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Вступ

Віта Думанська
лідерка Руху ЧЕСНО

Україна як держава запровадила минулого року дві ключові
зміни — запустила децентралізаційні процеси та провела виборчу реформу.
У результаті місцева влада була обрана за незрозумілими для
громадян правилами і тепер буде розпоряджатися більшою
кількістю ресурсів громади. При цьому за роботу в місцевих
радах громади депутатам не платять. Наївно думати, що
40 000 депутатів будуть працювати на громаду безкоштовно.
Тому настав час і для іншої реформи — світоглядної. Громадяни мають не просто обирати владу в день виборів, а й контролювати її подальшу роботу. І перехід від електоральної
до учасницької демократії — це один зі стратегічних пріоритетів Руху ЧЕСНО.
Місцеві вибори довели, що Виборчий кодекс потребує суттєвих змін. На основі data-аналізу ми підготували аналітику,

яка дасть народним депутатам розуміння того, що варто змінювати у кодексі у 2021 році, щоб правила були зрозумілі
і виборцям, і політикам. Якісна зміна Виборчого кодексу —
це те, що дасть можливість належним чином провести парламентські вибори. Крім того, варто переглянути і повноваження, якими наділені політики на місцевому рівні.
Рух ЧЕСНО залишається вочдогом української політики та
працює над зміною політичної культури. Ми контролюємо
політичні фінанси, викриваємо порушення і ведемо боротьбу з такими ганебними явищами, як кнопкодавство та гречкосійство.
Ми ведемо єдину в Україні базу про політиків — Polithub.
І для того, щоб виборцям було зручно, Рух ЧЕСНО підготував електронні бюлетені та аналізував програми кандидатів.
Ми працюємо над тим, щоб виборці дізнавалися більше про
своїх депутатів і робили осмислений вибір.
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Рух ЧЕСНО
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виборчі
фонди

гречкосійство, використання БФ та ГО
для впливу на виборців

Цифри року
•

4,1 млн користувачів відвідали сайт chesno.org

•

157 000 переглядів найбільш читаного матеріалу на сайті

•

7383 медіазгадок, з них 441 на ТБ

•

567 публікацій, зокрема в «Українській правді», «Лівому березі», «Ліга.net», «Дзеркалі тижня» та інших ЗМІ

•

8 виставок «Музею виборчого трешу» в регіонах

•

3 національні марафони у дні виборів

•

74 413 фоловерів фейсбук-сторінки (згадок Руху ЧЕСНО у Facebook — 25 942)

•

58 200 підписників твіттер-сторінки
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Вибори-2020

Підсумки
•

37 цифрових бюлетенів з інформацією про кандидатів у
мери найбільших міст

• бюлетенями скористалися понад 300

Катерина Березюк

000 виборців

•

35 оглядів списків кандидатів у депутати міськрад

•

25 статей про партії, які брали участь у виборах

•

11 аналітик за підсумками роботи місцевих рад (2016–
2019 рр.)

координаторка регіональної мережі
Децентралізація суттєво вплинула на роль місцевих політиків.
Саме вони впливають на нашу якість життя у громадах. У рік
місцевих виборів аналітики ЧЕСНО висвітлювали роботу місцевих рад за підсумками всієї каденції. Наша команда дала
виборцям та партіям розуміння того, хто з депутатів прогульник, гречкосій чи фігурант антикорупційних розслідувань.
Ми запустили проєкт «ЧЕСНО.Громади», щоб зібрати інформацію про проблеми громад, на основі яких політики могли б
формувати передвиборчі програми. Інструмент дозволяє
отримати інформацію про кандидатів та новообраних депутатів 50 ОТГ.
Рух ЧЕСНО мотивував виборців йти голосувати, бо на виборах ми обираємо своїх представників на наступні п’ять років.
Для того, щоб виборці могли зробити поінформований
вибір, ми підготували перші в Україні електронні бюлетені.
Виборці могли дізнатися, ким є кандидати у мери, не на дільницях, як було до цього, а оцінити реальні біографії кандидатів за кілька тижнів до виборів. Це дозволило провести мінімум часу на дільниці і зменшити загрозу для здоров’я в
період пандемії.
Регіональна команда ЧЕСНО актуалізувала проблему гречкосійства, благодійних фондів, пов’язаних із політиками та
партіями, слідкувала за змінами до Виборчого кодексу і пояснювала виборцям правила гри.

