


Мета проекту

Мета проекту «Персональний Мандат» об’єднати громадянське
суспільство на шляху реалізації «Української Мрії» та створити
передумови побудови та побудувати Україну як цілісну, суверенну,
економічно розвинуту та людино спрямовану державу.

Прихильники зміни олігархічної Системи і оздоровлення суспільства не
реалізують свої наміри, поки не створять масову координовану Мережу,
як організаційний інструмент модернізації країни. Започаткування
потужної координованої спільноти блокує, головним чином, два фактори:
небажання та взаємна недовіра лідерів громадських організацій і
відсутність погодженої об’єднавчої Мети.



Ціль проекту

Персональний Мандат, як концептуально відмінна форма виборчої
системи потребує як внесення змін у Конституцію України так і у
виборче законодавство. Зрозуміло що не маючи конституційної
більшості у Верховній Раді України активісти проекту не можуть
розраховувати на внесення таких законодавчих змін в принципі та не
за яких умов. Але!

Всеукраїнський референдум, як пряме законодавче воле виявлення
українського народу ст. 72 КУ, здатен та вповноважений щодо внесення
як у Конституцію України так і в Закони України про вибори депутатів
всіх рівнів.

Громадянська кампанія за впровадження Персонального мандату
здатна консолідувати більшість українців, отже, і структур
громадянського суспільства: тобто, відіграти роль ЄДИНОЇ мети для
ДІЙСНИХ прихильників оновлення країни. Такий рух може бути
заснований на САМОорганізації і самофінансуванні громадян, не
потребує апаратних структур і багатомільйонних витрат на агітацію:
отже, виключає внутрішню боротьбу за кошти спонсорів. Кожна
громадська організація без суттєвих видатків має змогу ініціювати
створення місцевих осередків («За Персональний мандат») силами
своїх активістів в регіонах.



Завдання проекту

Знайти концептуальний шлях мирного прискорення 
соціально-економічного розвитку, який передбачає вирішення 
двоєдиного завдання: оновлення країни і деолігархізацію 
країни.



Проблема яку вирішує проект

Персональний Мандат - як інструмент має змінити головну проблему 
сучасного українського суспільства, повну політичну безвідповідальність 
обраних суб'єктів перед виборцями. Миттєва політична відповідальність 
забезпечить виборця ефективним інструментом контролю політиків всіх 
рівнів.



Персональний мандат – це персоніфікований 
голос виборця, який він подав за обрану особу 
та/чи партію за умови безперешкодно і 
оперативно анулювати своє рішення 
ОСОБИСТО (без посередників) з 
відповідними юридичними наслідками до 
обраного.

Голос виборця – це його законна власність. 
Цю власність виборець віддає в кредит 
виборним особам на термін каденції, за 
умови, що обранці виконають передвиборні 
програми/обіцянки. Якщо ж обранець умови 
кредитування не виконує (наприклад, голосує 
всупереч обіцянкам), це означає, що він 
порушує умови цільового використання 
кредиту (довіри виборця). Отже, кредитор-
виборець має всі підстави припинити 
кредитування в той момент, коли 
пересвідчився у порушенні з боку займодавця. 



«Припинення кредитування» може
відбуватися тим же способом, як і
голосування: виборець набирає відповідний
ПЕРСОНАЛЬНИЙ код на телефоні чи
комп’ютері – і натискує клавішу enter. Або
підходить до банкомату обліку голосів,
вставляє картку, набирає код і натискає ту ж
саму клавішу. Результат миттєво потрапляє
на сервер ЦВК з відповідними наслідками
для обранця. Коли/якщо кількість
відкликаних голосів сягне критичної
позначки (приміром, 20 чи 30%), мандат
АНУЛЮЄТЬСЯ автоматично – без втручання
будь-яких проміжних інстанцій.



Плановані результати

1. Персональний Мандат - як інструмент має змінити головну 
проблему сучасного українського суспільства, повну політичну 
безвідповідальність обраних суб'єктів перед виборцями. 
Миттєва політична відповідальність забезпечить виборця 
ефективним інструментом контролю політиків всіх рівнів.

2. Виборчий процес набуває іншого по якості та по значущості 
права голосу. Громадянство з правом голосу стає ціннісною та 
коштовною мотивацією за для його отримання.

3. Виборець усвідомлює власну відповідальність перед 
суспільством за якість та сам факт необхідності відкритого 
голосування.

4. Політики в передвиборчій агітації  використовують прогнози та 
програми такі що реально виконати в визначені строки. 
Політична та передвиборча брехня буде мати миттєві юридичні 
наслідки по відстороненню від владних повноважень.

5. Оптимізація державних витрат на проведення виборчих 
компаній у зв’язку з тим що виборчий процес фактично набуде 
онлайн формату, тобто: цілий день та кожен день.


