
 
ПРЕС-АНОНС 

12 листопада 2015 р.                                    Контакти:  
Наталя Назарова, тел. 744-73-04, 

                                      050-919-84-79, 097-575-87-75 
  
СКІЛЬКИ  ВИТРАТИЛИ  ОСНОВНІ  КАНДИДАТИ  У  МЕРИ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  

НА  СВОЇ  ВИБОРЧІ  КАМПАНІЇ? 
 

13 листопада 2015 року, у п’ятницю, об 11.00 годині у прес-клубі Дніпропетровської 
обласної організації НСЖУ відбудеться прес-конференція на тему: «Скільки коштували 
виборчі кампанії основних кандидатів на посаду міського голови у Дніпропетровську?», 
під час якої громадські активісти презентують результати власного незалежного 
моніторингу. 

 
Протягом вересня-листопада експерти ДОГО «Дніпропетровський координаційно-

експертний центр з питань регуляторної політики» здійснювали моніторинг фінансування 
виборчих кампаній 4 основних кандидатів на посаду Дніпропетровського міського голови – 
Олександра Вілкула, Загіда Краснова, Максима Курячого та Бориса Філатова.  

- Скільки коштів за період моніторингу, за оцінкою громадських активістів, витратили 
кандидати у мери на зовнішню рекламу, на зустрічі з виборцями, на проведення масових 
заходів, якщо лише політична агітація і замовні сюжети на трьох місцевих телеканалах сумарно 
обійшлися їм у понад 3 мільйона гривень?  

- Хто з кандидатів і які технології застосовував, щоб не виконувати вимоги Закону 
України «Про місцеві вибори»?  

- Які зміни необхідні для забезпечення прозорості фінансування виборчих кампаній?  
- Чому Дніпропетровська міська виборча комісія Дніпропетровської області приховує 

проміжні та остаточні фінансові звіти кандидатів? 
 
Учасники прес-конференції: 
- Олексій Андреєв, голова ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний 

центр з питань регуляторної політики»; 
- Роман Кисленко, провідний експерт ДОГО «Дніпропетровський координаційно-

експертний центр з питань регуляторної політики»; 
- Олексій Літвінов, виконавчий директор ГО «Інститут Громадської Експертизи»; 
- Наталя Назарова, консультант з питань медіа. 
 
Проект «Моніторинг фінансування виборчих кампаній» виконується за технічної допомоги 

Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) за рахунок коштів, виділених Агентством з 
міжнародного розвитку США (USAID) та Урядом Канади. 

 
* * * 

Захід відбудеться в конференц-залі прес-клубу ДОО НСЖУ за адресою: 
 вул. Комсомольська, 8, м. Дніпропетровськ (Будинок Журналістів).  

 

Запрошуються журналісти усіх ЗМІ. 

Дніпропетровська обласна організація 
Національної спілки журналістів України 

Прес-клуб 
вул. Комсомольська, 8, Дніпропетровськ, 49071 

тел.:(056) 744-16-46, 744-73-04, факс: (056) 744-31-62 
e-mail: dnepr.nsju@gmail.com 

http//: www.nsju.dp.ua     
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