30 кроків до перемоги
Технологія та стратегія
1-й крок
1. В
 ивільніть час
Упродовж виборчої кампанії кандидати та штаби використовують 4 основні ресурси:
➢ кадри;
➢ фінанси;
➢ ідеї;
➢ час.
Кадри, фінанси та ідеї під час кампанії можна залучити – на відміну від часу. Додаткового
часу не буде. Вибори мають кінцеву дату та, відповідно, свої терміни. Виправити помилки чи
доробити те, що не встигли протягом кампанії, можливості не буде. Тому до планування кампанії
та розподілу наявного часу треба підійти ретельно, слід оптимізувати кожен день та годину.
Кандидату вкрай необхідно вивільнити максимальну кількість часу для ведення кампанії,
вирішити всі свої особисті (сімейні) та робочі справи таким чином, щоб кожного дня приділяти
час лише участі у своїй передвиборчій кампанії. Решту справ – скоротити, перенести, делегувати,
скасувати.

2-й крок
2. З
 найдіть керівника штабу
Керівник окружного штабу – це фахівець, який повинен якісно організувати роботу штабу та
перебрати всі організаційні питання з кандидата на себе. Це дасть кандидату можливість
зосередитися та приділяти максимальну кількість часу безпосередньо агітації (в першу чергу
зустрічам з виборцями) та якісній підготовці до неї.
Щоб якісно організувати роботу штабу й розв’язати поточні проблеми та організаційні
питання, керівник окружного штабу повинен відповідати таким вимогам:
● повністю розуміти всі етапи виборчого процесу (зокрема в юридичній площині);
● мати досвід роботи у виборчому штабі (найкращий варіант – це досвід роботи
керівником окружного штабу чи його заступником під час декількох кампаній);
● мати яскраво виражені організаційні та комунікативні здібності;
● бути стійким до стресів, психологічно та фізично витривалим;
● бути ідеологічно прихильним до Володимира Зеленського та партії “Слуга Народу”.
Радимо при проведенні співбесіди з кандидатом витребувати у нього не лише резюме, а й
рекомендації від колег і замовників із попередніх кампаній. Доброго фахівця радитимуть
попередні замовники та колеги.
Оскільки якісних фахівців на ринку не так багато і більшість із них уже працює,
допускається наймати керівником штабу малодосвідченого спеціаліста. У крайньому разі
керівником штабу може бути гарний управлінець, здатний одразу зрозуміти всі нюанси виборчої
кампанії.
Не радимо брати керівником штабу свого близького родича, друга чи підлеглого. Подвійні
стосунки заважатимуть вам у роботі та можуть стати причиною конфлікту в процесі. Знайомі,
родичі, друзі, підлеглі можуть працювати у штабі, але не на керівних посадах.

Радимо, наймаючи керівника штабу, чітко обговорити його гонорар за всю кампанію (не за
місяць) і умови роботи, а також премію в разі перемоги.

3-й крок
3. С
 формуйте команду штабу
Окружний штаб – це команда, яка здатна забезпечити перемогу кандидату й швидко, якісно
та результативно організувати всі процеси для цього. Завдання команди – максимально
звільнити та оптимізувати час кандидата, зняти з нього поточне організаційне навантаження,
залишаючи вільний час для агітації.
Структура окружного штабу
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Організаційний відділ
офіс-менеджер
адміністратор бази даних
логіст/завгосп
бухгалтер
водій штабу 1
водій штабу 2

Кол-центр
Керівник кол-центру
➔ оператор кол-центру 1
➔ оператор кол-центру 2
➔ оператор кол-центру 3
➔ оператор кол-центру 4
➔ оператор кол-центру 5
Проектний відділ
Менеджер-координатор волонтерів
➔ менеджер по роботі з волонтерами 1
➔ менеджер по роботі з волонтерами 2
Менеджер-координатор агітаційних проектів
➔ менеджер агітаційних проектів 1
➔ менеджер агітаційних проектів 2
Відділ масових зустрічей
Менеджер з організації масових зустрічей
+ 2 мобільні агітаційні групи у складі:
➔ менеджер МАГ
➔ водій екіпажу
➔ оператор 1
➔ оператор 2
➔
➔
➔
➔
➔

Медіа відділ
редактор
журналіст
журналіст-фотограф
дизайнер
менеджер із зовнішньої реклами та роботи зі ЗМІ

Digital-відділ
content-менеджер
райтер
smm-менеджер
дизайнер

➔
➔
➔
➔

Юридичний відділ
➔ старший юрист
➔ юрист 1
➔ юрист 2
Відділ безпеки
➔ співробітник ВБ 1
➔ співробітник ВБ 2
Організація волонтерів*
★ координатор волонтерів (від 3 до 30)
★ старший волонтер (від 10 до 300)
★ волонтер (від 100 до 3000)
* у разі наявності великої кількості волонтерів
★
★
★
★
★

Районні штаби**
керівник районного штабу
офіс-менеджер
менеджер проектів і волонтерів
менеджер зустрічей
юрист
** актуально для сільських округів з великою кількістю населених пунктів і дільниць

Комплектація штабу, тобто кількість кадрових одиниць і структура, обрані з урахуванням
досвіду проведення окружних кампаній та специфіки саме цієї кампанії.
Радимо  не економити на кадрах. Тому що якісні та мотивовані кадри, тобто команда штабу,
–це один із основних ресурсів кампанії, який забезпечуватиме вам перемогу.

