УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
двадцять четверта сесія

РІШЕННЯ
Від 26.09. 2018 року

м.Яремче

№ 373-24/2018

Про звернення міської
ради

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» міська рада вирішила:
1.Схвалити
звернення до Президента України П.Порошенка,Голови
Верховної ради України А.Парубія.
2. Звернення опублікувати в регіональному часописі «Яремчанський вісник»
та розмістити на інтернет-сторінці міської ради.

Міський голова

Василь

Онутчак

Президенту України
П.Порошенку
Голові Верховної Ради
України
А.Парубію

Звернення
щодо необхідності ухвалення в другому читанні та в цілому
законопроекту про Виборчий кодекс України
Ми, депутати Яремчанської міської ради, усвідомлюємо кризу
розвитку парламентаризму в нашій державі спричинену деструктивними
процесами, що відбуваються у Верховній Раді України, які проявляються у
фактах неособистого голосування народними депутатами, систематичними
невідвідуваннями засідань парламенту без поважних причин, неприйнятті
значної частини законопроектів,передбачених Коаліційною угодою, а
також тих, які були задекларовані у виборчих програмах партій та
депутатів від одномандатних мажоритарних округів на дострокових
парламентських виборах 2014 р.
Вважаємо, що однією із причин такої ситуації є недосконале виборче
законодавство та пропорційно-мажоритарна система виборів до Верховної
Ради України. Тому, переконливо рекомендуємо докласти всім народним
депутатам максимум зусиль для ухвалення в другому читанні та в цілому
законопроекту 3112-1 про Виборчий кодекс України, який включає
запровадження пропорційної системи голосування за відкритими
партійними списками при виборах до парламенту, формування
загальнодержавного та регіональних виборчих списків кандидатів у
депутати. Висловлюємо прохання про необхідність включення в
законопроект статті про заборону платної передвиборної агітації в
аудіовізуальних ЗМІ (тобто політичної реклами на телебаченні та радіо),
вважаємо, що це зможе частково зменшити значний вплив на виборчий
процес в Україні представників великого бізнесу. Наголошуємо на тому,
що повна заборона платної передвиборної агітації в аудіовізуальних ЗМІ
діє у більшості країн Західної Європи,таких як: Франція, Данія,
Великобританія, Ірландія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Бельгія, Мальта,
Нідерланди, Німеччина та ін. Нагадуємо, що зміна виборчого
законодавства була і залишається невиконаною вимогою Революції
Гідності та Майдану, надіємось, що для когось із
Вас ці слова
продовжують залишатися актуальними.
Прийнято на 24 сесії міської ради
сьомого скликання 26.09.2018 р.

