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Äî ÷èòà÷³â
Шановні читачі! Вітаємо Вас на шпальтах першого Вісника Регіонального інформаційно

-ресурсного центру (РІРЦ) проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії 
корупції в Україні «Гідна Україна». РІРЦ розпочав працювати у Івано-Франківську з квітня 
цього року, поширивши свою діяльність на Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку 
та Закарпатську області, й діє на базі громадської організації Агентство з розвитку 
приватної ініціативи.

Стратегічною метою РІРЦ є попередження проявів корупції як однієї з кардинальних 
проблем, що заважає нормальному розвитку суспільства та державотворення в Україні.

На сторінках «Вісника» Ви зможете знайти інформацію про діяльність проекту «Гідна 
Україна» в зазначених областях, громадські антикорупційні ініціативи та заходи, що 
здійснюються в Західній Україні, а також іншу інформацію, яка, сподіваємося, для 
багатьох виявиться корисною та цікавою.

Проект «Гідна Україна» виконується 
компанією Менеджмент Сістемс 
Інтернешнл (MSI) у партнерстві з 
українськими організаціями за фінансової 
підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). Проект 
розрахований на два роки і має на меті 
підтримку незалежного громадського 
моніторингу й представництво та захист 
громадських інтересів в пріоритетних 
сферах боротьби з корупцією, що були 
визначені Урядом України у програмі 
співробітництва із Корпорацією "Виклики 
тисячоліття» (MCC - Millennium Challenge 
Corporation). Проект складається з трьох 
основних компонентів: 

1) підтримка представництва та захисту 
громадських інтересів; 

2) журналістські розслідування та інші 

антикорупційні ініціативи з боку засобів 
масової інформації; 

3) моніторинг стану корупції та 
результатів антикорупційних ініціатив 
українського уряду та організацій 
громадянського суспільства.

В рамках проекту «Гідна Україна» 
здійснюється адміністрування грантових 
програм, спрямованих на підтримку груп 
громадянського суспільства, журналістів, 
ЗМІ та їх ініціатив щодо ефективного 
захисту громадських інтересів в тих 
сферах, які є найбільш вразливими для 
корупційної діяльності, включаючи 
вищезгадані першочергові завдання MCC. 
Окрім того проект проводить інтенсивне 
навчання (тренінги) та конкурси для 
журналістів з метою їх залучення до 
проведення професійних журналістських 

розслідувань щодо корупційних проблем 
та ознайомлення громадськості з їх 
результатами. Цей компонент Проекту 
спрямовано на заохочення журналістів до 
усвідомлення їхньої ролі „вартових” у 
суспільстві.

Проект «Гідна Україна» збирає та 
поширює об’єктивну інформацію щодо 
корупційних тенденцій та ефективних 
антикорупційних ініціатив, підвищення 
обізнаності суспільства з питань корупції, 
антикорупційної діяльності та реформ, 
ініційованих організаціями 
громадянського суспільства. Більш 
детальну інформацію про проект та його 
діяльність в Україні можна отримати в 
мережі Інтернет – www.pace.org.ua

Ïðî ïðîåêò «Ã³äíà Óêðà¿íà»

РІРЦ є одним з дев’яти подібних центрів, які працюють у 
тісній співпраці з проектом «Гідна Україна» (MSI) для 
досягнення стратегічних цілей проекту, направлених на активне 
залучення населення до захисту своїх прав для розвитку 
демократичної ринково-орієнтованої України. Діяльність РІРЦ 
здійснюється за кількома напрямками:

1. Надання більших можливостей щодо отримання якісної 
інформації про стан корупції

РІРЦ буде організовувати громадські інформаційні компанії в 
усіх областях обраного регіону з метою надання громадянам 
високоякісної інформації про реальний стан корупції. Ця 
інформація буде отримана в результаті проведеного 
загальнонаціонального дослідження, що проводиться в рамках 
проекту «Гідна Україна». Центр зобов'язаний відслідковувати 
число громадян, яке отримало інформацію під час проведення 
своїх інформаційних компаній. 

2. Надання НУО знань та навичок щодо ефективного 
подолання корупції

РІРЦ проведе сім 2-денних тренінгів в тісній співпраці з 

Київським офісом проекту «Гідна Україна», запрошуючи на них 
всіх зацікавлених НУО з усіх областей обраного регіону. Теми 
даних семи тренінгів будуть попередньо узгоджені та 
базуватимуться на уже отриманих знаннях та навиках подолання 
корупції в рамках інших програм технічної допомоги. 

