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До читачів
Вітаємо читачів бюлетеню коаліції з моніторингу інформаційної відкритості. Цей бюлетень є ілюстрацією цікавої та плідної діяльності гро-

мадських організацій, спрямованої на покращення інформування громадськості про діяльність органів місцевого самоврядування України. 
Бюлетень описує історію діяльності коаліції та її успіхи.

Щиро Ваші,    Колектив ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи», координатора коаліції.

Діяльність та результати

В результаті діяльності коаліцій громадських організацій з питань 
забудови, земельних відносин, використання державних субвенцій та 
діяльності єдиних дозвільних центрів, що були підтримані проектом 
«Гідна Україна», у різних суспільних сферах була виявлена проблема 
неналежного інформування громадськості про діяльність влади як 
суттєвий чинник, що сприяє корупції. На важливості оприлюднення 
саме цієї інформації задля запобігання корупційним проявам також 
наголошували учасники опитувань та публічних заходів, що проводи-
лися за підтримки проекту.

Загальнонаціональне порівняльне дослідження стану корупції у 
2007-2009 рр. також допомогло виявити чинники, що на думку гро-
мадян, спричинюють корупцію в Україні. Респонденти вважають, що 
низький рівень поінформованості населення про процедури і правила 
в державних органах влади є вагомим чинником, що спричинює коруп-
цію в Україні поруч із заплутаним та недосконалим законодавством, 
надмірною демократією та відсутністю чітких правил у діяльності 
державних установ.

Надання органами влади достатньої та достовірної інформації 
про свою діяльність та адміністративні послуги, а також обізнаність 
громадян про механізми та процедури діяльності органів влади є 
одними із засобів формування доброчесності влади та вироблення 
конструктивного діалогу між владою та громадянами. Серед засобів 
інформування дедалі важливішу роль відіграє глобальна мережа 
Інтернет як сучасний засіб, через який можливо отримати необхідні 
дані з будь-якої точки доступу на планеті. Переважна більшість міс-
цевих органів виконавчої влади та значна кількість органів місцевого 
самоврядування має власні веб-сайти. В той же час єдині стандарти 
інформування громадськості про діяльність місцевої влади відсутні.

Передумови виникнення коаліції

Прагнення політиків і держслужбовців використо-
вувати посаду з метою особистого збагачення

Відсутність належного контролю за діями чинов-
ників з боку правоохоронних органів

Відсутність щирого бажання у вищого керівництва 
країни боротися з корупцією

Заплутане та недосконале законодавство

Звичка населення вирішувати все 
за допомогою корупції

Недостатній внутрішній контроль 
в органах влади 

Низький рівень поінформованості населення про 
процедури і правила в державних органах влади 

Надмірна бюрократія

Відсутність чітких процедур і правил 
у діяльності державних установ

Низькі зарплати 
держслужбовців

ЗАГАЛЬНО-
НАЦІОНАЛЬНЕ 

ОПИТУВАННЯ 
«СТАН КОРУП-
ЦІЇ В УКРАЇНІ» 

ПРОЕКТ “ГІДНА 
УКРАЇНА”

Порівняльний аналіз 
досліджень – 2007-2009

Основні причини корупції

Огляд діяльності коаліції 
Коаліція з моніторингу інформаційної відкритості діяла 

з квітня до серпня 2009 р. 
Метою коаліції було покращення інформування громадськості про 

діяльність органів місцевого самоврядування України, що здійснюва-
лося шляхом проведення навчань для представників органів місце-
вого самоврядування та вироблення практичних рекомендацій з пи-
тань інформаційної відкритості та електронного врядування. Пред-
метом дослідження веб-сайтів міст обласного значення стало ви-
вчення роботи органів місцевого самоврядування в цілому та їхня 
діяльність, зокрема, з питань земельних відносин, забудови та до-
звільної діяльності. 

Впродовж своєї короткотермінової та інтенсивної діяльності коа-
ліція здійснила наступні завдання: 

1) розробила єдиний перелік інформації, яка потребує опри-
люднення органами місцевого самоврядування для забезпечен-
ня прозорості та відкритості їхньої діяльності; 

2) провела дослідження (рейтингування) веб-сторінок органів 
місцевого самоврядування 176 міст обласного (республікансько-
го) значення у 24 областях України та автономній республіці Крим; 

3) розробила типовий модельний регламент інформування 
громадськості про діяльність органів та посадових осіб місцево-
го самоврядування; 

4) презентувала, узагальнила та поширила результати проек-
ту для органів місцевого самоврядування шляхом проведення на-
вчання для 100 посадових осіб органів місцевого самоврядуван-
ня міст обласного (республіканського значення) з основ інформа-
ційної відкритості та видання Посібника з інформаційної відкри-
тості для муніципальних посадовців.



