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Голові «Радикальної Партія Олега Ляшка» 

Ляшку Олегу Валерійовичу 

 

Шановний Олегу Валерійовичу! 

Ми - учасники Громадського Руху ЧЕСНО, експерти, журналісти та громадські активісти - оголошуємо про старт 

кампанії «Чесна Рада» та закликаємо Вас як лідера політичної сили, що має намір балотуватися до Верховної 

Ради України, підтримати вимоги громадськості  щодо збільшення прозорості та підзвітності народних 

депутатів України VIII скликання. 

Однією з ключових вимог Революції Гідності та умовою подальшого ефективного реформування країни є 

очищення парламенту через проведення позачергових виборів. Зважаючи на недосконалість чинного виборчого 

законодавства, громадськість висуває власні вимоги до кандидатів у народні депутати України.   

Ключовою вимогою ЧЕСНО є фінансова прозорість кандидатів, партій та передвиборчих кампаній, яка, так само 

як люстрація, є важливим інструментом очищення української політики від корупції. 

Ми закликаємо Вас як лідера партії, яка висловила намір йти на вибори, продемонструвати свою підзвітність та 

відкритість перед виборцями та: 

1. Відкрити повні автобіографії кандидатів (за чинним законодавством кандидати подають повну автобіографію 

до ЦВК, проте виборець не має можливості ознайомитися із повним текстом, оскільки ЦВК оприлюднює лише 

стислі відомості про кандидата); 

2. Відкрити повні майнові декларації за 2013 рік кандидатів, висунутих партією в загальнодержавному 

виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах (за винятком тих кандидатів, хто є чинними народними 

депутатами VII скликання та декларації яких вже оприлюднено на сайті ВРУ); 

3. Оприлюднити детальний фінансовий звіт партії за 2013 рік, який міститиме деталізовану інформацію про 

балансову вартість майна партії, обсяги і напрями витрачання партією коштів за відповідний рік, про суми коштів, 

отриманих партією за 2013 рік у вигляді членських внесків, внесків фізичних та юридичних осіб, з розкриттям 

інформації про назви відповідних юридичних осіб, прізвищ, імен та по батькові фізичних осіб, внески яких на 

підтримку партії перевищили 20 мінімальних заробітних плат; 

4. За 5 днів до дня голосування оприлюднити деталізований проміжний фінансовий звіт про надходження 

коштів виборчого фонду партії та їх використання під час підготовки та проведення позачергових 

парламентських виборів (з даними станом на 10 день до дня голосування) за формою, встановленою ЦВК для 

відповідних звітів на виборах, які мають подаватися до ЦВК до та після виборів; 

5. Оприлюднити інформацію про джерела коштів, використаних для формування виборчої застави партії, а 

також забезпечити оприлюднення такої інформації кандидатами від партії в одномандатних округах; 

6. Забезпечити підтримку народними депутатами України, які балотуватимуться кандидатами на позачергових 

виборах народних депутатів України від очолюваної Вами партії, законопроекту № 4846, спрямованого на 

забезпечення прозорості фінансування партій та передвиборчої агітації; 

Також учасники Руху ЧЕСНО пропонують партіям розглянути можливість завчасно відкрити списки потенційних 

кандидатів у загальнодержавному окрузі та відповідних одномандатних округах для широкого громадського 

обговорення та моніторингу. 
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З огляду на наше спільне прагнення до підвищення якості української політики, просимо Вас сприяти 

оприлюдненню зазначеної вище інформації на офіційному сайті Вашої політичної сили, засобах масової 

інформації або надати її у відповідь на звернення активістів Руху ЧЕСНО. 

Ми, представники Руху ЧЕСНО, зі свого боку беремо на себе зобов’язання проаналізувати списки кандидатів у 

загальнодержавному окрузі та одномандатних округах та надати результати оцінки їх доброчесності задля 

сприяння усвідомленому вибору громадян. Зокрема, Рух ЧЕСНО перевірить партійні списки та вимагатиме 

виключення з них тих чинних депутатів, які голосували за ухвалення «диктаторських законів» 16 січня, та 

кандидатів, які були причетні до корупції.  

Відповідні звернення ЧЕСНО було надіслано лідерам всіх політичних сил, що вже висловили намір брати участь у 

дострокових парламентських виборах. 

 

 

 

 

Ініціатори кампанії «Чесна Рада»      Світлана Заліщук, ГО «Центр UA» 

       Тарас Шевченко, ГО «Інститут Медіа Права» 

       Костянтин Квурт, МГО «Інтерньюз-Україна» 

у партнерстві з ГО «Фонд Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва» та IFES-Україна. 
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