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Äî ÷èòà÷³â
Вітаємо читачів 7-го числа Вісника Регіонального Інформаційно-ресурсного центру 

проекту «Гідна Україна». Сподіваємось, що інформація, розміщена в цьому електронному 
виданні буде цікавою і корисною для Вас!

Щиро Ваші,
Колектив Регіонального інформаційно-ресурсного центру

Регіональний ресурсно-інформаційний центр  
проекту «Сприяння активній участі громадян у 
протидії корупції «Гідна Україна» функціонує вже 
півтора роки. Цей доволі короткий період 
позначився цікавою та корисною діяльністю, 
низкою просвітницьких заходів, що були 
спрямовані на подолання корупції в українському 
суспільстві та державі.
Сьогодні про роботу проекту «Гідна Україна» 

розповідає координатор регіонального 
ресурсно-інформаційного центру Оксана 
Федорович:
- Пані Оксано, які завдання проект «Гідна 

Україна» ставив від початків своєї діяльності?
- У грудні 2006 року Уряд України почав 

реалізацію програми співробітництва з 
американською урядовою Корпорацією «Виклики 
тисячоліття» щодо подолання корупції в нашій 
державі. Тим самим було визнано, що корупція в 
Україні не є безнадійно вкоріненою, що її можна і 
слід долати, підвищуючи рівень доброчесності в 
українському суспільстві. Ця подія зумовила 
початок реалізації проекту "Сприяння активній 
участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна 
Україна». Проект виконується компанією 
Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у 
партнерстві з українськими організаціями за 
фінансової підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID).  Проектна 
діяльність має на меті підтримку незалежного 
громадського моніторингу й представництво та 
захист громадських інтересів в пріоритетних 
сферах боротьби з корупцією, визначених спільно 
українським Урядом та  Корпорацією «Виклики 
тисячоліття» у згаданій мною програмі 
співробітництва.  Проект «Гідна Україна» діє у 
трьох основних напрямках, а саме: підтримка 
представництва та захисту громадських інтересів,  
журналістські розслідування та інші 
антикорупційні ініціативи з боку засобів масової 
інформації й, нарешті, моніторинг стану корупції 
та результатів антикорупційних ініціатив 
українського уряду та організацій громадянського 
суспільства.
Регіональний ресурсно-інформаційний центр 

проекту «Гідна Україна», який з квітня 2007 року 
діє  в Івано-Франківську, поширює свою діяльність 
на чотири західні області. Нашими партнерами в 
регіонах є громадські організації, що ведуть 
діяльність, спрямовану на протидію корупції.
Які заходи чи акції проекту «Гідна Україна» за 

згаданий період стали найбільш резонансними?

Ñï³ëüí³ çóñèëëÿ – äëÿ ã³äíî¿ Óêðà¿íè

- Я вже згадувала, що одним з основних 
напрямків діяльності нашого проекту є 
моніторинг стану корупції, тобто 
проведення соціологічних досліджень стану 
корупції та оприлюднення результатів 
таких досліджень. На початку минулого 
року проект спільно з Київським 
міжнародним інститутом соціології провів 
безпрецедентне за масштабом дослідження 
стану корупції в Україні загалом. При цьому 
визначався «корупційний рейтинг»  як 
окремих галузей, так і окремих регіонів.

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».
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 грантистів проекту, 
координує діяльність мережі грантерів, 
що діє з метою протидії корупції в 
регіоні та сприяє демократичним 
перетворенням у регіоні. РІРЦ інформує 
НУО обраного регіону про конкурси 
грантів, які проводить проект «Гідна 
Україна» та заохочує НУО до участі у 
них, а також допомагає поширювати 
актуальну інформацію грантистам

Ïðî íàñ!

Агенство з
Розвитку
Приватної
Ініціативи
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Презентації результатів цього 
дослідження, які ми проводили в 
містах та райцентрах західного 
регіону, за участю місцевої влади та 
активістів громадських організацій, 
викликали значний резонанс. 
Незмінною увагою активної 
громадськості супроводжувались і 
подальші дослідження рівня 
корупції в окремих галузях – освіті 

(до і після запровадження 
зовнішнього незалежного 
оцінювання),  митниці, дозвільній 
системі у сфері господарювання. 
Однак, не менш цікавими є 
проекти, що їх реалізують місцеві 
недержавні організації за 
підтримки «Гідної України».
- Що Ви можете сказати про 

діяльність «Гідної України» у 
кожній з чотирьох областей?  
- Можу назвати не один приклад підтримки нашим проектом 

