	
  

УГОДА
УГОДА ПРО ПОЛІТИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
між Політичною Партією «Фронт Змін» та кандидатами у депутати і на посади сільських, селищних, міських голів, які
висуваються Партією на місцевих виборах 31 жовтня 2010 р.
м. _____________

«___» вересня 2010 року

ПРАГНУЧИ ДО УТВЕРДЖЕННЯ:
фундаментальних свобод і прав людини, демократії та верховенства права, системи місцевого самоуправління, яка б
забезпечила реальну самостійність громадян у вирішенні питань територіальних громад, професійності в місцевому
самоврядуванні, нової якості політики, котра гарантувала б прозорість, персональну відповідальність та
унеможливила політичну корупцію,
ПРОГОЛОШУЮЧИ, ЩО ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ФРОНТ ЗМІН»
ЙДЕ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ ДЛЯ:
відстоювання передусім інтересів людей, територіальних громад, в межах яких вони живуть і працюють, усього
українського суспільства, а не окремих осіб чи корпорацій, реалізації конкретних напрацювань і проектів Партії,
покликаних змінити середовище проживання наших громадян на комфортне й гідне людини, для відновлення
справедливості, коли депутати служать людям, а не люди – депутатам,
Політична Партія «Фронт Змін» (далі – Партія) в особі Лідера Партії Арсенія Яценюка та Кандидати, які
висуваються територіальними та місцевими організаціями Партії у ________________ області до обласної,
районних та міських рад різного рівня, а також на посади сільських, селищних і міських голів (далі – Кандидати
та/або Особи, що висуваються Партією), в особі Голови ____________ обласної організації Партії ______________
(далі – Організація Партії), уклали дану Угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Партія висуває своїх членів кандидатами у багатомандатних та одномандатних мажоритарних виборчих округах на
виборах депутатів місцевих рад різного рівня у ____________ області та всебічно підтримує їх всіма способами, які не
суперечать чинному законодавству України та цінностям, що лежать в основі ідейної платформи Партії,
а Кандидати зобов’язуються беззастережно дотримуватися умов цієї Угоди, своєю волею, знаннями, здібностями та
професійними навичками служити виборцям, які виявили їм довіру, наполегливо добиватися досягнення цілей,
проголошених Партією, неухильно дотримуватися Статуту та Програми.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
2.1. Особи, які висуваються Партією кандидатами у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів,
мають право:
•
скористатися «соціальним ліфтом», тобто долучитися до вироблення нової державної політики з можливістю
реально впливати на політичні процеси в Україні;
•
отримувати ідейну, юридичну, організаційну та моральну підтримку в ході виборчої кампанії, у процесі захисту
результатів виборів та після завершення кампанії;
•
на професійне зростання, просування партійною драбиною за умови належного виконання своїх обов’язків як
депутатів місцевих рад та членів Партії;
•
спиратися на всебічну підтримку Партії під час виконання ними обов’язків депутатів відповідних місцевих рад,
сільських, селищних, міських голів;
•
на підтримку дієвих та слушних пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства України шляхом
звернення Партії, в особі її членів, до Верховної Ради України та інших нормотворчих органів із відповідними
ініціативами.
2.2. Особи, які висуваються Партією кандидатами в депутати та на посади сільських, селищних, міських голів,
зобов’язані:
•
керуватися виключно прагненням реалізувати програмні положення Партії у сфері місцевого самоврядування.
Особи стверджують та гарантують, що вони висуваються Партією як кандидати у депутати виключно з ідейних
переконань, не сплачуючи за це жодних грошових коштів;
•
всебічно і послідовно відстоювати інтереси територіальних громад, до місцевих рад яких вони були обрані;
•
регулярно звітувати перед виборцями про хід виконання передвиборчої програми;
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безпосередньо працювати з виборцями; роз’яснювати їм позицію Партії з найбільш злободенних місцевих та
загальноукраїнських проблем; інформувати про ініціативи та діяльність Партії;
поділяти і відстоювати ідейну платформу Партії, реалізовувати її напрацювання у сфері вдосконалення системи
місцевого самоврядування, реорганізації муніципального господарства, соціального захисту громадян;
бути непримиренними до будь-яких корупційних дій, порушень закону, нечесності по відношенню до виборців;
неухильно дотримуватися Статутних документів Партії;
відстоювати позицію Партії в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та об’єднаннях
громадян;
одночасно висуватися кандидатами у депутати у багатомандатному виборчому окрузі та кандидатами у
депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі до відповідної місцевої ради;
увійти до складу фракції Партії у відповідній місцевій раді після реєстрації депутатами місцевої ради;
не входити без відповідних рішень фракції Партії та керівних органів Партії до будь-яких інших фракцій,
більшостей та коаліцій. Особи стверджують та гарантують, що у разі порушення вищевказаного зобов’язання, а
також у разі їхнього виходу зі складу фракції Партії, вони зобов’язані негайно скласти свої депутатські
повноваження;
дотримуватися рішень фракції Партії у відповідній місцевій раді та рішень керівних органів Партії, у тому
числі, але не виключно, голосувати на підставі узгодженої позиції фракції Партії та відповідно до рішень
фракції Партії з тих чи інших питань, що виносяться на розгляд місцевої ради;
дотримуватися загальнопартійної дисципліни;
нести особисту відповідальність за належне виконання умов даної Угоди та добровільно скласти повноваження
депутата місцевої ради у разі порушення її умов.

3. ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У випадку порушення Особами, що висуваються кандидатами у депутати та на посади сільських, селищних,
міських голів, зобов’язань за даною Угодою, Партія має право:
оприлюднити інформацію про дії чи бездіяльність Осіб, які порушили зобов’язання за даною Угодою;
у разі необхідності, звернутися до органів державної влади із заявою про перевірку відповідних Осіб на наявність в
їхніх діях або бездіяльності ознак злочину або іншого правопорушення;
ініціювати збір підписів серед членів відповідної громади з метою відкликання таких Осіб з посади депутатів;
вимагати складення повноважень депутата відповідної місцевої ради;
виключити таку Особу чи Осіб з Партії.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Дана Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє до моменту припинення повноважень депутатів
місцевих рад у ____________ області.
4.2. Після набуття чинності цією Угодою Голова ____________ організації Партії зобов’язується у строк до 27 вересня
2010 року включно укласти відповідні угоди про політичну відповідальність з усіма кандидатами, які висуваються
територіальними та місцевими організаціями Партії у ____________ області до обласної, районних та міських рад
різного рівня, а також на посади сільських, селищних і міських голів.

Від імені Політичної Партії
«Фронт Змін»

Від імені кандидатів у депутати,
що висуваються Політичною Партією «Фронт Змін»
у місцеві ради ____________ області

Лідер Політичної Партії
«Фронт Змін»

Голова ____________ обласної організації
Політичної Партії «Фронт Змін»

_____________________

_____________________

А.П. Яценюк

