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Вітаємо читачів на шпальтах п’ятого числа Вісника Регіонального 

інформаційно-ресурсного центру проекту „Гідна Україна”! Відтепер Вісник виходитиме у 
електронному та друкованому форматах. Сподіваємося, що наш продукт буде цікавим 
та корисним для Вас! 

Щиро Ваші,
Колектив Регіонального інформаційно-ресурсного центру

28-20 березня
Громадський моніторинг та адвокасі 

як ефективний інструмент НУО та 
коаліцій ОГС в кампаніях протидії 
корупції

18-19 квітня
Методи та форми участі 

громадськості у кампанії протидії 
корупції

25-26 червня
Мистецтво ефективної комунікації в 

громадських кампаніях протидії 
корупції

27 червня 
Оцінка виконання проектів у сфері 

протидії корупції

21-22 серпня
Мистецтво ведення переговорів для 

груп адвокасі

Ðîçêëàä òðåí³íã³â Ð²ÐÖ ó 2008 ðîö³ 

Регіональний ресурсно-інформаційний 
центр (РІРЦ) проекту «Гідна Україна» в 
Івано-Франківській, Закарпатській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях 
розпочав працювати з квітня 2007 року. РІРЦ 
діє на базі Громадської організації «Агентство 
з розвитку приватної ініціативи». 
Регіональними партнерами РІРЦ є 
Тернопільське громадське об’єднання 
„Асоціація споживачів”, Чернівецька міська 
громадська організація “Бізнес-Центр”, 
Агентство регіонального розвитку та 
транскордонного співробітництва 
«Закарпаття». 

РІРЦ є 
одним з 
д е в ’ я т и 
п о д і б н и х 
центрів, які 
працюють у 
т і с н і й 
співпраці з 
п р о е к т о м 
« Г і д н а 

Україна» для досягнення стратегічних цілей 
проекту, направлених на активне залучення 
населення до захисту своїх прав для розвитку 
демократичної ринково-орієнтованої України. 
РІРЦ організовує громадські інформаційні 
кампанії в областях обраного регіону з метою 
надання громадянам високоякісної інформації 
про реальний стан корупції, проводить 
тренінги для надання неурядовим 
організаціям знань та навичок щодо 
ефективного подолання корупції, сприяє 
спілкуванню грантерів проекту, інформує 
неурядові організації обраного регіону про 
к о н к у р с и 
грантів, які 
п р о в о д и т ь 
п р о е к т 
« Г і д н а 
Україна» та 
заохочує їх 
до участі у 
них. 

У 
серпні-грудні 
минулого року РІРЦ впроваджував 
антикорупційну ініціативу «Нове покоління 
обирає…. Протидія корупції у вищій освіті». 

І н і ц і а т и в о ю 
п е р е д б а ч а л о с я 
а к т и в і з у в а т и 
студентську молодь, 
яка займає тверду 
г р о м а д я н с ь к у 
позицію щодо 
протидії корупції в 
галузі вищої освіти 
та в цілому в 
суспільстві. В ході 
проекту було 
з д і й с н е н о 
д о с л і д ж е н н я 
ставлення студентів до корупції та їх 
готовності протидіяти їй в системі освіти, 
навчання студентів способам такої протидії в 
рамках Шкіл вихідного дня та налагодження 
зворотного зв’язку з студентами через 

с к р и н ь к и 
д о в і р и ; 
започаткування 
п у б л і ч н о ї 
дискусії на тему 
корупції у сфері 
освіти та 
і н і ц і ю в а н н я  
студентського 

антикорупційного руху через організацію 
Оксфордських дебатів між студентами 

навчальних закладів чотирьох областей.  
Детальніше про діяльність РІРЦ, проекту 

«Гідна Україна» та організацій, які 
реалізовують власні антикорупційні ініціативи 
в обраному регіоні можна дізнатися в мережі 
Інтернет на веб-сайті РІРЦ – www.rirc.if.ua.

Ïðî íàñ!

Агенство з
Розвитку
Приватної
Ініціативи
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Протягом останнього року українці дали 
хабарів на 3,5 млрд. гривень, яких вистачило 
б на створення шести дитячих лікарень 
майбутнього. 

