
Політична воля.  Де вона? і як її стимулювати у влади. 

 

Загальна ідея. 

Допомогти народові та обранцям із вирішенням значущих питань для 

держави. Об’єднати в новій якості тези ст.5 конституції України 

«єдиним джерелом влади в Україні є народ» та відповідальність 

влади за свої дії перед виборцями. 

 

Конкретна ціль. 

Організація референдуму з питання зняття депутатської 

недоторканості. 

 



 Чому саме така ціль – (це найпростіше і конкретне втілення ідеї)* 
 

Перед кожними виборами ми чуємо обіцянки, які ніколи не були втілені в життя. Я 

хочу щоб невиконання передвиборчої програми несло наслідки для політика-

популіста (хоча б його відставку), я не готовий чекати нових виборів щоб міняти 

«шило на мило» з «крапленої» колоди. 
 

Депутатська недоторканість** це теза навколо якої було чи не найбільше політичних 

спекуляцій. є й інші (мова, НАТО, антикорупційне законодавство…), але вирішення питання 

«недоторканості» (на мою думку) не несе прямої загрози державності України в умовах 

війни. Та й економічний ефект буде (перед законом не сховаєшся за мандатом). 
 

Ст. 5 конституції України говорить що «…Народ здійснює владу безпосередньо і 

через органи … влади …». А раз так, то чому не вирішити, як бути і дати пряму 

вказівку органам влади в питанні «недоторканості». 
 

* на мою думку 

**На першому етапі можлива корекція списку питань які будуть винесені на розгляд народу. 



Чому проект нові лідери. 

 

Що можу зробити одноосібно не буде мати масштабного значення 

для життя країни. 

 

Ідеї які здатні якісно вплинути на покращення життя потребують 

підтримки громади. 

 

Я надіюсь що завдяки участі в цьому проекті зможу співставити 

бажання і можливості. 

 

 



Що готовий зробити самостійно! 

- В період участі в проекті «Нові лідери» доносити свою думку як можу.  

- Робити всі технічні дії які підкажуть юристи (писати листи, реєструвати ГО, збирати 

підписи, клопотати перед органами влади, ….) 

- Робити всі технічні дії які порадять професіонали медійники (виголошувати промови, 

писати статті, постити, лайкати, ...).  

- Робити всі свої дії прозорими, висвітлювати їх на сайті «нові лідери» і в фейсбук. 

 

- За свій кошт виготовити палатку, надрукувати плакат і з цим добром об’їхати всі обласні 

центри України. В процесі цього туру доносити актуальність питання і збирати підписи 

для проведення референдуму. 

 

Яких ресурсів потрібно! 

- юридична підтримка в частині документальної правильності організації проекту. 

- волонтери однодумці на етапі збору підписів 

- медійна підтримка в ЗМІ 

- медійна і технічна підтримка в соціальних мережах. 

- юридична і, можливо, безпекова підтримка туру Україною.  



Етапи проекту. (в цілому співпадають з етапами медіа проекту «Нові Лідери») 

1. старт. оформлення концепції. 
робота. Реєстрація анкети і проекту (на сайті нові Лідери), реєстрація групи в фейсбук, 

самостійна агітація, пошук однодумців, робота над юридичними аспектами, як 

правильно це все зробити, уточнення списку питань які будуть винесені на розгляд 

народу (жодного екстремізму, тільки державницькі питання). 

результат готова програма втілення проекту в життя. /попадання в сотню. 

термін 31.05.18 

2. від обговорень до дії.  
робота. Реалізація кроків розроблених на першому етапі. Подання в ЦВК, (чи куди 

там…) клопотання про бажання проведення референдуму, оформлення ГО (якщо така 

для цього потрібна), старт процесу збору підписів. Виконання особистого зобов’язання 

відносно агітаційного туру містами України. 

результат початок збору підписів за проведення референдуму. /попадання в десятку. 

термін 31.08.18 

3. фінал. логічне завершення початого процесу. 
робота. Завершення організаційних процесів підписи, фінанси і все що треба. 

результат призначення владою дати волевиявлення народу та його проведення. 

термін  поки не буде зроблено. 



Боротьба із запереченнями (якщо ви дочитали до тут, то було цікаво)   

мотивація ЗА!  

 

- Цей проект є лідерством ідеї, а не особистості. 

- Прозорість проекту (все виклав тут і буду висвітлювати всі свої дії) 

- Приймаю конструктивні пропозиції. 

- тупі бу-бу-бу ігнорую. Встань з дивану зроби краще. 

- Готовий поступитись на користь більш значущих концептуальних 

ідей і лідерів. Втілення яких буде впливати позитивно на життя 

країни, і тільки в діалозі. 
 

«УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»  

В’ячеслав Чорновіл. 


