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Äî ÷èòà÷³â
Вітаємо читачів 6-го числа Вісника Регіонального Інформаційно-ресурсного центру 

проекту «Гідна Україна». Це вже друге число Вісника, який виходить як велектронному, 
так і вдрукованому форматах. Сподіваємось, що наш продукт буде цікавим і корисним 
для Вас!

Щиро Ваші,
Колектив Регіонального інформаційно-ресурсного центру

Експерти РІРЦ зробили аналіз потреб НУО 
Закарпатської, Терноіпльської, Чернівецької та 
Івано-Франківської областей щодо визначення 
тематики тренінгів та консультування грантистів 
проекту «Гідна Україна».  Об’єктами аналізу були 
ОГС обраного регіону, які брали участь у 
тренінгах РІРЦ та організації-партнери, 
грантоотримувачі проекту „Гідна Україна”.  
Загальна кількість учасників навчальної програми 
РІРЦ у 2007 році – 187 учасників з 163 організацій 
(ОГС та ЗМІ).  

Тренінги отримали наступну оцінку практичної 
спрямованості (в балах): 
„Інформаційно-просвітницька кампанія як 
ефективний інструмент антикорупційної 
діяльності” – 39 балів, „Розробка та ефективне 
управління проектом у сфері протидії корупції” – 
45, „Громадський моніторинг у сфері протидії 
корупції”  – 42, „Адвокасі як ефективний 
інструмент антикорупційної діяльності” – 41, 
„Механізми роботи з владою у громадських 
кампаніях” – 35, „Юридичні аспекти 
антикорупційних журналістських розслідувань та 
кампаній захисту громадських інтересів” – 20, 
„Звітні картки” – 23.
73% респондентів підтвердили, що 

використовують інформацію, надану під час 
тренінгів у своїй практичній діяльності. 
80% респондентів повідомили, що їхня участь у 

тренінгах вплинула на розвиток їхньої організації, 
10% вважають, що такого впливу немає, 15% 
сумніваються в тому, що тренінги та їхня участь у 
них мала якийсь вплив на розвиток їхніх 
організацій (це позиція журналістів, які 
вважають, що їхня участь у тренінгу мала 
реальну практичну користь безпосередньо їм, 
але не вплинула на позицію ЗМІ чи її редакції). 
65% респондентів дали відповідь, що у своїй 

діяльності зверталися або звертаються до органів 
влади з офіційними запитами. Кількість цих 
звернень від 1 до 6 разів. 16% респондентів не 
мають практики офіційних запитів. 30% 
учасників отримували відповіді від влади у 
повному обсязі 45% отримували відповіді лише 
часткові, 35% отримували відповіді формальні 
або ж не по суті інформаційного запиту, 20% не 
отримували жодних відповідей.інформаційного 
запиту, 20% не отримували жодних відповідей. 
Три теми, з яких найважче отримати офіційні 

відповіді від влади: питання, пов’язані з орендою, 
приватизацією та відчуженням землі, питання, 

ßêó ïðàêòè÷íó êîðèñòü ìàþòü òðåí³íãè?

пов’язані з отриманням дозволів на 
будівництво, питання, пов’язані з вищою 
освітою.

Проте організації, які представляли 
учасники тренінгів, малою мірою ініціюють 
зміни, розробляють та надають 
рекомендації по зміні регуляторних актів. 
На питання «Чи розробляли та надавали 
Ви/представники Вашої організації 
рекомендації  по зміні регуляторних актів у 
пріоритетних сферах МСС».

Регіональний ресурсно-інформацій- 
ний 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 
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. РІРЦ організовує громадські 
інформаційні компанії в областях 
обраного регіону з метою надання 
громадянам високоякісної інформації 
про реальний стан корупції, надає НУО 
знання та навички щодо ефективного 
подолання корупції шляхом 
проведення тренінгів, сприяє 
спілкуванню грантерів проекту, 
заохочує їх до створення регіональної 
мережі партнерів з метою протидії 
корупції в регіоні, інформує НУО 
обраного регіону про конкурси грантів, 
які проводить проект «Гідна Україна» 
та заохочує НУО до участі у них.