антикорупційних ініціатив, скажімо, тернопільських організацій. Так, у 
рамках проекту «Час звітувати» реалізованого молодіжною 
організацією «Нівроку», були проведені громадські слухання у Бучачі, 
Кременці та Збаражі щодо витрачання бюджетних коштів, виділених 
місцевій владі на збереження пам'яток історії. «Гідна Україна» також 
підтримала діяльність тернопільської обласної громадської організації 
«Спілка власників землі» щодо протидії масовому укладанню 
договорів оренди землі на вкрай невигідних для селян умовах. 
Громадські організації з усіх чотирьох областей регулярно беруть 

участь у наших тренінгах. Хочеться відзначити, що ті організації, які 
систематично відвідували тренінги, організовані РІРЦ, мали змогу як 
покращити свій організаційний менеджмент, так і успішно реалізувати 
адвокаті-кампанії та кампанії громадського моніторингу. 
Прикладом такого успішного досвіду є діяльність Буковинської 

фундації підтримки регуляторної реформи в Україні. Активна 
громадянська позиція, розуміння законодавчої та законотворчої 
політики, а також отримані на наших тренінгах навички з побудови і 
реалізації адвокасі-кампаній допомогли керівнику Фундації 
Володимиру Дорошу відмінити антиконституційну постанову НКРЕ. 
Нашим проектом було підтримано цікаву просвітницьку 

антикорупційну ініціативу Карпатського бюро прав людини «Вестед», 
спрямовану на сільські громади, адже саме в селах найбільш гостро 
відчувається брак правової інформації і водночас негативні корупційні 
традиції є найбільш вкоріненими. В рамках діяльності, підтриманої 
проектом, надавались юридичні консультації мешканцям сіл 

Ужгородського району про їх права, 
зокрема, на отримання державних 
послуг, тобто послуг, що надаються 
органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. У 
Баранинській сільській раді 
Ужгородського району було 
проведено дослідження якості 25 
видів державних послуг. За 
результатами зазначеного 
дослідження «Вестед» підготував 
та видав довідник державних 
послуг. Нещодавно «Гідна Україна» 
також організувала у Перечині 
всеукраїнську  зустріч 
представників громадських 
організацій, які відкрили або 
започатковують антикорупційні 
громадські приймальні.
Щодо Івано-Франківських 

організацій – їх відзначає особлива 
активність. В першу чергу – 
найбільша кількість підтриманих 
грантів належала 
г р а н т о о т р и м у в а ч а м 
Івано-Франківщини. По друге – 
найбільш затребуваними виявилися 
і нформац і йно -просв і тницьк і 
антикорупційні матеріали. Серед них надзвичайно популярні 
листівки-банкноти, замовлення на які значно перевищили тираж, а їх 
було надруковано по 1 млн. 347 тисяч кожного виду! Вдала 
інформаційна кампанія булла проведена Івано-Франківським 
Молодіжним громадським центром «Еталон», який реалізував освітній 
проект для дітей та освітян «Для молоді – некорумповане завтра!». Її 
активно висвітлювали як регіональнальні так і національні ЗМІ.
- Останнє питання, зазвичай стосується, бачення майбутнього. Що 

Ви скажете з цього приводу як координатор регіонального 
ресурсно-інформаційного центру?
- Проект «Гідна Україна» закінчується у першому кварталі 

наступного року. У період, що залишився, буде проведена досить 
цікава і ґрунтовна робота з моніторингу діяльності єдиних дозвільних 
центрів, що створенні після прийняття Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності». Однак,  недержавні 
організації, що причетні до роботи в рамках «Гідної України» 
залишаються з досвідом, навичками та авторитетом, що були набуті у 
співпраці з проектом. І це значний актив для здобуття гідної України 
– вже без лапок. І без корупції.

Ñï³ëüí³ çóñèëëÿ – äëÿ ã³äíî¿ Óêðà¿íè
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«Презентація та обговорення результатів 
національного дослідження стану корупції в 
судовій системі України» проекту «Сприяння 
активній участі громадян у протидії корупції в 
Україні «Гідна Україна»

Цей захід планувався РІРЦ  впродовж останніх 
пів року. Враховувалися усі чинники, починаючи 
від наявності  результатів дослідження і 
закінчуючи домовленостями з апеляційними 
судами щодо представництва учасників з кожної з областей. 

Семінар-конференція «Презентація та обговорення результатів 
національного дослідження стану корупції в судовій системі України » 
відбулась у м. Яреммче 25-26 вересня цього року. Хотілося б відзначити 
високий організаційний рівень суддівської аудиторії. Загалом в 
конференції взяло участь 45 представників апеляційних, міських та 
районних судів чотирьох областей. Ведучими конференції був перший 
заступник голови Апеляційного суду Івано-Франківської області Богдан 
Кукурудз та експерт РІРЦ, депутат Івано-Франківської обласної ради, 
Павло Андрусяк. 

