МЕМОРАНДУМ ПРО ВІДКРИТИЙ ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ
місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
“15” вересня 2020 року

м. Київ

З метою проведення чесного, відкритого і підконтрольного громадськості
підрахунку голосів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року,
задля недопущення махінацій з підробки протоколів під час їх передачі
від дільничних виборчих комісій до територіальних виборчих комісій,
Політичні партії, кандидати-самовисуванці, громадські організації,
спостерігачі, та інші учасники виборчого процесу, що приєднались до цього
Меморандуму, домовились про наступне:
Опублікувати у відкритий доступ в мережі Інтернет фотокопії протоколів
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців (далі - Протоколів)
та відповідні відкриті дані, що містяться у цих Протоколах.
для цього:
Громадська організація «Електронна демократія», як незалежний
учасник, що не приймає участі у виборах та не належить до жодної політичної
сили, розробить та надасть доступ до системи он-лайн публікації протоколів
дільничних виборчих комісій (далі - Систему).
Для надійної ідентифікації спостерігачів та уповноважених осіб, що
будуть завантажувати фотокопії, буде передбачена ідентифікація за допомогою
сучасних засобів електронного цифрового підпису та сервісу BankID.
Дані про достовірне джерело походження фотокопій буде опубліковане
разом з фотокопіями Протоколів.
Будь хто зможе отримати доступ до фотокопій Протоколів та відкритих
даних, що містяться у протоколах, вільно зберігати їх та поширювати на свій
розсуд.
Політичні партії, кандидати-самовисуванці, громадські організації, 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.

Всі учасники Меморандуму будуть завантажувати у Систему тільки
достовірні дані. Громадська організація «Електронна демократія» забезпечить
надійне зберігання фотокопій Протоколів та не буде жодним чином їх
змінювати.
Всі учасники Меморандуму домовились підтримувати контакти та
вживати всіх необхідних заходів для забезпечення реалізації цього
Меморандуму, всіляко сприяти розвиткові інших форм співробітництва для
досягнення зазначених у Меморандумі цілей.
Сторони домовились утримуватись від дій, які можуть заподіяти
економічну чи іншу шкоду другій Стороні Меморандуму.
Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання і діє до
оголошення офіційних результатів місцевих виборів 25 жовтня 2020 року,
включно з другим туром виборів, якщо такий відбудеться.
Меморандум є відкритим для приєднання інших учасників, якщо вони
розділяють мету Меморандуму та його положення.

