Токарі» також мають досвід
балотування на місцевих виборах, у переважній більшості
від «Партії Регіонів». Був зареєстрований довіреною особою Петра Порошенка на виборах у 2014 році, але пізніше
його реєстрацію скасували та
замінили на теперішнього радника Тараса Кутового – Євгенія
Гавловського.
Екс-радикал,
помічник
нардепа-радикала
Василя
Амельченко – Ольшанський
Олександр, на виборах до Ради
2012 року був членом виборчої
комісії від партії «Народна ініціатива», яку громадська мережа ОПОРА визначила як технічну партію, подану «Партією
регіонів».

Цікаво, що ймовірний старший брат кандидата – Анатолій
Ольшанський обирався депутатом районної ради на Київщині
від Партії Регіонів.
Громадький
люстраційний комітет включив депутата Полтавської облради, ексзаступника голови Полтавської
ОДА
Пархоменко
Валерія
до списку люстрованих кандидатів, як посадовця часів
Януковича. Пархоменко був
помічником депутатів ВРУ
від «Партії регіонів» у двох
скликаннях ВРУ. Двічі балотувався до складу українського Парламенту від «Партії
регіонів»: на окрузі в місті Бердянськ та на окрузі у
Вінницькій області, однак народним депутатом так і не став.
Зате зміг обратися у якості депутата Полтавської облради, з
2004 по 2006 рік працював заступником керівника апарату
Полтавської обласної організації «Партії регіонів».

Пасічник Андрій – проживає в місті Іловайськ Донецької
області. На президентських виборах у 2014 році був довіреною
особою Юрія Бойка – керівника партії «Опозиційний блок»,
депутата та одіозного олігарха,
екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України.
Киянин та вірний помічник
чотирьох екс-регіоналів у трьох
скликаннях Верховної Ради –
Толстоухов Сергій штормує 151
округ, хоча раніше у виборах
участі не брав.

Азізов Сергій – екс-депутат,
радник голови Гребінківської
райради балотується від партії «Простих людей Сергія
Капліна». Азізов – співзасновник громадської організації «СМОТРА ГРЕБІНКА»,
головою якої є Єгор Соболєв
– народний депутат України
8-го скликання, заступник
голови фракції Об'єднання
«Самопоміч» у чинному скликанні ВРУ, голова комітету ВРУ
з питань запобігання і протидії
корупції.

БЕЗТАЛАННІ САМОВИСУВАНЦІ

ЛЮДИНА НАЛИВАЙЧЕНКА

Василь Ковальчук – полтавський правозахисник, який
брав участь у 8 виборчих перегонах, проте жодного разу йому
не поталанило. На місцевих виборах 2010 року безрезультатно
кандидувався на посаду міського голови від ВО «Свобода», на
парламентських виборах у 2012
році йшов від партії «УДАР» та
у 2014 році як самовисуванець,
на виборах 2015 року балотувався до Полтавської обласної ради від «Аграрної партії»,
проте знов зазнав фіаско.
Самовисуванцем на окрузі йде комуніст Дмитренко
Григорій. На виборах 2015 року
балотувався до Полтавської
облради за списком партії екс-комуністів «Нова держава». Був відданим помічником
екс-депутатів
– членів «Комуністичної партії
України» у трьох скликаннях
Верховної Ради. Працює у ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
якою, за інформацією ЗМІ, володіють Коломойський та російський олігарх Григоришин.
Киянин Мельник Віктор
на виборах у 2006 році кандидувався від виборчого блоку «Влада народу». Цікаво,
що співзасновником однойменної комерційної структури (яку очолює лідер партії
Олександр Ващенко), є скандальний міліонер-утікач, забудовник Валентин Ісак. Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ,
він був у міжнародному розшуці, тому що незаконно присвоїв кошти, виділені на будівництво ТРЦ Dream Town, а
потім за допомогою «неупередженого» полтавського (!) суду
присвоїв собі частину ТРЦ.
За інформацією сайту «Наші
Гроші», у 2014 році ПАТ «Трест
«Київміськбуд-1» перейшов під
контроль менеджерів з оточення екс-замголови Адміністрації
президента Януковича Андрія
Портнова та та екс-голови
Адміністрації
президента
Сергія Льовочкіна. На останні
вибори до чинного складу ВРУ
у 2014 Мельник йшов на окрузі
у Луганській області.

