ЗВЕРНЕННЯ
громадських організацій
до Голови Верховної Ради України
щодо активізації діяльності у сфері виборчої реформи

Шановний Андрію Володимировичу!

Від імені громадських організацій, що працюють у спільній ініціативі «Реанімаційний
пакет реформ», висловлюємо Вам свою повагу і звертаємося з пропозицією відновити
діяльність Робочої групи щодо розробки законодавства у сфері виборів, яка була створена
у 2016 році.
Наразі розвиток правових засад для проведення парламентських виборів, які мають
відбутися у 2019 році, потребує невідкладної уваги законодавців. Як наголошено в Звіті
Місії ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження за парламентськими виборами 2014
року, «виборча реформа має бути проведена завчасно до наступних виборів, а сам процес
має бути прозорим і всеохопним».
Саме на нинішньому складі Верховної Ради України лежить відповідальність за якісне
законодавство та прийняття своєчасних рішень щодо забезпечення довіри до правил,
доброчесності інститутів адміністрування виборів, самих виборів та парламентаризму.
Наразі необхідним є пошук консенсусу щодо нової виборчої системи, яка би сприяла
зменшенню виявів політичної корупції, забезпечила би вищу відповідність голосів,
поданих за політичну силу, кількості її місць у парламенті, дозволила би обирати поміж
кандидатів від партій та створити передумови для ефективної взаємодії громадян із своїми
представниками вже на етапі конкурентного інституту виборів. Нагадуємо, що цим цілям
відповідає рекомендована міжнародними інституціями пропорційна виборча система з
відкритими списками кандидатів, заснована на регіональних округах. Ми закликаємо
парламент використати всі наявні в нього інструменти, щоб забезпечити публічне
обговорення стану і потреб реформ у цій сфері.

Сподіваємось, що відновлення діяльності Робочої групи при Голові Верховної Ради
України за участі неурядових експертів дасть новий імпульс пошуку консенсусу щодо
заявленої моделі виборчої системи й створенню більш якісних правил, аби наступні
вибори могли відповідати міжнародним стандартам у цій сфері та очікуванням
суспільства щодо чесних і конкурентних правил, й Україна засвідчила прогрес у частині
реформ, що перебувають під пильним моніторингом міжнародних організацій.
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