За результатами опитування, яке 
нещодавно провів проект «Гідна Україна», 
13,1% опитаних або члени їхніх сімей 
платили хабарі на 
побутовому рівні протягом 
останніх 12 місяців. У 2007 
році середній розмір хабарів, 
сплачених одним 
д о м о г о с п о д а р с т в о м , 
дорівнював 1336 гривень, що 
сумарно по країні складає 3,5 
млрд. гривень (700 мільйонів 
доларів). 

Якби ці гроші можна було 
використати на суспільно 
важливі проекти,  вони би 
покрили вартість:

- 8270 нових сучасно 
обладнаних карет швидкої 
допомоги, тобто кожне місто 
України могло б отримати 18 
нових сучасних карет 
швидкої допомоги, завдяки чому скоротити 
час надання термінової медичної допомоги та 
покращити її якість, зберігаючи життя людям.

- 233 мамографів для обстеження та 
попередження раку молочної залози. Це дало 
б можливість забезпечити цим важливим 
обладнанням майже кожну другу районну 
лікарню країни й надати можливість кожній 
жінці в Україні старшої за 40 років щорічно 
проходити скринінгове мамографічне 
обстеження безкоштовно.       

- 70 нових загальноосвітніх шкіл, які 
обладнані сучасними комп’ютерними класами 
– тобто нова школа могла б з’явитись у 
кожному шостому місті України, що 
забезпечило сучасну загальну освіту більше, 
ніж 70 000 юним громадянам України.

- Інсуліну для всіх інсулінозалежних хворих 
на цукровий діабет в Україні (140 тис. осіб) на  
20 років поспіль!

- 13-ти національних програм з лікування 
онкологічних захворювань, включаючи 
дитячу онкологію. Сьогодні така програма 
передбачає витрати у сумі 278 гривень (55 
доларів США) на одного хворого.

- 6 найсучасніших «Дитячих лікарень 
майбутнього», яку вже кілька років 
сподіваються збудувати українські благодійні 
організації. 

Опитування проекту «Гідна Україна» 
проводилося 7-16 грудня 2007 року за 
методом індивідуального інтерв'ю. Всього 
було опитано 2032 респонденти, старших за 
18 років, які мешкають у селах, селищах 
міського типу та містах усіх областей України, 

а також у АРК та місті Києві. Метою 
дослідження було оцінити поширеність 
хабарництва та суму хабарiв, які були 
сплачені населенням України протягом 
останніх 12 місяців. 

Ö²ÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊÎÐÓÏÖ²¯

У той же час, згідно із 
результатами національного 
дослідження «Стан корупції в 
Україні», яке проводив проект «Гідна 
Україна» навесні 2007 року:

- 67% опитаних українців, котрі 
мали справу з державними посадовими 
особами упродовж останніх 
дванадцяти місяців, зазначають, що 
були безпосередньо втягнуті в 
корупційні дії у тій чи інші формі. 

- 52% респондентів вважають, що 
корупція є виправданою у більшості 
ситуацій для вирішення різних питань.

- 77% респондентів вважають, що з 
2004 року рівень корупції лишився 
незмінним або підвищився. 

Якщо Ви або члени Вашої родини платили хабарi протягом останнiх 12 мiсяцiв,  
визначте, будь ласка, яка це була сума у гривнях в цiлому за цi 12 мiсяцiв? 

< 500 грн. 
48.4% 

> 5000 грн. 
10.8% 

2500-4999 грн. 
6.7% 

500-2499 грн. 
34.1% 

платили хабарі 
13.1% 

не платили хабарів 
86.9% 

• До хабарництва частіше вдаються чоловіки: про те, що протягом останніх 12 
місяців платили хабарі, повідомили 16.1% чоловіків і лише 10.6% жінок.

• Найчастіше платили хабарі протягом останніх 12 місяців молоді люди віком від 18 
до 29 років (17.7%), найменшою ж мірою до хабарництва були залучені опитані віком 
більше 60 років (6.8%).

•  Серед населення із неповною середньою та нижче середньої освітою виявилося 
найменше тих, хто платив хабарі протягом останніх 12 місяців – тільки 3.9%.