4-й крок
4. С
 кладіть кошторис кампанії
Управління виборчою кампанією –
 це управління бюджетом кампанії.
Будьте готові до того, що наступні 1,5 місяця ви будете витрачати гроші. Краще з самого
початку визначитись із сумою, яку ви готові витратити на вибори.
Важливе і джерело надходження грошей – це можуть бути ваші особисті кошти або кошти
тих, хто вірить у вас і хоче вам допомогти. Гроші повинні бути в ліквідній формі – для того, щоб
оперативно розраховуватися за статтями витрат.
❖
❖
❖
❖
❖

Принципи формування бюджету:
Забезпечена бюджетом кампанія краща, ніж кампанія без грошей.
Якщо бюджет обмежений – обирайте та фінансуйте проекти з найбільшою віддачею.
Тобто ті, які принесуть вам голоси.
Своєчасне фінансування –гарантія того, що все буде зроблено вчасно.
Ніколи не плануйте бюджет під нуль, необхідно залишати 10-15% на непередбачувані
витрати.
Навіть якщо ви все зробили правильно, вам слід розуміти, що є бюджет участі, а є бюджет

перемоги.
Щоб зрозуміти, чи є шанси на перемогу, наскільки вона близька чи далека, і, разом з тим,
який повинен бути бюджет кампанії для перемоги, – потрібно провести професійне соціологічне
опитування.
Приклад оформлення бюджету виборчої кампанії *

* усім кандидатам і керівникам окружних штабів буде надіслана форма-бланк для складання
власного бюджету кампанії
Структура типового бюджету
● Фонд заробітної плати
○ Топ-менеджмент –
 окремо
○ Інший персонал –
 окремо
○ Обов'язково передбачте преміальний фонд для співробітників
● Проект зустрічі
○ Персонал
○ МТО + поліграфія
● АПМ (агітаційні поліграфічні матеріали)

●
●

●
●
●
●
●

○ Продакшн (дизайнер, фотограф, верстальник)
○ Витрати на друк і логістику
Зовнішня реклама
Медіаблок
○ Традиційні медіа
○ Digital
Робота з волонтерами
Соціологічне забезпечення
Захист результатів голосування
Спеціальні проекти
Матеріально-технічне забезпечення штабу

Радимо:
- не чекайте, поки ви складете та затвердите весь бюджет. Починайте працювати!
- ведіть облік витрат –
 так ви зрозумієте, які проекти запустились, а які ні, та яка сума вже
витрачена і на що її можна перенаправити;
- за допомогою управління бюджетом ви зрозумієте, які процеси “жеруть ресурси” і не дають
голосів. Такі процеси варто зупиняти й позбавлятися їх.

5-й крок
5.Складіть план-графік кампанії
Управління виборчою кампанією – це не тільки управління бюджетом кампанії, а й
управління часом.
Графік кампанії –
 це відображення стратегії кампанії.
Приклад оформлення графіка виборчої кампанії *

* усім кандидатам і керівникам окружних штабів буде надіслана форма-бланк для складання
власного графіка кампанії
Графік кампанії рекомендовано зробити у формі діаграми Ганта. Складаючи графік,

врахуйте всі проекти, напрями кампанії та важливі дедлайни.
Графік кампанії складайте, враховуючи окремі процеси у кожному проекті та напрямі, щоб
бачити, як вони накладаються один на одного. Оскільки в рамках виборчої кампанії вся
діяльність здійснюється не послідовно, а паралельно, вам треба розуміти, які процеси мають
відбуватися кожного дня, і планувати поточну діяльність відповідно до загального графіка
кампанії.
Радимо не розраховувати та не планувати реалізувати всі проекти ідеально, тому що у вас
залишилося всього 32 дні до кінця кампанії. Тому постійно робіть вибір – визначайте, що
найважливіше і найбільш пріоритетне для вас, з того й починайте. А те, що вторинне, – делегуйте,
відкладіть або подумайте над тим, чи не варто від цього взагалі відмовитися.
Радимо сприймати графік кампанії як орієнтир, з яким ви постійно порівнюєте поточний
стан справ і виконання завдань, його можна змінювати й коригувати відповідно до зміни умов
тощо.