• на новій платформі «ЧЕСНО.Громади» зібрані проблеми 50 ОТГ, на їх основі за допомогою конструктора
кандидати могли готувати свої програми
•

3 національні марафони у дні виборів

•

18 матеріалів з аналізом новообраних рад

•

16 інтерв’ю з новообраними головами ОТГ щодо проблем та перспективи розвитку громад

•

14 інтерв’ю з мерами облцентрів та головами ОДА щодо
викликів, спричинених карантином

• просвітницька кампанія для виборців із висвітленням повноважень органів місцевої та центральної влади

летень
ЧЕСНО.Бю
у м е р и м іс т
К а н д и д а ти
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ЧЕСНО.Київ

Що ми зробили?
•

36 матеріалів про моніторинг виборчого процесу, кандидатів, програми, виборчі фонди та «гречку»

•

6 аналітик про новий склад ради, гендерну квоту, розподіл депутатів по комісіях

Ірина Латиш

•

2 спецвипуски газет для виборців

•

17 матеріалів про моніторинг роботи Київради 8-го скликання та народних депутатів, обраних у мажоритарних
округах Києва

координаторка «ЧЕСНО.Київ»
Київ є флагманом для інших регіонів України, але має
чимало проблем. У попередній каденції Київради була коаліційна більшість, лояльна до мера столиці, відповідно, ухвалення рішень та їх підписання не потребувало надзусиль.

•

Навіть у передвиборчий рік влада не спромоглася виконати обіцянки минулих років, як-от добудувати Шулявський
шляхопровід чи славнозвісний Подільсько-Воскресенський міст, який вже більше двох десятків років «пожирає»
бюджет столиці.

•

Протягом року та особливо перед виборами чинні депутати,
які в більшості ставали кандидатами, практично легалізували підкуп виборців та гречкосійство, зокрема і через депутатські фонди чи громадські бюджети.
Ще одним гострим та невирішеним питанням для столиці є
не прийнятий новий генплан, який протягом 18 років жодного разу не коригувався. Проєкт генплану до 2040 року так і
не увійшов у стадію громадського обговорення, але вже
спричинив хвилю обурення з боку киян. Досі не визначено
межі столиці з областю і не винесено в натуру межі нацпарку
«Голосіївський». Проєкт генплану пропонує створення
буферних парків у лісах.
Що стосується законодавства, яке регламентує життя столиці, то парламентарі так його і не доопрацювали.
«ЧЕСНО.Київ» також інформувала громадськість про правила політичної кухні та формування списків кандидатів до
нової Київради. Саме від поінформованості та обізнаності
людей залежить їхній вибір, і, звісно, це має вплив на загальну картину.

14 аналітик щодо незаконних забудов та проєкту генплану, частина з яких вийшли в «Українській правді» та
«Лівому березі». ЧЕСНО заохочує киян подавати пропозиції до проєкту генплану

8 публікацій про розгляд законопроєкту «Про столицю»
та розвиток самоврядування у Києві

•

7 статей про неефективні витрати бюджетних коштів на
значні інфраструктурні об’єкти — Шулявський та Подільсько-Воскресенський мости, побудову метро на Виноградар, а також велодоріжки та благоустрій водойм для
джентрифікації

•

7 публікацій, націлених на скасування депутатських
фондів як бюджетної «гречки» та позбавлення депутатів
можливості піаритись на громадському бюджеті

•

10 ефірів на Українському радіо

•

5227 фоловерів на фейсбук-сторінці «ЧЕСНО.Київ»

• започаткували твіттер-трансляції засідань Київради
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ПолітХаб

Оксана Галькевич
координаторка «ПолітХабу»

Впродовж останніх чотирьох років Рух ЧЕСНО працює над
формуванням політичної пам’яті громадян. Одним із наших
інструментів є «ПолітХаб». Тут зібрано не лише біографічну
інформацію, а й «політичні характеристики» депутатів: відвідування, гречкосійство, кнопкодавство та фігурування в журналістських антикорупційних розслідуваннях.

