
ЗВЕРНЕННЯ ДО КАНДИДАТІВ  

НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
 

Учасники громадського руху ЧЕСНО засвідчують вам свою повагу та закликають до співпраці з 
метою запровадження фінансової прозорості в українській політиці.   

Нам, експертам, журналістам та громадським активістам, важливо знати – чи готові ви до 
прозорої діяльності та підзвітності перед суспільством, зокрема, в контексті фінансування 
вашої президентської кампанії.  

В рамках кампанії «Чесний  кандидат» ми закликаємо всіх кандидатів у президенти України ще 
до виборів публічно прозвітувати щодо 3 критеріїв Чесного фінансування президентської 
кампанії, таким чином, надавши можливість виборцям врахувати ці дані під  час голосування на 
виборах.   

Зважаючи на чисельні вади законодавства в контексті прозорості фінансування партій та 
передвиборної агітації, ми просимо вас проявити політичну волю та продемонструвати 
виборцям: 

1) прозорість застави для участі у виборах у розмірі 2,5 млн. грн.: 
1.1. З яких джерел і скільки саме коштів (з кожного відповідного джерела) було отримано 
кандидатом для внесення виборчої застави у розмірі 2 500 000 грн. 
 
2) прозорість надходжень до виборчого фонду: 
2.1. Загальний розмір внеску (всіх внесків) на накопичувальний рахунок виборчого фонду 
кандидата станом на 15 травня 2014 р. 
2.2. Загальний розмір власного внеску (всіх внесків) кандидата на накопичувальний рахунок 
його виборчого фонду станом на 15 травня 2014 р. 
2.3. Загальний розмір внеску (всіх внесків) партії, яка висунула кандидата, на накопичувальний 
рахунок виборчого фонду висунутого нею кандидата станом на 15 травня 2014 р. 
2.4. Список фізичних осіб (із зазначенням прізвищ, імен та по батькові), внесок (всіх внесків) 
яких на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата перевищив станом на 15 травня 
2014 р. 20 000 грн.  
2.5. Загальний розмір залишків коштів на рахунках виборчого фонду кандидата станом на 15 
травня 2014 р. 
 
3) прозорість витрат: 
3.1.  Загальна сума витрат коштів з усіх поточних рахунків виборчого фонду кандидата станом на 
15 травня 2014 р. 
3.2.  Деталізована інформація про напрями і обсяги (за кожним напрямом) витрат коштів 
виборчого фонду кандидата, а саме інформація про витрати на: 
- виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації; 
- виготовлення відеозаписів; 
- виготовлення аудіозаписів; 
- виготовлення предметів та матеріалів агітаційного змісту (ручки, футболки тощо); 
- придбання паперу, канцтоварів, інших матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної 
агітації; 
- оплату ефірного часу на телебаченні; 
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- оплату ефірного часу на телебаченні; 
- публікування агітаційних матерілів у друкованих ЗМІ; 
- транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення листівок, 
плакатів, обладнання для ведення агітації тощо); 
- оренду приміщень, обладнання для проведення круглих столів, прес-конференцій та інших 
публічних агітаційних заходів, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації; 
- оренду технічних засобів для здійснення передвиборної агітації; 
- оренду приміщень для проведення зустрічей з виборцями, зборів громадян тощо; 
- виготовлення (оренду) рекламних щитів; 
- послуги зв’язку (телефонного, поштового, Інтернет тощо); 
- розміщення друкованих агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами; 
- проведення концертів, вистав, інших публічних заходів за підтримки кандидата; 
- оплату праці осіб, залучених до проведення передвиборних агітаційних заходів. 
3.3. Список фізичних та юридичних осіб (із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, 
найменувань юридичних осіб), які станом на 15 травня 2014 р. одержали кошти з поточних 
рахунків виборчого фонду кандидата на суму понад 20 000 грн., із зазначенням загальної суми  
отриманих коштів та призначення платежу (платежів). 
 
Учасники руху ЧЕСНО просять кандидатів звітувати за критеріями фінансової прозористої 
тричі протягом передвиборчої кампанії: 

- Перший проміжний звіт за 3 критеріями - оприлюднити до 15 травня (з даними станом 
на 12 травня), 

- Другий звіт за підсумками І туру (критерії 2 та 3) – оприлюднити до 10 червня.  
- Третій звіт для двох лідерів перегонів за підсумками ІІ туру виборів (критерії 2 та 3) – 

оприлюднити до 1 липня. 
-  

Ми просимо опублікувати звіти на вашому офіційному сайті  та надіслати для дослідження 
аналітикам Руху на електронну адресу – communication@chesno.org.  

У рамках кампанії «Чесний кандидат» активісти не лише проаналізують фінансову прозорість 
кандидатів, але й запропонують зміни до законодавства щодо фінансування політичних партій  і 
передвиборної агітації, що допоможе демократизувати політику.  

Ми готові відповісти на ваші запитання та відкриті для діалогу: 067) 658-77-98, 
communication@chesno.org, info.chesno@gmail.com.  
 

 

Кампанія «Чесний кандидат» реалізується коаліцією учасників Руху ЧЕСНО – громадськими 
організаціями Інститут Медіа Права, Інститут Масової Інформації, Центр UA, Фонд «Демократичні 
ініціативи» ім.Ілька Кучеріва - у партнерстві з IFES-Україна. 

Всі результати дослідження фінансової прозорості кандидатів у президенти України буде 
представлено на офіційному сайті Руху  - www.chesno.org.  
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