6-й крок
6. А
 наліз округу та конкурентів
Для того щоб успішно вести кампанію, вам потрібно розуміти особливості території, на якій
ви балотуєтесь, а також конкурентів, яких ви будете перемагати.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Для якісного аналізу округу потрібно знайти такі відповіді:
особливості адміністративно-територіального устрою;
склад і структура населення (розподіл на сільське та міське);
транспортно-логістичне сполучення;
перелік місцевих ЗМІ (які з них впливові);
поточна суспільно-політична ситуація;
реальні впливові політичні сили;
економічна складова (як заробляють і за рахунок чого живуть виборці);
проблеми, актуальні для територій, що входять до складу округу;
результати попередніх виборів.

Відповіді на ці запитання допоможуть краще зрозуміти особливості територій, що входять
до округу. Залежно від складу розрізняють три типи округів:
● міський (в межах якого більшій територій міста);
● сільський (в межах якого більше районів області);
● змішаний (в межах якого є і міські, і сільські території).
Розуміння особливостей округу, питань, якими живуть виборці, допоможе побудувати більш
гнучку стратегію агітації та наповнити виступи кандидата актуальними й гострими темами.
Для аналізу конкурентів використовуйте такий широковідомий інструмент, як SWOT-аналіз.
Кожного кандидата розглядайте за чотирма критеріями:
❏ сильні сторони;
❏ слабкі сторони;
❏ можливості;
❏ загрози.
Для того щоб рівноцінно порівнювати себе та свої шанси з конкурентами, доцільно в
рамках такого аналізу розглянути і свої якості як кандидата.
Для перемоги потрібно тверезо оцінювати опонентів і передбачати, яким чином вони
збираються вести свою кампанію.

Приклад проведення SWOT-аналізу. Сильні та слабкі сторони кандидатів.

Приклад проведення SWOT-аналізу. Можливості та загрози кандидатів.

7-й крок
7. П
 одання довірених та уповноважених осіб
Для представлення інтересів кандидата в ОВК, ДВК, судах та інших державних органах під
час виборчої кампанії законом передбачена можливість подавати уповноважених осіб (від партії)
та довірених осіб (від кандидата).
Гарантії діяльності партій, кандидатів, довірених та уповноважених осіб, офіційних
спостерігачів надаються згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України»
(розділ Х, ст. 75, 76, 77, 78).
Партія може мати не більше 2 уповноважених осіб у кожному окрузі (ст. 75, п. 5).
Кандидат у депутати в одномандатному окрузі має право визначити з числа виборців не
більше 3 довірених осіб (ст. 76, п. 3).
Одна з довірених осіб буде розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата
Вимоги до форми подання на уповноважених осіб партії та довірених осіб кандидата
зазначені у ст. 75-76.
Рекомендовані форми подань можна знайти на сайті ЦВК. Вони будуть надіслані
Центральним штабом усім кандидатам.

8-й крок
8. П
 обудова роботи з ОВК
Окружні виборчі комісії вже сформовані. За результатами жеребкування у деяких є
представники партії на керівних посадах, у деяких немає.
Усім кандидатам та окружним штабам необхідно:
1. Вивчити ситуацію у своєму окрузі.
2. Зрозуміти, хто з членів окружної комісії ким поданий (до кого лояльний).
3. Познайомитися з членами ОВК.
4. Заангажувати на свою користь.
Додатково можна звернутися до Центрального штабу щодо можливості замінити членів
ОВК.

9-й крок
9. Р
 еєстрація виборчого фонду
Для ведення агітації необхідно зареєструвати виборчий фонд кандидата (розділ VI Закону).
Максимальний розмір виборчого фонду кандидата –
 16 692 000 грн.
Виборчий фонд формується за рахунок:
● власних коштів кандидата;
● добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.
Максимальна сума внеску ЗА РІК:
● для фізичних осіб –1 669 200 грн;
● для юридичних осіб –
 3 338 400 грн.
Необхідно стежити за джерелами наповнення виборчого фонду.
Законодавчо закріплена можливість повернути кошти фізичній чи юридичній особі у випадку,

якщо отримання коштів від зазначеного суб’єкта політично недоцільне.
З виборчого фонду оплачуються витрати лише на агітацію та дії, товари, послуги, пов`язані з
агітацією. Інші витрати через фонд не проводяться.
ЧЕРЕЗ ФОНД можна оплачувати:
- оренду бордів;
- розміщення в медіа;
- друк поліграфії (обов'язково –вихідні дані на всіх примірниках);
- оренду місць для зустрічей;
- оренду приміщення для штабу, відкритого офісу;
- компенсацію витрат на організацію агітації.
ЧЕРЕЗ ФОНД не можна оплачувати:
- заробітну плату людям.
Всі проплати здійснюються з рахунку фонду у безготівковій формі на основі договорів.