Головні результати діяльності коаліції 
Серія тренінгів для муніципальних посадовців 

В рамках роботи коаліції громадських організацій з моніторин-
гу інформаційної відкритості організовано та проведено чотири на-
вчальні тренінги з питань інформаційної роботи органів місцевого 
самоврядування.

Переважна більшість матеріалів тренінгу є доробком коаліції та 
увійшла до Посібника з інформаційної діяльності для муніципальних 
посадовців, який коаліція громадських організацій видала в серп-
ні 2009 року.

Аудиторією тренінгів, що пройшли у липні цього року в Києві, Лу-
ганську, Одесі та Тернополі, стали працівники органів місцевого са-
моврядування міст обласного (республіканського) значення усіх 24 
областей України та Автономної Республіки Крим. Учасники тренінгів 
обіймають різні посади, у тій чи іншій мірі пов’язані з інформаційним 
забезпеченням роботи місцевої влади (від спеціалістів до секретарів 
міських рад та заступни-
ків міських голів).

Тренінги проводили 
фахівець з інформацій-
них технологій та робо-
ти місцевої влади, депу-
тат Івано-Франківської 
обласної ради Павло 
Андрусяк та фахівець з 

електронного врядуван-
ня, кандидат юридичних 
наук Мар'яна Демкова.

Загалом у тренінгах 
взяли участь 100 учас-
ників. Цікавими продук-
тами тренінгів стали на-
працювання учасників 

за темами «Ідеальна інформаційно-аналітична служба місцевої ради», 
«Ідеальна веб сторінка місцевої ради» та «Ідеальне комунальне ЗМІ». 

Партнери коаліції:
•Агентство стійкого розвитку Луганського регіону (м. Луганськ), 
•Фонд розвитку міста Миколаєва (м. Миколаїв), 
•Лицем до лиця (м. Одеса), 
•Асоціація «Поділля Перший» (м.Хмельницький), 
•Буковинська фундація підтримки регуляторної реформи в Укра-

їні (м. Чернівці), 
•Агентство з розвитку приватної ініціативи (м. Івано-Франківськ), 

координатор коаліції.
Для поінформування про діяльність коаліції та для оприлюднен-

ня важливих результатів цієї діяльності використовувався веб-ресурс: 
www.rirc.if.ua.

Для проведення рейтингування офіційних веб-сайтів міст на пред-
мет їхньої інформаційної відкритості учасниками коаліції з моніторингу 
інформаційної відкритості на Першій зустрічі партнерів коаліції (26-27 
травня 2009 р. в с. Гута Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.) 
було погоджено методику рейтингування веб-сторінок органів місце-
вого самоврядування. Методика формувалася експертами АРПІ з ура-
хуванням кращих практик дослідження веб-сторінок. При формулю-
ванні критеріїв рейтингування веб-сторінок міст обласного значення, 
що лягли в основу методології, були враховані результати анкетуван-
ня фахівців коаліції та інших експертів, в т.ч. розробників веб-сторінок 
та інформаційних порталів, журналістів, дослідників-соціологів, екс-
пертів з комунікації, представників бізнесу.

На першій зустрічі партнерів був також презентований координа-
тором коаліції проект Типового інформаційного регламенту діяльності 

органів місцевого 
самоврядування. 
Останній допоміг 
організаціям гро-
мадянського сус-
пільства, партне-
рам коаліції, ви-
робити найбільш 
ефективні реко-
мендації щодо 
вдосконалення 
існуючої системи 

інформування органа-
ми влади про свою ді-
яльність. Доопрацьо-
ваний варіант модель-
ного документу – Типо-
вого інформаційного 
регламенту діяльності 
органів місцевого са-
моврядування опублі-
кований у підсумково-
му виданні коаліції «Ін-
формаційна відкритість 
органів місцевого само-
врядування. Посібник для муніципальних посадовців».

Зустріч партнерів коаліції відбулася 8-9 липня в м. Яремче Івано-
Франківської пансіонаті «Водоспад». 

