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ЗВЕРНЕННЯ
КАНДИДАТУ В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
Ми, представники громадського руху ЧЕСНО та українські громадяни, закликаємо всіх кандидатів, які беруть участь
у повторних виборах народних депутатів у Києві, Обухові, Первомайську, Каневі та Черкасах, добровільно
оприлюднити декларації1 про доходи та майно за 2012 рік, розгорнуту автобіографію2 та змістовну програму –
законодавчі пріоритети роботи у Верховній Раді після обрання.
Переконані, що публічна відкритість кандидатів, прозора і чесна передвиборча кампанія, розумні та наповнені
конкретними планами дій програми сприятимуть більш виваженому та усвідомленому вибору мешканців Київщини,
Миколаївщини та Черкащини під час голосування на виборах 15 грудня.
Відомості про доходи, статки та фінансові зобов’язання, як і відомості про освіту та трудову діяльність майбутніх
парламентарів, є суспільно важливою інформацією та мають бути публічно відкритими і загальнодоступними.
Передвиборчі програми, замість обіцянок кандидатів та загальних формулювань, мають містити чіткий та послідовний
план законодавчого вирішення проблем міста, регіону та всієї країни, із зазначеннями необхідних ресурсів, умов та часу
досягнення конкретних результатів.
Закликаємо кандидатів публічно представити виборцям свого округу основні програмні положення під час відкритих
інтерактивних дискусій під назвою «Битва за округи – тест для влади та опозиції», що відбудуться з 2 по 13 грудня у Києві.
Звертаємо увагу кандидатів на те, що ЧЕСНО не вдалося встановити контактні дані більшості кандидатів та їх довірених осіб
у відкритих джерелах або в передбачений законом спосіб, аби персонально запросити кандидатів до дискусії та дебатів.
Така ситуація є неприпустимою для кандидатів-самовисуванців, які сподіваються заручитися довірою та отримати
мандат від виборців для представлення їхніх інтересів у Верховній Раді.
Наголошуємо, що своєчасна добровільна публікація у відкритих джерелах або на сайті ЧЕСНО декларації, повної
автобіографії та законодавчих пріоритетів роботи у Верховній Раді свідчитиме про прозорість кандидата, готовність
нести персональну відповідальність та звітувати перед виборцями за результати роботи після обрання.
Зрештою, це дозволить підвищити рівень довіри громадян до майбутніх парламентарів та парламенту в цілому.

Рух ЧЕСНО

копія декларації кандидата про доходи, майно, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік за формою, передбаченою
Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції».
2 автобіографія або відомості з неї, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження; відомості про освіту (освітній
рівень, спеціальність, заклад), науковий ступінь за наявності; трудову діяльність (займані посади і місця роботи); громадську роботу (в тому
числі на виборних посадах);членство в політичних партіях та громадських організаціях.
1

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ЧЕСНО

www.chesno.org

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до пресофісу ЧЕСНО: info.chesno@gmail.com