10-й крок
10. Врахувати юридичні заборони
Вибори депутатів Верховної Ради регламентуються Законом України “Про вибори народних
депутатів” . Крім цього, вибори регламентуються рішеннями ЦВК, з якими можна ознайомитися
на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Наприклад, на сайті є календарний план
виборів, у якому зазначаються всі законодавчо закріплені терміни щодо подачі документів,
реєстрації кандидатів тощо.
Крім цього, на сайті ЦВК є окремий розділ, присвячений саме позачерговим виборам до
Верховної Ради 2019 року, у якому можна знайти всю поточну та статистичну інформацію щодо
меж округів, переліку дільниць, складу комісій, зареєстрованих спостерігачів, дані про довірених
осіб, партії, які беруть участь, зареєстрованих кандидатів, а згодом і результати виборів.
Радимо оглядово ознайомитися з цими ресурсами та приділити увагу закону. Також радимо
найняти фахового юриста, який має досвід ведення виборчих кампаній. Тому що, крім
зазначеного в законі та підзаконних актах, у процесі виборів є багато нюансів і підводних
каменів, попередити про які має досвідчений юрист штабу!

11-й крок
11. Позиціонування кандидата
Феномен Зеленського, або Чому у вас є всі шанси перемогти
Результати Володимира Зеленського свідчать про те, що люди втомилися від старих
політиків. Зеленський не просто переміг Порошенка із розгромним рахунком. Це не перемога над
колишнім президентом, це перемога над системою! Тому що Володимир Зеленський перемагав
будь-якого старого (чи системного) політика, який вийшов би з ним у другий тур. Про це свідчили
опитування ще за рік до виборів. Не всі вірили, що таке можливо взагалі, але зараз це вже подія,
яка відбулася!
Обираючи між старими обридлими політиками (які мають досвід) і принципово новим (який
не має досвіду) виборці підтримали того політика, який найбільше відповідає їхнім очікуванням.
Українці втомилися:
- в
 ід п
 орожніх обіцянок, якими їх частували весь час незалежності;
- в
 ід суцільної брехні, яка ллється з телеекранів і від влади, і від опозиції;
-  від несправедливості, яка тільки посилилась внаслідок війни.

Українці прагнуть:
+ реальних змін на краще, які можна відчути у власному житті, а не в телевізорі;
+ нових облич –
 політиків, які думатимуть про народ, а не про свої кишені;
+ перспектив розвитку –
 надії на те, що Україна стане потужною та самодостатньою;
+ нових правил гри –
 нової якості відносин між владою та народом.
Позиціонування кандидата від “Слуги Народу”
Кандидати від партії “Слуга Народу” повинні:
★ бути близькими до народу – необхідно максимально скоротити дистанцію між
кандидатом і виборцями. Показати, що кандидат не просто розуміє проблеми простих
громадян, а що він і є цей самий народ. Що він живе в тій самій ситуації, що й решта
громадян, і йому не треба йти в супермаркет, щоб дізнатися, скільки коштують продукти,
чи запитувати в когось про реальну вартість комунальних та інших послуг;
★ відрізнятися від старих політиків – зовнішнім виглядом, поведінкою, методами. Виборець
повинен наочно побачити різницю між кандидатами від партії “Слуга Народу” і всіма
іншими політиками.
Про що і як говорити з виборцями?
загальний контекст
❖ Про третій тур президентських виборів.
❖ Про необхідність допомогти Володимиру боротися зі старою системою.
❖ Зробимо їх разом ще раз.
власний контекст
❖ Про свою мотивацію йти у владу.
❖ Про свої плани та мрії.
❖ Про Україну, в якій хочеться жити!

12-й крок
12. Організувати яскраву презентацію кандидата
Презентація – це можливість потужно заявити про себе таким чином, щоб опоненти
зрозуміли, що в
 кожному окрузі боротьба за перемогу буде до останнього.
Що потужніше і яскравіше проведена презентація, то менше бажання у конкурентів
вкладати гроші в боротьбу з кандидатами від партії “Слуга Народу”.
Стартовий рейтинг на рівні 14,4% (в середньому по країні) – це потужний фундамент для
перемоги. Багатьох політичних опонентів і старих політиків він уже змусив відмовитися від
боротьби. Потужна презентація –
 це наступний крок!
1)
2)
❖
❖
❖

Які презентації можна провести:
Загальна презентація всіх кандидатів в області.
Персональна презентація кандидата:
у знаковому місці;
зі знаковою людиною;
під час знакової події.
Радимо не забувати, що наше завдання –
 відрізнятися. Ретельно продумайте сценарій і
переконайтеся, що не повторюєте “затхлі” підходи представників старої влади.

13-й крок
13. Зовнішня реклама. Борди
Передбачається централізоване розміщення бордів у всіх областях –
 централізована
“парасолька” “Зе депутат –
 Слуга Народу” (за рахунок Центрального штабу).

+ Рекламні борди з кандидатом (за рахунок кандидата)

Альтернативним варіантом розміщення (на випадок, якщо борди зайняті чи їх не вистачає)
можуть бути великі банери, розташовані в найбільш прохідних місцях.