Ïðî íàñ!

Агенство з
Розвитку
Приватної
Ініціативи
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Відповідь «Так» (фіолетовий 
колір), відповідь «ні» (бордовий 
колір):
   
Учасники зазначають користь від 

тренінгів за проектом «Гідна 
Україна» в організаційному 
компоненті: «при написанні 
проектів та в процесі їхньої 
реалізації; підвищення рівня 
кваліфікації спеціалістів та членів 
організації та удосконалювати навички своєї діяльності», в

інформаційно-просвітницькому компоненті: підвищення 
компетентності в сфері права, державного управління, спеціальних 
понять (корупція, громадський моніторинг); у прикладному 
компоненті: якісні роздаткові матеріали та ін. 

(повний звіт за результатами дослідження дивіться  на Веб-сайті: 
http://www.rirc.if.ua)
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Îãëÿä ÿðìàðîê àíòèêîðóïö³éíèõ ³í³ö³àòèâ
У 2008 році, РІРЦ продовжує інформувати про стан корупції в Україні 

згідно результатів досліджень, проведених проектом «Гідна Україна» не 
лише у великих містах, але й у районних центрах. Метою таких виїзних 
антикорупційних інформаційних акцій є популяризація результатів 
досліджень та діяльності РІРЦ, а особливо – проведення своєрідних 
ярмарок антикорупційних ініціатив. Учасники мають змогу ознайомитися з 
досягненнями грантистів проекту «Гідна Україна», що активно протидіють 
корупції в містах та селах регіону, поділитися власним досвідом 
антикорупційної діяльності, обмінятися контактами та домовитися про 
перспективи співпраці.

Так, 5 березня у м.Косів, 6 
березня в смт.Верховина 
Івано-Франківської області 
– антикорупційна 
інформаційна акція «Освіта 
без корупції». Учасники - 
керівники та вчителі 
загальноосвітніх шкіл 
Косівського та 
Верховинського районів, 
керівники та працівники 
районних відділів освіти. 
Відбулась презентація 
ініціативи МГЦ „Еталон” „Для молоді – не корумповане завтра”.

26 березня, м. Кіцмань 
Чернівецької області. 
Учасники - державні 
службовці та 
представники малого та 
середнього бізнесу 
Кіцманського району 
були ознайомлені з 
п о з и т и в н и м и 
практиками у сфері 
протидії корупції на 
прикладі результатів 
проекту «Просування 
громадських інтересів у 
сфері муніципальної 

податкової політики» Чернівецької ГО «Центр соціального партнерства».
22 травня у м.Коломия, 23 травня в м.Калуші Івано-Франківської області – 

виїзна антикорупційна інформаційна акція «Використання результатів 
загальнонаціонального дослідження стану корупції у сфері вищої освіти в 
студентських дебатах». Учасниками були студенти ВНЗ 1-2 рівнів 
акредитації, представники ОГС,  вчителі, викладачі, працівники освіти. В 
центрі уваги були досягнення „Коломийського молодіжний центру” у 

реалізації ініціатив „Молодь проти 
корупції!” та „Ми – проти корупції”. 

9 червня 2008 року, у м. 
Виноградів, Закарпатської області - 
„Ефективність антикорупційних 
ініціатив у подоланні корупційних 
проявів у сфері державної служби на 
селі”, Учасники – представники 
Виноградівської районної та міської 
рад, ЗМІ, громадських організацій та 
політичних партій. Презентація 

антикорупційної ініціативи 
КАПЛ „ВЕСТЕД” „Бюро 
поінформування громадян у 
сільській місцевості” 
допомогла учасникам 
побачити можливості 
громадськості змінити в бік 
прозорості та відкритості 
діяльність місцевої 
виконавчої влади.