Що ми зробили?
• понад 30

2020-й став для нас продовженням виборчого 2019-го, тож
українцям потрібно було дізнатись про кандидатів до місцевих рад та у мери. Разом з тим карантинний рік сприяв інтернет-пошукам, а ми працювали для задоволення попиту на
якісну інформацію.
Напередодні виборів активізувалась проблема гречкосійства, і на «ПолітХабі» з’явились окремі сторінки з кейсами
кандидатської/депутатської недоброчесності. База наповнюється не лише силами команди ЧЕСНО, ми отримуємо фотота відеосвідчення людей.
У 2020-му ми розробили «ЧЕСНО.Бюлетень» — агрегатор
даних «ПолітХабу». Ресурс створений як прототип бюлетеня
для голосування, з якого виборці можуть отримати детальну
інформацію про кандидатів. Під час місцевих виборів ми працювали над сторінками кандидатів у мери, а в подальшому
будемо використовувати його і для виборів нардепів.
Які і раніше, перед нами стоїть мета якісного інформування
українців про діючих політичних акторів. Тому команда ЧЕСНО
продовжує розвивати «ПолітХаб» як базу даних об’єктивних
та актуальних відомостей про політиків.

•

000 нових профілів політиків

135 нових профілів партій

• оновили базу кейсів політичного гречкосійства, яка налічує 1414 випадків та 574 фігуранти
• створили агрегатор даних на основі «ПолітХабу» —

«ЧЕСНО.Бюлетень»
• доповнили інформацією профілі понад 3000 політиків
усіх рівнів (від депутатів сільських рад до президентів)
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Музей виборчого трешу

Що ми зробили?
• зібрали понад 1000 експонатів
• залучили понад 50 виборців до формування виставок
• організували 7 екскурсій в музеях,
1 онлайн-виставку в Чернівцях

2 кінопокази,

• отримали понад 400 медіазгадок та понад
фейсбук-охоплення

Ірина Вівчар

500 000

• провели 2 навчальні лекції про гроші на виборах

комунікаційниця Руху ЧЕСНО у 2020 році
«Музей виборчого трешу» — це виставка гречкосійства, чорного піару та трешової політичної реклами від 90-х і донині.
«Музей» став частиною потужної інформаційної кампанії з
протидії непрямому підкупу виборців, що охопила понад
2,5 млн громадян.
Перший музей стартував у 2019 році, коли відбулися парламентські вибори, і був лише у Києві. Тоді його появу висвітлювали навіть Euronews, Reuters, Washington Post та інші видання. Ми зрозуміли, що такі низькі прояви гречкосійства, як
коробки з секондом від нардепа або два курячі стегенця
для виборця в обмін на паспортні дані — це шок для всього
цивілізованого світу, і час змінювати політичну культуру і виборців, і кандидатів.
Саме тому у рік виборів ми вирішили і далі боротися з таким
ганебним явищем, як гречкосійство. Нам вдалося відкрити
сім виставок офлайн із дотриманням норм безпеки, які працювали протягом місяця. Виставка у Чернівцях запрацювала лише онлайн — місто не виходило із «червоної зони» карантину.