Семінар розпочали представники проекту «Гідна Україна» - Світлана Горна – 
менеджер проекту з досліджень та Олена Попова – виконавчий директор компанії 
«InMinde». У своїй презентації Світлана Горна зупинилася на головних досягненнях 
проекту за увесь період його діяльності. Подемонструвала порівняльний аналіз стан 
корупції в Україні у 2007 та 2008 роках. Вона наголосила на безпрецедентності та 
високій професійності досліджень, а також на тому факті, що рівень показників, які 
демонструють досвід та сприйняття корупції в респондентів не змінився. 

Презентація дослідження стану корупції в 
судовій системі викликала значний інтерес та 
бажання більше дізнатися про методологію та 
вибірку дослідження. Від учасників 
прозвучало побажання дати іншу назву 
дослідженню: «Дослідження громадської 
думки щодо стану корупції в судовій системі 
України». Таке зауваження визнали слушним 
представники проекту. 

Представник проекту «Україна. 
Верховенство права» Мирослава 
Воронцова представила 
результати соціологічного 
опитування населення України на 
тему «Покращення довіри 
громадськості до судів». 

В ході обговорень були 
напрацьовані фахові коментарі 
учасників семінару-конференції, 

які представники РІРЦ повинні 
систематизувати та надіслати на 
доопрацювання усім учасникам заходу. Таким 
чином започаткувалася співпраця між РІРЦ та представниками судової гілки влади в 
напрямку забезфпечення доступу громадськості до інформації стосовно результатів 
діяльності судів в Україні, а також в напрямку подальшого покращення довіри 
громадськості до суду та об’єктивного висвітлення діяльності судів засобами масової 
інформації.
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Лобістська кампанія на відміну 
неконституційної постанови НКРЕ  
Чернівецька громадська організації 
«Буковинська фундація підтримки 
регуляторної реформи в Україні», 2008 рік

Опис ситуації 
Постановою Національної комісії 

регулювання електроенергетики України від 19 
липня 2007 року №983 затверджено Методику 
обрахування плати за приєднання 
електроустановок до електричних мереж. 
Постанова зареєстрована у Міністерстві юстиції 
України 20 серпня 2007 р. за N 959/14226. 
Названа Постанова, а відповідно і Методика, 
підпадають під визначення „регуляторного 
акта” в змісті Закону України „Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. N 1160-IV, 
яким закріплено, що одним з базових принципів регуляторної політики є 
принцип збалансованості - забезпечення  у  регуляторній  діяльності 
балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.         У 
той же час, у Постанові та Методиці містяться чисельні порушення цього 
принципу. Зокрема, в аналізі регуляторного впливу до проекту 
Постанови НКРЕ зазначається, що в результаті прийняття цієї Постанови 
додаткові витрати з боку суб’єктів господарювання при підключенні до 
електропостачання не передбачаються. Насправді, зазначене не 
відповідає дійсності, оскільки витрати для суб’єктів господарювання 
зросли у десятки - тисячі разів. Наприклад, підключення об’єкту з 
потужністю 50 кВт. сьогодні коштує близько 100 тис. грн. Більшість 
підприємств не мають змоги платити таку непомірну плату при 
розширенні бізнесу, а підприємці-початківці взагалі не можуть 
розпочати роботу. 

Крім зазначеної Постанови, серйозною перешкодою для бізнесу 
України є надмірне регулювання сфери електропостачання. Також 
важким тягарем є висока ціна на електроенергію, яка до того ж 
збільшується ледве не щомісяця. І це при тому, що експортна ціна на 
електроенергію значно нижча, ніж ціна для вітчизняних суб’єктів 
господарювання. 

Практика/механізм досягнення системної зміни   
� Консультації з провідними фахівцями у сфері регуляторної політики, 

права, соціально-економічного розвитку щодо побудови лобістської 
кампанії на відміну вищезгаданої постанови, в т.ч. участь у тренінгах 
РІРЦ та робочих зустрічах грантистів за проектом «Гідна Україна». В ході 
цих навчальних зустрічей безпосередньо обговорювалися та детально 
досліджувалися можливі форми, методи, визначалися чіткі цілі та 
завдання цієї лобістської кампанії.

� Круглий стіл з представниками бізнесу, виконавчої та законодавчої 
влади Чернівецької області, ЗМІ, на якому виносилися проблеми, що 
супроводжують малий та середній бізнес Буковини у зв’язку з дією 
Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до 
електричних мереж.  Зі свого боку, Інститут підтримки регуляторної 
реформи в Україні готовий виступити партнером у розв’язанні 
зазначених проблем. 