 
3.9% 

13.8% 

13.8% 

17.0% 

6.8% 

12.0% 

16.7% 

17.7% 

10.6% 

16.1% чоловiки 
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18-29 років 

30-44 років 

45-59 років 

60 + років 

вища 

середня спеціальна 
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неповна середня (та нижче) 

стать 

вік 

освіта 

 

16.5% 
15.1% 

12.0% 

9.3% 

Центральний Східний Західний Південний 

Поширеність хараництва в різних макрорегіонах: 
Найменшою частка респондентів, які протягом останніх 12 місяців  платили 

хабарі,
була в Центральному макрорегіоні – 9.3%. Дещо більше опитаних (12%) 
вдавалися до хабарницький дій у Східному регіоні. Найбільша ж кількість 

тих, хто 
повідомив про те, що платив хабарі протягом останніх 12 місяців виявилася 

серед

Соціально-демографічні характеристики респондентів, які платили хабарі протягом останніх 12 місяців, виглядають 
наступним чином:

 19.3% 
33.0% 

22.1% 
25.6% 

72.2% 
27.8% 

4.1% 
35.6% 

29.4% 
30.9% 

14.1% 
21.9% 

34.4% 
29.7% 

44.3% 
55.7% чоловiки 

жiнки 
18-29 років 
30-44 років 
45-59 років 

60 + років 
неповна середня (та нижче) 

середня 
середня спеціальна 

вища 
село 
місто 

Західний 
Центральний 

Південний 
Східний 

стать 

вік 

освіта 

тип місцевосці  

макрорегіон 
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Останнім часом на Тернопільщині почастішали 
випадки укладення договорів оренди земельних часток 
(паїв), якими селянам – власникам розпайованих 
земель нав’язуються явно невигідні, якщо не сказати 
кабальні умови. Укладаючи договір оренди (часто не 
без посередництва, а то й тиску місцевих урядників), 
селянин потрапляє у багаторічну залежність від 
орендарів, якими часто виступають заїжджі  фірми, 
одержуючи взамін копійчану орендну плату. Подібну 
ситуацію виявила Тернопільська обласна громадська 
організація «Спілка власників землі» у селі Котові 
Бережанського району, де львівське ТзОВ масово 
оформляє договори оренди земельних паїв строком на 
15 років за мізерну орендну плату у 300-400 грн. на рік.

Така сумнівна договірна кампанія опинилась в полі 
зору фахівців Регіонального інформаційно-ресурсного 
центру проекту «Гідна Україна», що поширює 
діяльність на територію Закарпатської, 
Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької 
областей. Участь у процесі представників місцевої 
влади тут вважають проявами корупції, адже оренда 
пайової землі – це приватні відносини виключно між 
орендодавцем та орендарем, на які влада не може 
жодним чином впливати.

Експерт з правових питань РІРЦ «Гідна Україна» 
Кирило Рубановський зазначає, що нинішнім 
власникам договорів оренди земельних паїв слід 
усвідомити себе власниками землі, який на свій розсуд 
розпоряджається своєю власністю. І тільки власник 
може прийняти рішення надавати чи не надавати 
земельну ділянку в оренду. Земля як правило є 
основним, а то і єдиним активом селянина, тож при 
прийнятті рішення про надання її в оренду не слід 
легковажити або піддаватись впливу зі сторони. 

Перед підписанням договору оренди слід уважно 
ознайомитись з його положеннями, домогтись відповіді 
на всі питання, що виникли – робити це після 
підписання договору буде запізно. Для цього бажано 
звернутись до правника, якому  довіряєте. Пам’ятайте, 
що ви вправі пропонувати свої умови договору в межах 
Закону «Про оренду землі» та Типового договору 
оренди землі, затвердженого постановою КМУ від 
03.03.2004 р. , в тому числі щодо строку оренди та  
орендної плати – вказані документи передбачають 
встановлення цих та багатьох інших умов за згодою 
сторін, тож орендодавець цілком вправі сам обмежити 
строк оренди чи встановити орендну плату.