14-й крок
14. Поклейка захищена
Бюджетною альтернативою бордам може стати:
➔ Захищена поклейка (плакатів чи банерів) –
 тобто поклейка, розміщена в захищених місцях
(на спеціальних дошках оголошень, під склом, у місцях, де її неможливо чи складно зірвати.
Це може бути і на вулиці, і в приміщеннях).
➔ Волонтерська поклейка –тобто поклейка, яку розміщують волонтери безкоштовно на
власних будівлях чи автомобілях (невеликі банери –
 на балконах, там, де не можна зірвати;
плакати –
 на воротах, парканах, стінах будівель; при цьому давати плакати з запасом;
наліпки –на авто).

15-й крок
15. ЗМІ: TБ, газети, сайти
Розміщення матеріалів про кандидата в медіа є одним із основних ресурсів, який
підвищуватиме впізнаваність і рейтинг. Тому до цього питання слід підійти ретельно – дізнатися,
в чиїй власності перебуває (кому належить кожен засіб масової інформації), познайомитися чи
встановити контакти з представниками, з'ясувати політичну позицію (особливості редакційної
політики).
Після цього обговорити:
➔ пакетні домовленості на всю кампанію;
➔ домовленість про те, що вони не будуть розміщувати негатив проти вас (йдеться про
замовні, дискредитаційні матеріали проти кандидата від партії “Слуга Народу”);
➔ бронювання площ у конкретних номерах газет і ефіри вечірнього прайму заздалегідь. Уже
сьогодні подбайте про вигідне місце та час у випусках останнього тижня кампанії.

16-й крок
16. Буклет, плакат, візитівка
Витрачати значні ресурси на поліграфічну продукцію немає сенсу, але її наявність значно
покращує налагодження контакту з виборцями.
Рекомендовані види поліграфічної продукції:
➔ буклет (розповсюджується волонтерами серед знайомих та на зустрічах, тираж 20-30 тис.);
➔ плакат А2, А3 (розповсюджується у волонтерській мережі та групами поклейки мінімально) –разом до 10 тисяч шт.;
➔ візитівка (роздається на зустрічах особисто кандидатом –20-40 тис. шт.).

17-й крок
17. Газета мажоритарника
Газета –важливий інструмент виборчої кампанії. Вона коротко презентує кандидата. Її
необхідно роздавати на всіх публічних заходах та зустрічах з виборцями.
Протягом кампанії пропонується видати 2 випуски газети:
➔ перший випуск присвячений кандидату, його біографії, програмі;
➔ другий випуск присвячений подіям і перебігу виборчої кампанії та заклику підтримати в
день голосування.

Перший випуск:
Перша сторінка:
● заголовок:
“Зе!Депутат Слуга Народу”
● фото Президента
● фото кандидата
Друга сторінка:
● біографія кандидата
● інфографіка “10 фактів про кандидата”
Третя сторінка:
● що кандидат планує робити як депутат.
Його мотивація балотуватися
● програма кандидата
Четверта сторінка:
● колонка Разумкова про 3-й тур виборів
Президента.
● “Голосуйте двічі”
Рекомендований наклад газети –
 50-70 тисяч
примірників.
Рекомендований обсяг газети –
 4 шпальти.

18-й крок
18. Генерація контенту
Окружний штаб кандидата повинен на час компанії стати фабрикою з генерації (створення)
щоденного контенту!
Контент може бути:
● про життя кандидата (де він живе, де працює, де займається спортом, куди ходить по
покупки, де відпочиває; про його родину, друзів, колег);
● про діяльність штабу (як влаштована робота штабу зсередини, які поточні акції, зустрічі
проводить кандидат, як реагують виборці на кандидата);
● про партію “Слуга Народу” (про програму, принципи, політичну позицію, реакцію на події).
Контент може подаватися у вигляді:
➔ прямих включень (стрімів);
➔ змонтованих відеороликів;
➔ постів;
➔ фотографій.
Контент розміщується на сторінка кандидата у Facebook та Instagram, каналах в YouTube та
Telegram.

Кожного дня повинна з'являтися щонайменше одна публікація з одним із варіантів
контенту.
Щоб публікації були своєчасними треба скласти контент-план, тобто на тиждень вперед
виписати тематику контенту та форми його висвітлення.
Якщо все організовано правильно, ви щодня будете бачити, як зростає кількість переглядів,
“лайків”, репостів, коментарів під вашими матеріалами.

19-й крок
19. Відеосеріал “Вибори”
Багато хто каже: в нас немає свого серіалу “Слуга народу”, щоб перемогти.
Так, це правда, але правда також у тому, що ви можете створити свій власний серіал.
Виборцям дуже цікаво, як влаштовані вибори зсередини.
Вони готові приділяти час, щоб побачити, яким чином ви йдете до перемоги. Тому:
1. Знімайте ВІДЕО всюди, потім монтуйте найкраще.
2. Робіть прямі трансляції зі штабу та із заходів.
3. Завжди використовуйте геотаргетинг при розповсюдженні.
P.S. Стратегія двома словами –
 “Відкритість та залучення”.

