
ДЕКЛАРАЦІЯ  

про проведення чесних і демократичних виборів депутатів  обласної, районних, 
міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських 

голів та старост в Кіровоградській області 25 жовтня 2015 року  
та протидію фальсифікаціям їхніх результатів. 

Виборчі кампанії останніх років проходили в умовах масового використання 
«брудних» технології, що не тільки дискредитувало саму ідею виборів, але й 
призвело до зниження довіри громадян до політиків на всіх рівнях влади, а також 
до зменшення активності виборців. 

Розуміючи відповідальність моменту, Учасники підписують дану Декларацію з 
метою добровільного об’єднання політичних структур, громадських організацій і 
об’єднань журналістів, для спільних дій з  метою забезпечення проведення чесних, 
демократичних і  прозорих виборів депутатів  обласної, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та 
старост (далі – місцеві вибори) в Кіровоградській області. 

Підписанти зобов’язуються: 

- неухильно дотримуватися Конституції України та законодавчих, 
нормативних актів України і Міжнародного права; 
- будувати взаємовідносини між суб'єктами виборчого процесу на принципах 
рівноправ'я та взаємоповаги; 
- не вдаватись до протиправних дій по відношенню як до своїх опонентів, так і 
до виборців; 
- суворо слідувати морально-етичним нормам, вести відкриту, чесну боротьбу, 
не поширювати свідомо неправдиві відомості та недостовірну інформацію; 
- не вдаватись до використання маніпуляцій, «брудних» технологій, «чорного 
піару» у ході виборчої кампанії; 
- всіма законними способами забезпечувати контроль за недопущенням  
порушень під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року; 
      -  не допускати будь-які форми адміністративного втручання та тиску на 
виборців, членів виборчих комісій, засоби масової інформації, представників 
різних політичних сил та бізнесу; 
- всіма законними способами протидіяти фальсифікаціям результатів 
голосування. 

Беручи на себе дані зобов’язання, підписанти Декларації закликають усіх 
зацікавлених журналістів, громадських активістів, спостерігачів (у тому числі 
міжнародних) і виборців чесно й неупереджено відслідковувати та надавати 
максимальне висвітлення  фактам порушення виборчого законодавства з боку 
кандидатів на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.   

Учасники мають наміри підписати соціальні угоди (кожна з партій, відповідно до 
своїх програмних пріоритетів) з  територіальними громадами,  щодо реалізації 
програм стабілізації та розвитку громад, а також виконання поточних заходів 
підтримки життєдіяльності регіонів. 

Декларація  відкрита для приєднання інших учасників. 

18 серпня 2015 року                                                                              м. Кіровоград 



Зміни та доповнення, що проголосовані 18 серпня 2015 року. 

Будь ласка, узгодьте редакцію. 

З повагою, Леся Шутенко. 

1. Змінити редакцію абз. 2 з : 
 
Розуміючи відповідальність моменту, Учасники підписують дану 
Декларацію з метою добровільного об’єднання політичних структур, 
громадських організацій і об’єднань журналістів, для спільних дій з  метою 
забезпечення проведення чесних, демократичних і  прозорих виборів 
депутатів  обласної, районних, міських, районних у містах, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост (далі – місцеві 
вибори) в Кіровоградській області.  
 
на: 
 
Розуміючи відповідальність моменту, Учасники підписують дану 
Декларацію : 

 з однієї сторони політичні партії, які є суб’єктами виборчого процесу, що 
зобов’язуються виконувати дану Декларацію,  

 з другої сторони  інститути громадянського суспільства в особі громадських 
об’єднань і журналістів, які будуть контролювати  проведення чесних, 
демократичних і  прозорих виборів депутатів  обласної, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та 
старост (далі – місцеві вибори) в Кіровоградській області. 

2. Доповнити Декларацію пунктом: 

Контроль за виконанням та реалізацією даної Декларації здійснюють її Підписанти. 

3. Доповнити Декларацію пунктом: 

Зміни  та доповнення до Декларації можливі за узгодженням з усіма Підписантами  
документу. 

4. Доповнити Декларацію пунктом: 

Вважати за неприпустиме будь-які дії суб’єктів виборчого процесу щодо  підкупу 
виборців - шляхом роздачі пайків, грошових коштів або інших форм підкупу. 
Давати сувору оцінку правовій та моральній  стороні  таких дії. 
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