13 червня 2008 року, м. 
Бережани Тернопільської 
області -  „Ініціативи 
депутатів місцевих рад у 
протидії корупції та 
збереження історико-культурної спадщини”.  Вдалося ознайомити 
учасників, представників Бережанської районної та міської рад, ЗМІ, 
громадських організацій та політичних партій, з позитивними практиками 
у сфері протидії корупції на прикладі результатів проекту «Час звітувати!» 
ТМО «Нівроку».
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Буковинська Фундація підтримки регуляторної 
політики в Україні, що здійснює діяльність, спрямовану 
на підтримку регуляторних реформ в Україні, вже 
змогла зарекомендувати себе активним захисником 
прав підприємців (волею законодавця останніх нині  
називають суб’єктами господарювання). В активі 
фундації – дослідження регуляторного середовища, в 
якому працюють підприємці, соціологічне дослідження, 
інші не менш корисні справи. Завдяки тренінгам, що 
відбувались в рамках проекту «Сприяння активній 
участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна 
Україна», активістам організації вдалося опанувати 
практичні навички проведення адвокасі – кампаній із 
захисту прав підприємців.
Прикладом такої успішної кампанії стала діяльність 

фундації в рамках проекту „Громадський моніторинг 
регуляторного процесу і дозвільних процедур” 
підтриманого «Гідною Україною». За результатами 
компетентно та технологічно правильно організованої 
публічної діяльності, результатом якої став круглий 
стіл представників міської влади та бізнесу, вдалось 
домогтись прийняття рішення Чернівецької міської 
ради від 4 квітня 2007 р., яким процедура видачі 
дозволів на розміщення об’єкту торгівлі або сфери 
послуг, що не відповідала Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 
замінювалась внесенням об’єкту торгівлі або сфери 
послуг у комунальну базу даних, У фундації 
переконані, що цей позитивний регуляторний досвід 
може бути застосований як модель для відповідних  
змін у інших містах України 
Досвід, набутий в рамках проекту, став у нагоді при 

подальшій діяльності Буковинської Фундації підтримки 
регуляторної політики в Україні З недавнього часу 
предметом її стурбованості та активних зусиль стала 
Методика обрахування плати за приєднання 
електроустановок до електричних мереж, затверджена 
Постановою Національної комісії регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ) від 19 липня 2007 
року №983  та введена у дію 30 серпня 2007 р.
Внаслідок запровадження згаданої Методики 

виробничі витрати для зазначених суб’єктів 
господарювання збільшились на кілька порядків. 
Зокрема, обов’язкову плату за підключення до 
електромереж було встановлено на рівні 500-2000 
гривень за кіловат електроенергії, що трактується як 
платіж за підтримання електромереж у належному 
стані. Тобто, платіж за підключення до електромереж 
для швейного цеху з потребами у 100 кіловат  
становить 200000 грн. Платежі, які є посильними для 
великого бізнесу, виявились абсолютно 
неприйнятними для його менших (малих та середніх) 
«братів». У Чернівцях за наполяганням прокуратури 
встановлено максимальну ставку платежу за 
підключення до електромережі (2000 грн. за кіловат) – 
і аргументується це протидією корупційним проявам.
Питання необхідності відміни згаданої постанови 

НКРЕ голова Буковинської Фундації  підтримки 
регуляторної політики в Україні Володимир

Áóêîâèíñüêà Ôóíäàö³ÿ ï³äòðèìêè ðåãóëÿòîðíî¿ 
ïîë³òèêè ñïðÿìîâóº íàáóòèé äîñâ³ä íà çàõèñò 
³íòåðåñ³â ï³äïðèºìö³â

Дорош піднімав на бізнес-форумі «Влада і бізнес – партнери» за 
участю Президента України Віктора Ющенка. Доцільність відміни 
постанови була визнана главою держави. Проте зрушень у 
критичній ситуації, що склалася в середовищі підприємництва і була 
спровокована НКРЕ, досі немає. Наступним кроком Фундації став 
відкритий лист  до керівників держави.
- Нам відомо, що собівартість електроенергії складає до 6 копійок 

за кВт.- говорить голова фундації Володимир Дорош, - У деяких 
станціях собівартість ще менша. Виникає запитання: чому бізнес 
платить 54 копійки за кВт? Крім цього, взагалі не зрозуміла ситуація: 
на експорт електроенергія іде по 33 копійки. Чому наші суб’єкти 
господарювання платять більше, ніж держави-імпортери. Ми 
звернулись до Президента України з пропозицією присвятити 
наступний Форум «Влада і  бізнес - партнери» саме проблемам 
електропостачання. Зокрема, запропонували провести ревізію 