20-й крок
20. Онлайн-приймальня кандидата
Кожному кандидату зусиллями digital-відділу Центрального штабу буде відкрита
“Онлайн-приймальня”. Вона допоможе встановити зв'язок з тими виборцями, які з різних причин
не потраплять на зустрічі з кандидатом.
У приймальні можна буде оформити звернення до кандидата, залишивши контакти для
зворотного зв'язку.
“Онлайн-приймальня” допоможе людині відчути щастя, бо є:
●
●
●
●

відчуття контролю;
відчуття прогресу;
відчуття прив'язаності;
відчуття значимості.

21-й крок
21. Діджитал
У рамках цієї кампанії ми розраховуємо не тільки на медіа, а й на digital-сегмент. Оскільки
інтернет-технології є окремим каналом комунікації, вони здатні швидко та якісно доносити
інформацію до кінцевого користувача. У нашому випадку –
 виборця.
Для ефективної роботи штабу бажано створити окремий digital-відділ. Можливий варіант –
домовитися з агенцією про формат аутсорсингу, в рамках якого агенція надсилає у штаб свого
працівника, який постійно перебуває з кандидатом і допомагає створювати контент.

Поради від digital-відділу Центрального штабу:
1. Довіряйте своїм діджитал-спеціалістам (не витрачайте свій час на контроль).
2. Головний штаб контролює всіх на 100% (розроблені рекомендації щодо ефективної роботи).
3. Швидка комунікація (для користувачів-виборців це один із важливих показників роботи).

22-й крок
22. Відкриття Зе-офісу
Бажано відкрити на території округу Зе-офіс – місце збору волонтерів і прийому
прихильників та виборців.
Зе-офіс – це публічна приймальня, куди будь-хто може зайти та отримати інформацію про
кандидата або записатись у волонтери.
Найкращий варіант – коли приміщення Зе-офісу та приміщення штабу (не публічного)
розташовані в одній будівлі.
Який вигляд повинен мати Зе-офіс.

23-й крок
23. Залучення волонтерів
Одним із основних ресурсів виборчої кампанії є кадри. Крім фахівців у команді, до роботи
слід залучити якомога більшу кількість волонтерів.
Волонтер може допомогти вам у реалізації таких завдань:
✓ захищена поклейка;
✓ розповсюдження контенту у соціальних мережах;
✓ розповсюдження газет та інших агітаційних матеріалів;
✓ спостереження за ситуацією в окрузі;
✓ вчасне інформування вас про дії вашого опонента;
✓ робота у виборчих комісіях;
✓ допомога в організації зустрічей.
Однак слід пам'ятати, що волонтери фінансово не вмотивовані на системну співпрацю, їх
бажано не перевантажувати і водночас не залишати без участі.
У роботі з волонтерами вкрай важливо пам'ятати, що:
● вони хочуть уваги! Необхідно активно взаємодіяти зі своїми волонтерами у соціальних
мережах та оффлайн;
● вони хочуть бути корисними. Не залишайте волонтера без можливості обрати вид участі у
вашій виборчій кампанії;
● необхідний постійний контакт. Вони першими мають отримувати інформацію щодо Вашої
діяльності та перебігу виборчої кампанії. Створіть комьюніті, де волонтери зможуть
спілкуватися між собою, отримувати найактуальнішу інформацію про поточні події та
обов'язково одержувати від вас запрошення на зустрічі та івенти.
Для розбудови волонтерського руху необхідно:
● розробити план пошуку охочих стати волонтерами та сформулювати основні напрями їхньої
участі;
● створити форму для заповнення та мотивуючий заклик приєднатися;
● проаналізувати наявні анкети волонтерів з президентської кампанії та обробити нові
заявки;
● налагодити комунікацію з волонтерами;
● розподілити їх за напрямами діяльності та залучити до роботи.

24-й крок
24. Яскраві івенти та заходи
Іще одним методом комунікації з виборцями є організація або участь у яскравих і
креативних івентах. Неформальні заходи дають змогу провести яскраву презентацію кандидата
та його програми, підняти гостру проблему регіону, налагодити зв'язок із волонтерами та знайти
нових прихильників. Також вони створюють яскраві приводи для медіа та контент.
Прикладом таких івентів і заходів є:
➔ вело- або автопробіг;
➔ масова зарядка чи інші спортивні заходи/челенджі;
➔ кінопоказ;
➔ толока;

➔ екоакція;
➔ пікнік.
Необхідно дотримуватися певних умов при проведенні таких заходів:
➢ якісне та завчасне планування і підготовка заходу;
➢ обов'язкова особиста участь кандидата;

➢ залучення волонтерів, прихильників і виборців до участі та/або організації заходу;
➢ якісна фото- та відеофіксація івенту для контенту;
➢ запрошення ЗМІ.