• фейсбук-сторінка «Музею трешу» має близько
ловерів

1000 фо-

7

Публічний звіт 2020. Рух ЧЕСНО

Моніторинг роботи парламенту
Що ми зробили?
•

24 публікації про новели Виборчого кодексу з моделюванням можливих варіантів змін та їхніх наслідків. Аналіз
виборчої реформи у поєднанні з децентралізацією підготовлений для Інституту Кенена (США)

•

6 аналітичних статей про кризу партбудівництва, зокрема
публікація для Kyivpost

•

Оксана Ставнійчук

координаторка парламентського напряму

9 публікацій про рік роботи президента та підсумки
роботи парламенту

•

11 матеріалів про роботу депутатів-мажоритарників у
парламенті

Вперше в історії України у парламенті 2019 року сформувалася монобільшість. Тобто члени однієї фракції можуть ухвалювати потрібні їм рішення, на які може мати вплив Банкова.
Це стало новим викликом для парламентаризму.

•

7 статей про декларації мажоритарників

•

5 статей про кандидатів у нардепи (179-й та 208-й округи)
і моніторинг виборів

Ймовірно, монобільшість чудово розуміє, що голосів зрештою може не вистачити. Вже зараз на основі наявних даних
ми можемо стверджувати, що основна фракція впливає
повним складом лише на кожен третій прийнятий закон.
Передвиборчі обіцянки «слуг народу» і підписаний меморандум виявився лише словами на папері. Замість введення
сенсорної кнопки, яка б унеможливила кнопкодавство,
«слуги народу» запропонували криміналізувати це правопорушення. Як показав досвід, навіть через рік після прийняття рішення парламентом справи кнопкодавів не доходять до
суду, а ГПУ блокує відкриття нових справ проти порушників
Конституції. Рух ЧЕСНО провів тестування сенсорної кнопки
для нардепів у Київраді, в якому брали участь і журналісти,
і воно довело — систему неможливо ошукати.
Карантин спричинив нові виклики для висвітлення роботи
народних депутатів, але і під час zoom-засідань комітетів
ЧЕСНО вдалося виявити неперсональне голосування і проаналізувати роботу комітетів Верховної Ради. Під час «конституційної кризи» ми відслідковували законодавчий вихід із
ситуації на основі ініціатив, які обговорювали нардепи на
засіданнях правового і правоохоронного комітетів.

• оприлюднили антирейтинг прозорості комітетів
• започаткували твіттер-трансляції із засідань комітетів
• створили інструмент «ЧЕСНО.Поправки» для аналізу поправок до законів, який узагальнює інформацію
про те, чиї поправки до законів приймаються найкраще, а
також дає можливість виявити приховані зв’язки між нардепами і групи впливу
• за результатами розслідування НАБУ на основі аналітики
ЧЕСНО депутати повернули до бюджету 1,65 млн гривень компенсації за житло
• Рух ЧЕСНО веде боротьбу із кнопкодавством — неособистим голосуванням. Ексгенпрокурор Рябошапка відкрив
кримінальну справу за фактом кнопкодавства за
зверненням ЧЕСНО. За ще одним фактом генпрокурор
Венедіктова відмовила у відкритті справи. Рух ЧЕСНО
звернувся до суду. Також було виявлене неособисте
голосування під час засідання комітету

Ми також слідкували за розглядом важливих законопроєктів, які стосуються правоохоронної сфери, регламенту Ради,
референдуму, столиці та інших суспільно важливих питань.

• Рух ЧЕСНО запросив народних депутатів протестувати
сенсорну кнопку Київради разом із журналістами
телеканалів. Тестування довело — сенсорну кнопку неможливо обдурити

Виборці цікавляться роботою народних депутатів, тому ми
стежимо за конфліктом інтересів та доброчесністю політиків.

• провідна аналітикиня ЧЕСНО перемогла у конкурсі журналістських історій на основі відкритих даних #DataUp
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Упрозорення політфінансів

Що ми зробили?
Ігор Фещенко

координатор напряму «Політичні фінанси»

• підготували 120 аналітичних матеріалів та новин про
фінансування політиків і партій
• зібрали понад 4000 зразків зовнішньої реклами
• дослідили близько 3000 фейсбук-сторінок партій, наближених до них організацій та політиків

Вплив олігархів на партії досить сильний. Партії, як правило,
не залучають кошти від громадян, які дали б їм можливість
бути незалежними, а у виборців ще не сформувалася культура фінансування політсил. Тому партії мають непрозорі джерела фінансування. Кошти на рахунки заводять через підставних осіб. Держфінансування мають лише парламентські
партії, але навіть вони не працюють над партбудівництвом.