3. Сприяння спілкуванню грантерів проекту «Гідна Україна»
РІРЦ проведе три квартальні зустрічі для всіх грантистів 

проекту «Гідна Україна» обраного регіону з метою їхнього 
знайомства між собою, надання та отримання останніх новин та 
інформації за результатами проектів, вироблення спільних 
заходів та установлення зв'язків. 

4. Інформувати НУО обраного регіону про конкурси грантів
РІРЦ надаватиме інформацію НУО свого регіону про 

конкурси грантів, які проводить проект «Гідна Україна» та 
заохочувати НУО до участі в них. При необхідності, персонал 
РІРЦ буде їздити до віддалених районів для того, щоб 
переконатись, що інформація про конкурси є також доступною 
для маленьких НУО та місцевих груп в сільській місцевості.

Çàâäàííÿ Ðåã³îíàëüíîãî ³íôîðìàö³éíî-ðåñóðñíîãî öåíòðó
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Òðåí³íãè

Т р е н і н г о в а 
діяльність проекту 
розпочата з теми           
« Г р о м а д с ь к и й 
м о н і т о р и н г » , 
оскільки будь-які 
серйозній роботі саме 
інформація і 
дослідження є як 
поштовхом до роботи, 
так і її підсумком. 
Темі громадського 
моніторингу був 

присвячений перший тренінг РІРЦ, що відбувся 19-20 
квітня 2007 року в пансіонаті «Синьогора», с. Гута 
Богородчанського району Івано-Франківської області. 
Метою тренінгу було ознайомити учасників з 
поняттям корупції та ролі НУО у протидії корупції, 
теоретичними засадами громадського моніторингу та 
кращими практиками його проведення, розглянути 
етапи проведення громадського моніторингу та 
розвинути навички його організації і проведення.

Тема виявилася цікавою для учасників і викликала 

жваве обговорення. В рамках групових завдань 
учасники обговорювали конкретні проблеми, як-от, 
обґрунтованість підвищення тарифів на комунальні 
послуги в м.Чернівці та використання цільової 
субвенції з держбюджету на збереження 
історико-архітектурних пам’яток в окремих районах 
Тернопільської області. 

Два наступних тренінги  РІРЦ були присвячені темі 
громадянських інформаційно-просвітницьких 
кампаній.  Вони відбулися в м.Ужгород, 30 травня, та в 

м.Тернопіль,  1 червня 2007 року. Учасники мали 
змогу розвинути навички ефективних практик та 
підходів до розробки і впровадження 
інформаційно-просвітницьких кампаній задля 
підвищення спроможності організацій громадянського 

суспільства протидіяти корупції.
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Створення цього вісника стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, яка була надана через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID), Корпорацію «Виклики тисячоліття» (МСС) та компанію Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI). Зміст вісника є відповідальністю ГО «Агентство з 
розвитку приватної ініціативи» і не обов’язково відображає точку зору компанії Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI), USAID, МСС або американського уряду.

Ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòàò³â âñåóêðà¿íñüêîãî äîñë³äæåííÿ

В Києві, 22 травня 2007 р. Посол США в Україні Вільям Тейлор, 
Перший віце-прем’єр-міністр України Микола Азаров та Перший 
заступник Глави Секретаріату Президента України Іван Васюник - взяли 
участь у презентації результатів всеукраїнського дослідження 
стану корупції в Україні. Микола Азаров та Іван Васюник є 
співголовами Ради з питань реалізації Порогової програми 
корпорації «Виклики тисячоліття» в Україні.

Загальнонаціональне опитування громадської думки про 
стан корупції в Україні проводилось в січні-квітні 2007 року. 
Це дослідження є базовим і слугуватиме основою для 
вимірювання результатів Порогової програми, розробленої 
Урядом України у співпраці з корпорацією «Виклики 
тисячоліття» (MCC). Втілення Порогової програми 
розпочалося в грудні 2006 року. Опитування здійснювалося 
Міжнародними інститутом соціології (КМІС) під 
керівництвом Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI) за 
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID). Очікується, що протягом двох наступних 
років для відслідковування результативності МSI у досягненні 
цілей буде проведено низку додаткових опитувань та інших 
досліджень. 