Киянин Носенко Сергій
– керуючий директор ТОВ
«Інтернешнл інвестмент партнерс» (яка займається фінансовим консалтингом) та помічник
екс-голови СБУ, «ударівця»,
Наливайченко Валентина у
сьомому скликанні ВРУ.

Працює
також
в
«Антикорупційному
русі
Валентина
Наливайченка».
Сергій Носенко в інтернеті активно інформації про свою роботу, але не дає інформації про
передвиборчу кампанію, справи на окрузі та проблеми своїх
виборців. Про що це може свідчити? Про те, що кандидат не
прагне перемогти, хоча має для
цього ресурси. Він імовірно виконує технічну функцію, протягуючи своїх людей до виборчих
комісій.
Як правило, значна кількість
кандидатів на окрузі (47 кандидатів разом із партійними кандидатами) свідчить про те, що
потенційні переможці зацікавлені у техкандидатах, щоб або
відтягнути голоси в опонентів, або ввести більше членів у
дільничну виборчу комісію, яка
сортує бюлетені та займається підрахунком голосів. Кожен
кандидат має право подати своїх членів до ДВК, і вони будуть
визначатися за принципом
жеребкування.
Відповідно,
що більше техкандидатів під
контролем у головного кандидата, то більше в нього шансів
завести своїх членів у ДВК.
З більш детальним оглядом
кандидатів можна ознайомитися на сайті chesno.org
Авторка:
Олександра
Криворучко , журналістаналітик
Громадського
руху ЧЕСНО
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ПОЛТАВЩИНУ ШТУРМУЮТЬ
ПОЛІТИЧНІ ЗАРОБІТЧАНИ
ЧЕСНО ПРО ТЕХКАНДИДАТІВ 151 ОКРУГУ

!

П

олтавщину
заполонили
технічні
кандидати,
яких,
ймовірно, партійні
штаби «зграями»
кидають з округу на округ.
Майже всі вони, за інформацією ЦВК, тимчасово не працюють. Жоден з них не вказав
Полтаву чи Полтавщину містом проживання, що вказує
на те, що вони – політичні парашутисти, які не знають реальних проблем регіону.
Навіщо вносити заставу у
розмірі майже 15 тисяч гривень за кандидата, який не
веде кампанії та не претендує
на перемогу? Відповідь проста: потенційні переможці
зацікавлені у техкандидатах,
щоб завести більше членів у
дільничну виборчу комісію,
яка видає бюлетені та займається підрахунком голосів.
Кожен кандидат має право
подати своїх членів до ДВК –
вони будуть визначатися за
принципом жеребкування.
Цікаво, що кандидатка
Юлія Чириднік зазначається у складі Всеукраїнської
Федерації кінного спорту, яку
очолює Юрій Чертков – ексрегіонал, кнопкодав та прогульник, який голосував за

мовний закон КолесніченкаКівалова.
А Володимир Шутов – засновник товариства «Сігма
Групп», керівником якого є
інший кандидат – Дмитро
Таранов, з яким вже вдруге
вони «змагаються» на одному
і тому ж окрузі.
Інший технічний кандидат Віталій Боченко на своїй сторінці у Фейсбук поширює псевдосоціологію від ГО
Передові Правові Ініціативи,
які були неодноразово помічені у маніпуляціях з рейтингами кандидатів, зокрема за
даними Texty.org, завищували
рейтинг партії екс-регіоналів
«Відродження»,
просували
Довгого та Тігіпка.

Бражник Дмитро у 2012 був
у складі уповноважених осіб
«Партії Пенсіонерів України»
разом з Богуном, який на поточних виборах балотується від партії екс-регіоналів
«Україна Славетна».
Решта кандидатів, які мігрують з округу на округ, маловідомі й, окрім офіційної
інформації на сайті ЦВК, про
них більше нічого знайти не
вдалося.
Авторка:
Олександра
Криворучко , журналістаналітик
Громадського
руху ЧЕСНО

ТЕХКАНДИДАТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ КІЛЬКОХ
ЦІЛЕЙ: КЛОНИ — ТЕЗКИ РЕАЛЬНИХ КАНДИДАТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДТЯГНУТИ ГОЛОСИ
ТА ІНШІ КАНДИДАТИ, ЯКІ ЙДУТЬ НА ВИБОРИ, ЩОБ ПІДСИЛИТИ ПРЕДСТАВНИЦТВО
РЕАЛЬНИХ КАНДИДАТІВ У ДВК. СПРАВА
В ТОМУ, ЩО ЧЛЕНИ ДВК ФОРМУЮТЬСЯ
ШЛЯХОМ ЖЕРЕБКУВАННЯ МІЖ ПРЕДСТАВНИКАМИ КАНДИДАТІВ. І БІЛЬШІ КІЛЬКІСТЬ
ТЕХНІЧНИХ КАНДИДАТІВ СУТТЄВО ЗБІЛЬШУЄ МОЖЛИВІСТЬ ПОТРАПИТИ ДО ДВК,
ЯКЕ ВИДАЄ БЮЛЕТЕНІ І ПІДРАХОВУЄ ГОЛОСИ ВИБОРЦІВ ВНОЧІ НА ДІЛЬНИЦІ.

В УМОВАХ ХИТКОЇ БІЛЬШОСТІ В РАДІ, ВАШ ГОЛОС 17 ЛИПНЯ ВИРІШИТЬ,
ЧИ ВДАСТЬСЯ ВИРВАТИСЬ З КОРУПЦІЙНОГО БОЛОТА БІДНОСТІ
Замовник: ГО «Центр.UA». Установа, що здійснила друк: ТОВ «РЕД ЗЕТ». Наклад: 20 000 примірників. Відповідальний за друк: Круглашов Андрій

Poltava_newspaperA3_chb.indd 3

chesno.org
facebook.com/chesno.movement
+38 (067) 658 77 98

09.07.2016 11:39:53

Ш П А Р ГА Л К А В И Б О Р Ц Я

НАХІБА НАМ НАРДЕП?
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ – ВАШ ОБРАНЕЦЬ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШИХ ІНТЕРЕСІВ
У МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОНСТИТУЦІЄЮ ТА ЗАКОНАМИ НА 5 РОКІВ1

ХОРОШИЙ ДЕПУТАТ-МАЖОРИТАРНИК

> Постійно спілкується з громадою
> Через запити та звернення вирішує важливі проблеми, вивчає питання
життя громади.
> Об’єднує місцевих підприємців, активістів, представників органів влади
та заохочує їх діяти на користь громади. Залучає людей до громадської,
політичної, благодійної, волонтерської діяльності
> Співпрацює та враховує позиції громадськості свого регіону
> Ідеї та законопроекти обговорює з громадою та експертами, які розуміють наслідки. Попередньо оцінює реалістичність законопроекту
> Через зміни в бюджетах спрямовує кошти платників податків на вирішення пріоритетних для громади проблем
> Регулярно відвідує сесійні засідання, комітети та підтримує прогресивні
закони інших колег
> Голосує тільки особисто, не дозволяє нікому голосувати за себе та перешкоджає кнопкодавам
> Працює на засіданнях комітетів, вивчає питання, щоб запобігти прийняттю неякісних законів

ПОГАНИЙ ДЕПУТАТ-МАЖОРИТАРНИК2
> Пропадає в Києві, з перервами на відпустку та закордонні відрядження
> Цікавиться проблемами лише під час виборів або тільки для власних
бізнес-інтересів
> Позначає своїм прізвищем або назвою партії дитячі майданчики, лавки, таблички на будинках та поштові скриньки, встановлені за бюджетні
(отримані з наших податків) кошти або гроші невідомого походження
> Створює кишенькові громадські організації, які служать лише його інтересам
> Пише законопроекти, які виражають лише його особисті погляди або
інтереси
> «Вибиває» бюджетні гроші платників податків на округ, аби їх освоювали наближені до нього фірми та люди
> Пропускає засідання та голосування в сесійній залі, комітетах, комісіях
без поважної причини.
> Є кнопкодавом. Голосує замість інших або передає свою картку іншим
> Відвідує засідання комітетів, фракцій лише тоді, коли вони стосуються
його інтересів.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
ГРОШІ, ЯКИМИ ПОЛІТИК ПІДКУПЛЯЄ ЛЮДЕЙ ТА «ЗАСІВАЄ В ОКРУЗІ» (СТВОРЮЄ РІЗНІ БЛАГА), ВІН З ВИСОКОЮ ЙМОВІРНІСТЮ ХОЧЕ
ПОВЕРНУТИ ЧЕРЕЗ КОРУПЦІЮ, ДОСТУП ДО БЮДЖЕТУ ТА МАЙНА ГРОМАДИ ДЛЯ ВЛАСНОГО ЗБАГАЧЕННЯ.
ПОКАРАННЯ ЗА ПРОДАЖ ГОЛОСУ – ШТРАФ ВІД 1700 ДО 5100 ГРН. АБО ВИПРАВНІ РОБОТИ/ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ДО 2 РОКІВ 3