  Відповідно до п. 15 Перехідних положень 
Земельного кодексу України купівля-продаж земельних 
часток (паїв) заборонена до прийняття законодавства 
про  державний земельний кадастр. У зв’язку з цим 
угоди (у  тому  числі  довіреності),  укладені  під  час  
дії заборони на купівлю-продаж або земельних часток 
(паїв)  в частині їх купівлі-продажу та іншим способом 
відчуження   на  майбутнє  є недійсними з моменту їх 
укладення (посвідчення) таких угод.

Виходячи з цього, зазначає експерт РІРЦ «Гідна 
Україна» К. Рубановський, немає потреби визнавати  

ÊÎËÎÌÈÉÊÈ – ßÊ ÇÁÐÎß ÏÐÎÒÈ ÊÎÐÓÏÖ²¯

Коломийки живуть в народі, певно, відколи існують гуцули, а може, й відколи 
існують Карпати. Коломийка – лаконічний, ємкий віршований рядок, в якому 
міститься закінчена влучна думка, яка миттєво загострює увагу слухача, змушує 
його думати, сміятися чи журитися. Жодна помітна подія людського життя, 
жодне значуще явище нашого життя не залишається замовчуваним коломийкою 
та коломийкарями.

Така в нас корупція,
Що вже не мож’ жити, 
лиш за тебе, коломийко, 
не треба платити.  – 

такий коломийковий куплет був винесений в назву творчого конкурсу, який 
був проведений Асоціацією економічного розвитку Коломийщини (АЕРК). В ході 
конкурсу школярам Коломийського району пропонувалося створити та подати на 
оцінювання журі коломийки та  малюнки, спрямовані проти корупції  

Творче змагання дорослих і дітей тривало упродовж  листопада –  грудня 2007
р.. У конкурсі взяли участь 21 коломийкар і 21 маляр-школяр, котрі подалі журі 
понад 1000 коломийок та понад 60 малюнків. Автори відбили у своїх роботах 
критичне, презирливе та, звичайно, жартівливе ставлення до явищ, що на жаль, 
є поширеними у нинішніх суспільстві та державі – корупції, хабарництва, 
кумівства, бюрократизму, визначили «больові точки» дотику з корупцією – 
освіта, медицина, ДАІ, влада.

На думку журі, найбільш щирі та безпосередні малюнки на конкурс подали 
підлітки, які своїм пензлем і олівцем відтворили корупційні ситуації, які постійно 
обговорюються у побуті й пресі та на телебаченні. Переможцями стали 13-річний 
учень Гвіздецької школи мистецтв Ростислав Хріновський (1 місце), 11-річна 
учениця Ліснохлібичинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Уляна Паньків (2 місце), 12-річна 
учениця Гвіздецької школи мистецтв Соломія Сірадчук (2 місце), 10-річна 
учениця Гвіздецької школи мистецтв Настя Богаченко (3 місце), 12-річна учениця 
Спаської ЗОШ І-ІІ ступенів Галина Бойко (3 місце), 12-річна учениця 
Виноградської ЗОШ І-ІІІ ступенів (3 місце). 

У змаганні авторів коломийок журі відзначило Миколу Кавацюка з с. Мишина 
(1 місце), Ганну Сербенюк з Нижнього Вербіжа (2 місце), Івана Лудчака з 
Нижнього Вербіжа (2 місце), Ганну Косюк з Молодятина (3 місце) та Марію 
Прокопів з Слободи (3 місце). 

Переможці-малярі отримали від АЕРК цінні дарунки: підрамники, фарби, 
пензлі, розкішні мистецькі енциклопедії. А автори кращих коломийок були 
відзначені книжками. Слід сподіватися, що призи допоможуть їх володарям у 
подальшому творчому самовираженні .

Антикорупційний конкурс, що відбувся на Коломийщині, не минув безслідно – 
хоча б тому що найкращі коломийкові куплети упорядковані у збірничок, який до 
того ж проілюстрований найвдалішими дитячими малюнками, які надійшли на 
конкурс. Це видання було розповсюджено АЕРК під час 
культурологічно-просвітницьких акцій, які пройшли  в січні-лютому в селах і 
селищах Коломийського району.