тарифів на електроенергію. Я переконаний, що є можливість знизити 
тарифи. Тоді зменшиться собівартість вітчизняних товарів, а 
відповідно і зросте їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, 
так і на зовнішніх ринках. Більше того, коли це питання буде 
врегульовано, проблема газопостачання, яка постає з року в рік, 
відійде на нижчий щабель.
 У Буковинській Фундації  підтримки регуляторної політики в Україні 

переконані, що активна послідовна позиція матиме успіх, і 
постанова, що істотно ущемлює права та інтереси малого й 
середнього бізнесу, буде врешті скасовано. 
Слід зазначити, що діяльність фундації  підтримує проект 

«Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні 
«Гідна Україна», який , виконується компанією Менеджмент Сістемс 
Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС)».

ÇÍÀÍÍß – ÍÀÉÊÐÀÙÀ ÇÁÐÎß ÏÐÎÒÈ ÊÎÐÓÏÖ²¯,
ââàæàþòü ó àãåíòñòâ³ ïðàâ ëþäèíè „ÂÅÑÒÅÄ”

Карпатське агентство прав людини „ВЕСТЕД” вже знають у 
селах Баранинці, Барвінок, Довге Поле та Підгорб Ужгородського 
району.  Саме тут вестедівці започаткували діяльність бюро 
інформування громадян у сільській місцевості. Завданням бюро 
стала консультативна допомога  сільським мешканцям у їх 
відносинах з місцевою владою. Справедливим буде визнати, що 
у закарпатських селах  далеко не всі мешканці знають про свої 
права, а чиновники не у всіх випадках здійснюють владні 
повноваження добросовісно та без зловживань. Кроком до 
спрямування відносин між селянами та місцевою владою  у 
цивілізоване русло стало  видання довідника державних послуг, 
де детально описано процедуру біля 30 послуг, за наданням яких 
мешканці сіл найчастіше звертаються до влади.

Є підстави вважати, що завдяки бюро інформування громадян 
у сільській місцевості мешканці сільської місцевості стали краще 
поінформовані про свої права, в тому числі на отримання 
державних послуг та механізми їх захисту, а отже і більш 
захищеними від проявів корупції. Та «ВЕСТЕД» не планує 
зупинятися на досягнутому. Наступним його кроком стане 
поширення діяльності, спрямованої на зменшення рівня корупції 
та необізнаності громадян із сільської місцевості про свої права 
на Виноградівський та Хустський райони.

У згаданих районах планується відкрити та підтримувати 
діяльність громадських приймалень на базі партнерських 
місцевих громадських організацій. У цих приймальнях 
громадяни, що зіткнулися з корупцією або надмірною 
бюрократією, яка може потягнути за собою корупцію, зможуть 
отримати безкоштовну правову допомогу. Така допомога 
включатиме як безкоштовні юридичні консультації, допомогу у 
підготовці документів та зборі матеріалів, так і громадський 
контроль за реагуванням державних органів на передані їм 
матеріали, а також правовий супровід у судах справ потерпілих 
від корупції.

Під час прийому громадян шляхом їх інтерв’ювання буде 
проведено дослідження якості державних послуг, що надаються 
громадянам із сільської місцевості.

Заключним акордом діяльності «ВЕСТЕДУ» у двох вказаних 
районах стане широка інформаційна кампанія з використанням 
місцевих ЗМІ, спрямована на інформування краян про реальний 
стан корупції та протидію їй.

Загалом організація пропонує поширити свою просвітницьку 
діяльність більш ніж 10 тисячам мешканців Виноградівщини та 
Хустщини. Вестедівці небезпідставно вважають, що збільшення 
числа громадян, обізнаних про власні права,  зменшує число 
потенційних жертв 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.

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

Ïðî ïðîåêò "Ñïðèÿííÿ àêòèâí³é ó÷àñò³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ó ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ â Óêðà¿í³ "Ã³äíà Óêðà¿íà"”

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 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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