НАРДЕП МОЖЕ:

НАРДЕП НЕ МОЖЕ:

> викладати та бути науковцем
> займатися громадською діяльністю
> мати творчу та медичну практику

ШОМІСЯЧНИЙ ГРАФІК
НАРДЕПА:
1-2 тижні голосування в сесійній
залі
1-2 тижні роботи в комітетах в Києві
1 тиждень роботи в окрузі, з виборцями
Ставлення депутата до своїх
обов’язків також залежить від Вас.
Запитуйте депутата – як він працює та чим займається щодня!?

> працювати в інших органах влади
> мати іншу оплачувану посаду
> керувати бізнесом, лобіювати приватні інтереси

ЯК ПРАЦЮЄ ДЕПУТАТ?
> вивчає проблеми та готує законопроекти, якщо це необхідно для їх вирішення;
> для вирішення окремих проблем подає депутатські звернення, запити, проводить зустрічі;
> ходить у комітети, щоб перешкодити ухваленню неякісних законів. У бою найстрашніший удар – той,
якого ти не бачиш. У житті – шкідливий закон, про який дізнаєшся після його прийняття;
> разом з органами влади розглядає ваші пропозиції та вимоги, у тому числі в місцевих радах та при
потребі користується правом дорадчого голосу та іншими правами;
> вимагає перевірки діяльності підприємств, установ та організації, якщо вони порушують закони, права
людей, не виконують обов’язків та контролює хід перевірок;
> зустрічається з керівниками підприємств, установ та організацій, щоб особисто вирішити певні проблеми, використовуючи для цього право нардепа на негайний безперешкодний доступ;
> організовує роботу команди (партії, помічників, приймальні тощо) для зв’язку з громадою;

ЛИСТУВАННЯ
ДЕПУТАТА:
Для вирішення проблем надсилає запити
та звернення Президенту України, органам
влади, керівникам підприємств, організацій та
установ, які зобов’язані
виконати
депутатські
вимоги

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

письмова пропозиція здійснити певні дії, дати офіційне
роз'яснення чи викласти позицію з певного питання
(нардеп звертається особисто)

звернення підтримане іншим депутатами, яке було
виголошене під час спеціального засідання Верховної
Ради (депутата підтримала вся Рада)

ЩО НАРДЕП МАЄ РОБИТИ У ВАШОМУ ОКРУЗІ?
> звітувати про роботу не менш 2 разів в рік (через ТБ, пресу, радіо, під час особистих зустрічей);
> особисто зустрічатися з людьми, вести прийом;
> знати проблеми округу, вивчати думку людей та потреби;
> розглядати Ваші листи та вживати заходів для вирішення піднятих проблем протягом 30 днів.
Щомісяця нардеп та його команда отримує бюджетні гроші, тобто Ваші кошти, як платників податків:
зарплатня –17 650 грн
кошти на виконання депутатських повноважень – 17 650 грн
на помічників – 25 000 грн
проживання у Києві – 14 260 грн

ДЕ ЗНАЙТИ СВОГО ОБРАНЦЯ ПІСЛЯ
ВИБОРІВ?
> на сайті Верховної Ради є офіційні контакти депутата
та прізвища його помічників rada.gov.ua;
> на сайті депутата або в соціальній мережі (наприклад,
Facebook);
> в інтернет-приймальні Громадського руху ЧЕСНО,
Інструмент «Приймальні» pryjmalni.chesno.org.

ЯКЩО КАНДИДАТ НЕ ПОЯСНЮЄ НАВІЩО ЙДЕ У ДЕПУТАТИ, ЗВІДКИ ГРОШІ НА
КАМПАНІЮ І ЯК ДОСЯГАТИМЕ ОБІЦЯНОГО – БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ
1

Конституція України;
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Відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України»;

3

ч. 1, ст. 160, Кримінального Кодексу України
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