У пункті 1.10 Постанови НКРЕ вказано: «Плата за приєднання 
передбачає відшкодування витрат на нове будівництво, 
реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів електричних 
мереж (електропередавальних організацій та власників електричних 
мереж), пов'язаних з приєднанням до них електроустановок 
замовників». У той же час, діючі нині тарифи на електроенергію вже 
містять відсоток на розвиток мереж. Отже, з набуттям чинності 
цієї Постанови НКРЕ має місце факт подвійного стягування плати на 
розвиток мереж. Таким чином, Постанова НКРЕ „Про затвердження 
Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до 
електричних мереж” від 19 липня 2007 року №983 не відповідає 
базовим принципам реалізації регуляторної політики та створює 
загрозу на шляху розвитку бізнесу.

� На круглому столі було сформовано Коаліцію – «Інститут підтримки 
регуляторної реформи», в яку увійшли представники бізнесу та ОГС з 
метою висування вимог до Чернівецького «Обленерго» переглянути 
місцеве рішення про обрахування плати за приєднання 
електроустановок до електричних мереж у бік зниження цієї плати. 

З тексту резолюції, прийнятої на Форум 30 січня 2008 року: 

«Проведення моніторингу набуття чинності 
регуляторних актів, розроблених 
центральними та місцевими органами 
виконавчої влади у 2006-2007 роках з метою 
виявлення регуляторних актів, прийнятих з 
порушенням вимог Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, та скасування 
таких актів».

� Написання 19 березня цього року від імені 
Всеукраїнської організації «Інститут підтримки 
регуляторної реформи в Україні»  відкритого 
листа Президенту Україну, Прем’єр-міністру 
України та Секретарю РНБО України з 
проханням розглянути це питання на засіданні 

Ради нацбезпеки та на Форумі «Влада і бізнес – партнери». В листі 
обґрунтовується негативний вплив дії Постанови НКРЕ на 
підприємницьке середовище в Україні та висловлюються пропозиції по 
зміни ситуації:

- озглянути Постанову НКРЕ „Про затвердження Методики 
обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних 
мереж” від 19.07.2007 №983 на засіданні РНБОУ та сприяти 
якнайшвидшому її скасуванню, оскільки ця Постанова загрожує 
економіці значним скороченням виробництва, що призведе до істотного 
скорочення внутрішнього валового продукту, зниження інвестиційної  та  
інноваційної активності в Україні, що несе серйозну загрозу 
національній безпеці в економічній сфері (згідно з ст. 7 ЗУ „Про основи 
національної безпеки” вiд 19.06.2003  № 964-IV);

- наступний Форум „Влада і бізнес - партнери” присвятити проблемам 
електропостачання вітчизняних суб’єктів господарської діяльності, на 
якому прийняти рішення про застосування процедури „регуляторної 
гільйотини” з метою усунення нормативних і бюрократичних перешкод 
у цій сфері; 

- оприлюднити інформацію про собівартість 1кВт електроенергії, 
виробленого в Україні, та розібратися з парадоксальною ситуацією у 
сфері тарифів на електроенергію, коли бізнес України змушений платити 
за 1кВт електроенергії у декілька разів більше, ніж вона постачається на 
експорт зовнішнім споживачам;

- розглянути можливість здешевлення 1 кВт електроенергії для 
суб’єктів господарювання, що дозволить знизити собівартість продукції 
та підвищити конкурентноздатність товарів на внутрішньому і 
зовнішньому ринках.

� Актуалізація проблеми в національних та обласних ЗМІ. (Газета 
„Україна і світ сьогодні”, №2 від 14 травня 2008 року).

� Реакція Мін’юсту: Подання Міністерства юстиції України, в якому 
Мін'юст зазначив, що НКРЕ перевищила свої повноваження під час 
прийняття Методики та зауважив, що згадані нормативно-правові акти 
Національної комісії регулювання електроенергетики України не 
відповідають конституційному принципу, згідно з яким держава 
забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, протидіє 
зловживанням  монопольним становищем на ринку, неправомірному 
обмеженню конкуренції та захищає права споживачів. 

� Постанова «Про затвердження Змін до Правил приєднання 
електроустановок до електричних мереж» втратила чинність на підставі  
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики  N 1050 
( z0811-08 ) від 29.08.2008. 

Висновки та застереження.
Діяльність Буковинської Фундації підтримки регуляторної реформи в 

Україні є прикладом того, як злагоджена, наполеглива, цілеспрямована 
й продумана діяльність на досягнення системних змін отримує 
позитивний ефект. Досягненням Фундації є відпрацьована модель 
досягнення системних змін, яку можна використовувати в подібних 
лобістських кампаніях на відміну чи просування інших лобістських 
компаній. 

Важливим застереженням у цьому випадку є не запаморочитися від 
успіху, а добитися того, щоб альтернативна Постанова щодо 
затвердження порядку обрахування плати за приєднання 
електроустановок до електричних мереж була такою, яка саме потрібна 
групі інтересів (у нашому випадку коаліція, яку представляє Буковинська 
Фундація підтримки регуляторної реформи»).
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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. 

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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