25-й крок
25. Зустрічі з виборцями
Успіх вашої виборчої кампанії напряму залежить від того, яку кількість зустрічей із
виборцями ви проведете, тому складіть для себе програму-максимум.
Зустрічі необхідно починати вже зараз!
Якщо у вас недостатньо досвіду виступів перед публікою і ви відчуваєте невпевненість, то
цей дискомфорт знімається за рахунок частих виступів. Кожного разу ви будете ставати більш
упевненим у собі, долатимете страх і тривогу.
Радимо найняти консультанта з публічних виступів або попросити працівника свого штабу
записувати на відео ваші виступи і потім давати вам зворотний зв'язок.
Під час проведення зустрічей можливі спроби їхнього зриву, агресивні та негативні випади у
бік кандидата. Нівелювати їх може сам кандидат, звернувшись до агресора з проханням
припинити, або члени його команди.
Зустрічі бувають:
➔ дворові (приблизно 30-40 людей залежно від погодних умов);
➔ мікрорайонні (приблизно 100-150 людей);
➔ зустрічі на ринку, в людних місцях, біля перехресть доріг, у центрі (приблизно 300 осіб);
➔ на підприємствах;
➔ у селах (на вулиці або в будинку культури).
Якісна організація зустрічі передбачає:
- визначення зручного для виборців місця проведення;
- визначення зручного для виборців часу проведення;
- складання графіка зустрічей на тиждень наперед;
- запрошення волонтерами або Зе-представниками виборців за допомогою оголошень і
запрошень за 3-4 дні до зустрічі;
- нагадування волонтерами або Зе-представниками виборцям про зустріч за 1 годину до її
початку;

-

-

присутність на місці проведення зустрічі мобільної агітаційної групи (брендований
мікроавтобус із командою та обладнанням: звук, освітлення, стільці, поліграфія) мінімум
за 1 годину до зустрічі;
вчасний початок зустрічі;
фіксація присутніх (перепис контактів);
безпека проведення (уникати провокацій і конфліктів);
промова кандидата від 20 до 40 хвилин;
відповіді на запитання;
фотографії та селфі з кандидатом;
роздача візитівок та агітаційної продукції.

Важливо провести до 200 зустрічей за кампанію! Це реально. Про це свідчить досвід! Для
досягнення цього показника ретельно продумайте план і залучіть всі необхідні ресурси. Одним із
головних ресурсів є організація волонтерів! Що більше волонтерів, то більшу кількість зустрічей
ви зможете організувати!

26-й крок
26. Зе-представники
Зе-представник – активний громадянин, який є лідером громадської думки та переймається
проблемами рідного краю, має досвід громадської діяльності, амбіції у політичній діяльності.
Частіше за все, це чинні голови сільських рад, громад або ОСББ.
Зе-представник “призначається” кандидатом у народні депутати, отримує брендовану
продукцію та підписує символічний договір про співпрацю й зобов'язання дотримуватися
цінностей та ідеології партії “Слуга Народу”.
Важливо! Зе-представник діє виключно на волонтерській основі та узгоджує свої дії з
кандидатом. Це має бути людина, яка користується повагою у населення, має незаплямовану
репутацію та не може скомпрометувати своїми діями кандидата та партію.
Головні завдання:
● організація та проведення зустрічей кандидата з виборцями;
● вільне володіння програмою кандидата в депутати та вміння донести її до виборця;
● представлення команди кандидата та Президента на місцях;
● збір та оперативна передача актуальної інформації.
Радимо законтрактувати таких людей заздалегідь і попросити долучитися до організації
зустрічей з кандидатом.
Зе-представник надає кандидату паспорт території та детальний опис проблем. Заздалегідь
інформує мешканців про заплановану зустріч із кандидатом та активно агітує підтримати його на
виборах.
Зе-представник також є “очами” кандидата та оперативно передає інформацію про
порушення виборчого процесу з боку опонента.
Зе-представників необхідно знайти в:
➢ селах;
➢ колективах;
➢ багатоповерхівках.

Бажано надати Зе-представнику символічну картку, посвідчення, позначку або іншу брендовану
продукцію, яка буде вирізняти його серед інших волонтерів.

27-й крок
27. База людей
Приклад проектування бази даних людей

Сучасні вибори вимагають обробки великої кількості інформації, пов'язаної з виборцями,
співробітниками штабу, волонтерами, прихильниками.
Паперові носії не можуть задовольнити потребу оперативності.
Тому постає необхідність формувати бази даних.
Радимо скористатися таким простим інструментом, як таблички в google-exel. Вони дають
змогу редагувати базу одночасно декільком користувачам, кожному з яких відкритий
відповідний доступ. Також вона допомагає оперативно ділитися та обробляти інформацію.
База даних – це інструмент, за допомогою якого ви фіксуєте ваші дії, відмічаєте учасників
зустрічі (необхідно збирати контакти), виборців, які залишили запит в “онлайн-приймальні”,
учасників акцій і заходів, волонтерів та їхню активність, прихильників (виборців, які підтвердили
свою лояльність) тощо.
Веденням бази даних (її створенням, редагуванням, наданням доступу тощо) повинна
займатися окрема людина.