Організатори конкурсу переконані, що коломийки, як перевірена часом 
українська народна зброя, є дієвим засобом боротьби з корупцією – скверною, 
що роз’їдає державу та суспільство. При цьому вони цілком поділяють думку 
автора наведених нижче рядків:

Тож давайте, добрі люди,
Не спати й дрімати,
А  хабарників й злодіїв
З України гнати
 
Конкурс коломийкарів проводився в рамках проекту «Гідна Україна», що 

підтримується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Корпорацією 
Виклики Тисячоліття (MCC) та Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI).

ßÊ ÇÀÏÎÁ²ÃÒÈ ÏÅÐÅÒÂÎÐÅÍÍÞ ÎÐÅÍÄÈ 
ÇÅÌË² ÍÀ ÄÎÂÃÎÑÒÐÎÊÎÂÓ ÏÀÑÒÊÓ

умову договору щодо першочергового продажуземельного паю 
орендареві – така умова вже є недійсною в силу закону. Тож 
селянин, здавалось би, вільно може продавати пай будь-кому за 
будь-якою ціною. Проте тут не все так просто – згідно зі ст. 770 
Цивільного кодексу України за загальним правилом в разі продажу 
об’єкта оренди до нового власника переходять права та обов’язки 
орендодавця. Іншими словами, земля продається разом з орендою і 
в такому разі вона є непривабливою покупкою  для інших осіб, крім 
самого орендаря. Проте орендодавець може наполягти на внесенні 
у договір пункту про те, що договір припиняється у разі відчуження 
землі орендодавцем (таку можливість передбачає та сама ст. 770 ЦК 
України). Неприпустимість одностороннього розірвання договору 
оренди –  це норма, прямо передбачена Цивільним кодексом та 

Законом України «Про оренду землі». Єдиний виняток – невнесення 
орендарем орендної плати протягом трьох місяців поспіль надає 
орендодавцю право відмовитись від договору в односторонньому 
порядку (ст. 782 ЦКУ). Тож у переважній більшості випадків договір 
оренди землі дійсно розривається за рішенням районного  суду за 
місцезнаходженням земельної ділянки. При цьому позивач повинен 
довести факти порушення умов договору відповідачем. Це зробити 
важко, але можливо.

І знову хочеться наголосити – закон виходить з того, що особа, 
котра набуває право власності, повністю усвідомлює значення своїх 
дій і вміє керувати своїми правами та обов’язками. І це правильно, 
це відповідає засадам громадянського суспільства та правової 
держави. Свої права слід знати та захищати.
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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.

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», вул. Анрі Барбюса, 16 кв.78 

, Київ 03150 Україна 
Телефон / факс (+38044) 220 10 29 

Електронна пошта: info@action-msi.org.ua 
Веб-сайт: www.action-msi.org.ua
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Проект “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна” за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) був розпочатий у грудні 2006 року. 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. 
Діяльність проекту зосереджується головним чином на проблемах, що були визначені Урядом України у 
програмі співробітництва з Корпорацією “Виклики тисячоліття», а саме: посилення судової реформи; 
моніторинг виконавчої влади та запровадження етичних та адміністративних стандартів; розробка та 
впровадження регуляторних процедур; боротьба з корупцією в сфері вищої освіти. Проект здійснює 
компанія Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з Фундацією Україна - США, Творчим 
центром Каунтерпарт, Київським міжнародним інститутом соціології та Українським освітнім центром 
реформ. 

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.

Проект «Гідна Україна» послідовно, детально та упорядковано відслідковує показники корупції 
шляхом проведення загальнонаціональних досліджень, дослідження окремих секторів, вивчення 
звернень громадян, визначення показників, що відображають процедурні механізми та результати, а 
також проведення фокус-груп. Завданнями таких досліджень є визначення рівня корупції в певних 
сферах та адміністративних процедурах; моніторинг ефективності (або регресу) кампаній по захисту 
громадських інтересів та впровадження реформ; мобілізація громадянського суспільства, приватного 
сектору та засобів масової інформації до дій; демонстрація владі реальних причин та наслідків корупції 
у такий спосіб, об’єктивність u1103 якого неможливо спростувати. 

В рамках Проекту адмініструються грантові програми, спрямовані на підтримку груп громадянського 
суспільства, журналістів, засобів масової інформації 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, в рамках Проекту проводяться тренінги та 
надається технічна допомога. Проект «Гідна Україна» проводить інтенсивне навчання 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. 
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