МЕМОРАНДУМ ПРО ВІДКРИТИЙ ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ
на проміжних виборах народних депутатів 17 липня 2016 року
22 червня 2016 року

м. Київ

З метою проведення чесного, відкритого та підконтрольного громадськості
підрахунку голосів на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня
2016 року,
для недопущення фальсифікацій і викривлення волевиявлення виборців,
забезпечення громадського контролю за процесом підрахунку голосів, та
ефективного захисту результатів голосування,
політичні партії, кандидатисамовисуванці, громадські організації, спостерігачі,
та інші учасники виборчого процесу, що приєднались до цього Меморандуму
(далі – Учасники), та
Громадська організація «Електронна демократія», як незалежний учасник, що
не приймає участі у виборах та не належить до жодної політичної сили,
домовились про наступне:
1. Учасники, протягом однієї доби з моменту завершення голосування, за
участю ГО «Електронна демократія», забезпечать публікацію у
відкритому доступі в мережі Інтернет отриманих представниками
Учасників протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів
виборців на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня
2016 року (далі  Протоколів) та відповідних відкритих даних, що
містяться у цих Протоколах.
2. Учасники надаватимуть взаємний доступ до оригіналів Протоколів у
випадку необхідності судового захисту результатів голосування та в
інших випадках, якщо того потребуватиме чинне законодавство.
3. Учасники
підтримуватимуть
контакти,
здійснюватимуть
обмін
інформацією, координуватимуть зусилля та вживатимуть всіх необхідних
заходів для забезпечення реалізації цього Меморандуму, всіляко
сприятимуть розвитку інших форм співробітництва для досягнення
зазначених у Меморандумі цілей. ГО «Електронна демократія»,
розробить та надасть Учасникам та їх авторизованим уповноваженим
представникам доступ до системи онлайн публікації протоколів
дільничних виборчих комісій (далі  Систему).

4. Для надійної ідентифікації уповноважених представників Учасників, що
будуть завантажувати фотокопії, Система здійснюватиме ідентифікацію
за допомогою сучасних засобів електронного цифрового підпису та
сервісу BankID.
5. Дані про достовірне джерело походження фотокопій буде опубліковане
разом з фотокопіями Протоколів.
6. Будь хто зможе отримати доступ до фотокопій Протоколів та відкритих
даних, що містяться у протоколах, вільно зберігати їх та поширювати на
свій розсуд.
7. Учасники, через своїх спостерігачів та членів виборчих комісій, що
матимуть доступ до оригіналів примірників Протоколів, завантажать в
Систему цифрові фотокопії Протоколів одразу, як тільки вони стануть їм
доступні.
8. Всі учасники меморандуму будуть завантажувати у Систему тільки
достовірні дані. ГО «Електронна демократія» забезпечить надійне
зберігання фотокопій Протоколів та не буде жодним чином їх змінювати.
9. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання і діє до
оголошення офіційних результатів проміжних виборів народних депутатів
України 17 липня 2016 року.
10. Меморандум є відкритим для приєднання інших учасників, якщо вони
розділяють мету Меморандуму та його положення.
Від ГО «Електронна демократія»
Голова громадської організації

В. ФЛЬОНЦ