28-й крок
28. ДВК: члени і спостерігачі
На виборах важливо не лише якісно провести агітацію, а й контролювати перебіг
волевиявлення та підрахунку голосів.
Законодавством закріплена можливість надіслати представників від кандидата на кожну
виборчу дільницю. Важливо контролювати абсолютно всі дільниці.

Під час кампанії вам потрібно організувати необхідну кількість членів ДВК (по дві людини
на кожну дільницю) та спостерігачів (одна-дві людини).
Членів ДВК (один від кандидата, другий від партії) необхідно:
● вчасно знайти;
● вчасно подати;
● вчасно навчити.
Радимо брати тільки досвідчених членів комісій –
 їх вистачає в кожному окрузі. Новачок
може просто не зрозуміти, де саме відбувається порушення (навчання часто буває недостатньо
для якісного розуміння обов'язків). Якісні члени комісії потребують додаткової мотивації.
Спостерігачами можуть бути волонтери, які попередньо погодилися на цю роль.

29-й крок
29. Мобілізація
Хоч як якісно ви провели агітацію, яку б кількість зустрічей не влаштували та рук не
потиснули –виборцям необхідно нагадати про День голосування.
Практика показує, що якісно організована мобілізація підвищує результат на 5-20%.
Для того щоб провести мобілізацію, необхідно вести базу виборців (прихильників), групи
прихильників у соцмережах і месенджерах, мати велику кількість підписників на каналах.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Прихильників можна повідомити за допомогою:
особистого усного запрошення від волонтера чи Зе-представника;
запрошення-флаєра, наданого волонтером чи Зе-представником;
смс-повідомлення;
телефонного дзвінка з кол-центру;
розсилки повідомлень у месенджерах;
постів у групах, каналах, на сторінках кандидата;
розміщення відеозвернень на каналі.
Радимо обирати якомога більше каналів донесення інформації, при цьому слід залишатися
ввічливими та привітними до прихильників і виборців.

У рамках мобілізації необхідно:
➔
нагадати виборцям у п'ятницю та суботу;
➔
привести на дільницю у неділю, в день голосування.

30-й крок
30. Захист голосів: ДВК -> ОВК -> ЦВК
День виборів, підрахунок і встановлення результатів – це квінтесенція виборчої кампанії.
Найкращий спосіб перемогти опонентів – провести кампанію таким чином, щоб у них не було ні
бажання, ні можливості сфальсифікувати результати. Разом з тим, до можливих фальсифікацій з
боку опонентів треба бути готовими.
У день голосування важлива координація окружного штабу з членами комісій і
спостерігачами на дільницях. Бажано до цього дня встановити контакти з дружніми нам
кандидатами та партіями, домовитись про співпрацю в комісіях.

Для координації членів комісій створюється спеціальний кол-центр, який за встановленим
графіком приймає дзвінки, робить продзвони членів комісії та спостерігачів, дізнаючись про стан
справ на дільниці.
Обов'язково:
★ фіксувати всі порушення складаючи протоколи на дільницях;
★ вести паралельний підрахунок голосів;
★ отримати на кожній дільниці два протоколи підрахунку з мокрими печатками.
День виборів передбачає захист голосів:
★ у ДВК;
★ під час перевезення;
★ в ОВК.
До дня голосування треба готуватися двома можливими шляхами:
1. Якісно проводити кампанію, щоб безумовно перемагати!
2. Готувати членів комісій, спостерігачів та юристів!
Нам треба пройти обидва!
Усім кандидатам будуть додатково надані детальні рекомендації щодо організації Дня
голосування!
Також хочемо нагадати, що в рамках проведення виборчої кампанії кандидатам від партії “Слуга
Народу” та виборчим штабам кандидатів З
 АБОРОНЕНО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Займатися прямою та непрямою с купкою голосів.
Розгортати агітаційну мережу, масово наймати агітаторів.
Будувати дитячі майданчики, робити ремонти соціальних установ, доріг тощо.
Дарувати подарунки, р оздавати “гречку”, ліки, господарські товари тощо.
Влаштовувати урочисті відкриття з перерізанням стрічок.
Займатися чорним піаром і негативом!

Тобто, не будемо вдаватися до того, що робить нас схожими на опонентів!

ПОПЕРЕДЖАЄМО, ЩО ЗЛІСНЕ ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ПУНКТУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ
ДО ВІДКЛИКАННЯ З'ЇЗДОМ ПАРТІЇ ВАШОЇ РЕЄСТРАЦІЇ КАНДИДАТОМ

ДЛЯ НАС ВАЖЛИВО НЕ ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГТИ ПРЕДСТАВНИКІВ
СТАРОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ,
а й зробити це чесними, прозорими методами та інструментами!
Ми віримо, що це можливо і ви здатні на це!

Зробимо їх разом!