• аналітик ЧЕСНО увійшов до громадської ради НАЗК

Для того, щоб партії працювали на виборців, треба упрозорювати гроші в політиці та змінювати політичну культуру і політиків, і виборців. Саме над цим і працює наша команда.

• організація долучилася до парламентської робочої групи,
яка працює над новою редакцією закону «Про політичні
партії»

У 2020 році була серйозна загроза для політичної
системи — нардепи вирішили збільшити заставу в 40 разів.
Якби ця норма залишилася чинною, то лише застава
обійшлася б партіям у місцевих радах дорожче, ніж парламентська чи навіть президентська кампанії 2019 року.
Це унеможливлювало б балотування для партій, які не
мають підтримки олігархів. Рух ЧЕСНО провів масштабну
кампанію, до якої долучилися стейкхолдери, і зрештою
заставу вдалося зменшити.

• інструмент «Золото партій» став єдиним ресурсом, який
містить дані про надходження та витрати партій на загальну суму 6,7 млрд гривень

Наразі парламент більше завдає шкоди реформі політичного фінансування, ніж приносить користі. Зокрема, скориставшись пандемією, депутати дозволили партіям не подавати звіти до завершення карантину. ЧЕСНО виступив за
невідкладне відновлення щоквартального звітування політичних партій.
Депутати «Слуги народу» намагалися дозволити партіям
використовувати держфінансування на благодійність, що
нівелює саму ідею держфінансування партій для їхнього
інституційного розвитку та стимулює гречкосійство перед
місцевими виборами. Після критики Руху ЧЕСНО законопроєкту не дали хід.

• провели дві хвилі аналізу сайтів 20 партій на предмет відкритості до фандрайзингу

• дані «Золота партій» використовують не лише аналітики
ЧЕСНО, а й такі організації та проєкти, як YouControl, Ring
та Clarity Project
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Партнери ЧЕСНО
Загалом

₴ 10 394 021
₴ 3 446 635

₴ 2 182 800

₴ 1 069 503

₴ 1 049 089

₴ 505 282

MATRA

NDI

NED

IFES

Міжнародний
фонд

Fund

«Відродження»

Медіапартнери
Ми вдячні за співпрацю громадським організаціям та медіа.
Партнером найбільшої інформаційної кампанії ЧЕСНО став
«Суспільний мовник». Аналітика ЧЕСНО виходила на сторінках видань «Українська правда», «Лівий берег», «Дзеркало
тижня», «Ліга.нет», а про проєкти та роботу Руху розповідали
більшість загальнонаціональних та місцевих ЗМІ у регіонах,
де є наші представники.

₴ 172 347

₴ 1 968 365

інші
надходження

партнерські
проєкти
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Цілі на 2021 рік
Ми продовжуємо працювати над виборчою реформою, вивчати досвід виборів-2020 та робити
data-аналіз, аби дати розуміння законотворцям,
що змінювати у виборчих правилах. Також
Рух ЧЕСНО працює над зміною підходів до фінансування та розвитку партій.
З огляду на те, що відбувається децентралізація,
перегляд повноважень органів місцевого самоврядування — це теж один із пріоритетних напрямків роботи ГО.
Кнопкодавство має бути подолане на рівні Верховної Ради. Команда працюватиме над упрозоренням
роботи комітетів, бо виборці мають знати, як формуються і обговорюються законодавчі ініціативи.
Рух ЧЕСНО планує запуск онлайн-музею політичної агітації та телеграм-бота «ЧЕСНО про закони».

chesno.org
fb.com/chesno.movement
twitter.com/chesno_movement
Київ, вул. Спаська, 5