В рамках презентації результатів дослідження в м.Київ 
перед Будинком Вчених, що на Володимирській, відбулася 
громадянська антикорупційна інформаційно-просвітницька 
акція, де громадські організації регіону взяли активну участь і 
презентували широкому загалу свої ідеї та проекти, зокрема: «Молодь 
проти корупції» (ГО 
«Коломийський молодіжний 
центр», м.Коломия),         
«Просування громадських 
інтересів у сфері 
муніципальної податкової 
політики» (Чернівецька 
обласна громадська 
організація «Центр 
соціального партнерства», 
м.Чернівці), Громадський 
моніторинг регуляторного 
процесу та дозвільних 
процедур» (Буковинська 
фундація підтримки 
регуляторної реформи в 
Україні, м.Чернівці), «Час 
звітувати» (Молодіжна ГО      
«Творче молодіжне об’єднання «Нівроку», м.Тернопіль).

30-31 травня 2007 року працівники проекту «Гідна Україна» провели 
презентації результатів дослідження в чотирьох обласних центрах 
зазначеного регіону у вигляді тематичних засідань обласних прес-клубів. 

Основним завданням дослідження було зібрати кількісну інформацію з 
питань, що стосуються ставлення дорослого населення України до 
проблем корупції, досвіду населення щодо корупції, оцінку населенням 

достатності та ефективності заходів, 
що вживаються органами влади та 
іншими учасниками задля подолання 
корупції, готовність населення до 
боротьби з корупцією. Згадане 
дослідження є безпрецедентним за  
масштабом серед досліджень стану 
корупції в Україні. В опитуванні взяли 
участь 10580 респондентів з усіх 
регіонів України. Вибірка респондентів 
відображає структуру дорослого 

населення загалом по Україні, а також по кожній з областей, АР Крим та              
м. Київ. В опитуванні йшлося про ставлення громадян до проблеми 
корупції, досвід зіткнення з корупцією, оцінку антикорупційних заходів та 

бажання долучитися до антикорупційної 
діяльності. 

За результатами дослідження населення 
чотирьох областей регіону, на які поширюється 
діяльність РІРЦ, має дуже низький рівень довіри 
до центральних органів влади (Президент та 
секретаріат Президента, Верховна Рада, Кабінет 
Міністрів), найвищою довірою користуються у 
населення цих областей міські та селищні органи 
влади, дещо меншою – обласні органи влади. Така 
тенденція спостерігається в інших західних та 
центральних областях України, на півдні та сході 
– навпаки: населення більшою мірою довіряє 
Кабінету Міністрів, меншою – місцевій владі. 

За сприйняттям населення областей нашого 
регіону рівня корумпованості різних сфер життя, 
лідерами виявилися Державтоінспекція, міліція та 
сфера надання медичних послуг.

Нижче в таблиці подано основні дані для 
порівняння щодо індексу сприйняття корупції         
(обчислено на основі відповіді респондентів на 

запитання про те, наскільки корупція є поширеною у владних структурах 
та серед державних службовців) та індексів зіткнення з корупцією - хабарі 

на вимогу та добровільні 
хабарі (індекси 
підсумовують досвід 
зіткнення населення 
областей з корупцією). 
Загалом 67% респондентів 
або членів їх родин заявили 
про те, що протягом 
останніх 12 місяців були 
втягнуті в корупційні дії при 
вирішенні справ з 
державними посадовими 
особами. Детальніші 
запитання про досвід 
зіткнення з корупцією 
ставили тим респондентам, 
які зазначали, що протягом 
останніх 12 місяців вони 

самі або члени їхніх родин мали прямі контакти з конкретними 
державними установами або безпосередньо зазначали дії державних 
функцій. 

Н а й б і л ь ш е 
відстоювати свої права 
та боротися з корупцією 
готове населення 
Закарпатської області 
(про це зазначило 63,66 
% респондентів), що є 
найвищим показником в 
Україні, мінімальний 
показник отримано в 
Хмельницькій області 
(15,5 % респондентів).

Повний звіт про результати опитування доступний українською та 
англійською мовами на сайті www.pace.org.ua. 

Протягом червня –липня 2007 року РІРЦ проведе 4 інформаційних 

Íàø³ êîíòàêòè:
Регіонально інформаційно-ресурсний центр проекту «Гідна 
Україна» в Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській та 
Чернівецькій областях: 
координатор РІРЦ – Оксана Федорович 
тренер РІРЦ – Павло Андрусяк 
Адреса: ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», вул.
Дністровська 26, м.Івано-Франківськ, 76018, 
тел/факс 8(0342) 504605, 
Електронна пошта: initiative@sbedif.if.ua, 
Веб-сайт: www.rirc.if.ua.

Проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції 
в Україні «Гідна Україна», 46/2 вул. Московська кв.176, Київ 

01015 Україна
Телефон (044) 288 58 38

Факс (044) 288 57 37
Електронна пошта: info@pace.org.ua

Веб-сайт: www.pace.org.ua
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