Друга зустріч не лише підвела підсумки рейтингування інформа-
ційної відкритості офіційних веб-сторінок міст обласного значення, 
узгодила плани роботи коаліції на наступний період. Партнерами та-
кож було визначено кращі практики, виявлені під час дослідження 
веб- сайтів міст, які пізніше також увійшли до посібника з питань ін-
формаційної відкритості органів місцевого самоврядування. 

Крім того, партнери по коаліції погодилися продовжувати роботу 
по завершенні проекту «Гідна Україна» та запланували у наступному 
році здійснити повторне рейтингування веб сайтів українських міст. 
Умови співпраці будуть закріплені у меморандумі, які партнерські 
організації погодились підписати найближчим часом. 



24-25 липня 2009 р. представники 7 регіонів Півдня України взя-
ли участь в черговому тренінгу з основ інформаційної відкритості в 
конференц-залі готелю «Валентина» у м. Одесі.

Учасники виявили велику зацікавленість тематикою тренінгу, 
вони надали високу оцінку інформаційним матеріалам до тренін-
гових тем. Вони також висловили своє ставлення до отриманої в 
ході тренінгу інформації: 

«Перспективними є питання е-врядування – вони не є такими, на 
які необхідно в першу чергу спрямовувати зусилля. Вдосконален-
ня уже надбаного – ось що потрібно зараз». 
Водночас, інші учасники зауважили: 
«Робота в інформаційній службі – дуже оперативна і креативна, 
тому найбільш корисними є практичні завдання тренінгу». 

«Як завжди у житті – ідеалу немає. Все знаємо, все розуміємо, 
але як зробити, щоб працювало «Як годинник»? 

«Тренінг був цікавим саме тим, що всі питання аналізувалися саме 
з боку і «зсередини» тих, хто працюють в органах влади так, як 
воно є сьогодні і що реально можна змінити».

Дискусії навколо питань 
відкритості влади. Тре-
нінг в м. Одесі.

30-31 липня 2009 
р. у м. Кременці Тер-
нопільської обл. від-
бувся четвертий – за-
ключний тренінг з 
основ інформаційної 
відкритості для пред-
ставників ОМС Захід-
ної України.

Учасники мали нагоду отри-
мати як фахові знання у сфері ін-
формаційної політики та елек-
тронного врядування, так і не-
формально поспілкуватися з ко-
легами з інших міст щодо ціка-
вого досвіду, інновацій, кращих 
практик у сфері інформаційної 
діяльності міських рад. Більшість учасників висловили побажання та 
рекомендації щодо послідовного та ефективного навчання службов-
ців ОМС з питань інформаційної діяльності та е-врядування.

«У своїй роботі дуже рідко стикаюся із зверненнями громадян. 
Щодо участі громадян у вирішенні питань життєдіяльності міс-
та також досить актуально – зокрема і заохочення громади до 
сприйняття інформації та активізації її до взяття участі у прийнят-
ті рішень».

«Найважливіша тематика для мене – ведення, наповнення 
інформацією веб-сайту. Я дізналась, що наповнення інфор-
мацією – це лише перша стадія розвитку веб-сайту. Основне 
– взаємозв’язок влади і громадськості».

Щодо корисності інфор-
маційного наповнення на-
вчальних складових тренінгу 
учасники зауважили: 

Творчий підхід до виконання за-
вдання: посадовці Західного ре-
гіону.

Перший навчальний тренінг відбувся у м. Києві 16-17 липня 2009 
р. у пансіонаті «Сосновий бір». Учасники з 7 центральних регіонів 
України мали змогу актуалізувати власний досвід та отримати нові 
знання у сфері інформаційної політики місцевої влади, що є водночас 
мистецтвом управляти та вмінням вести цілеспрямовану діяльність.

Головною особливістю тренінгу стало спрямування учасників до 
подолання закритості місцевої влади шляхом залучення громадян 
до процесу прийняття владних рішень. Також учасники мали змогу 
ознайомитися з механізмами впровадження технологій електронно-
го врядування у діяльності органів місцевого самоврядування (в т.ч. 
офіційний веб-сайт органу місцевого самоврядування, електронний 
цифровий підпис, електронні послуги та інше).

З висловлювань учасників тренінгу:
«Немає міської ради, яка погано працює, а є рада, яка погано ін-
формує»;

«Викладення матеріалу повне, емоційне, з використанням ана-
лізу, прикладі в, полеміки, творчості колективу, спонукання та 
«підводки» до самостійних висновків»;

«Цікавою була частина тренінгу щодо налагодження зв’язків з 
громадськістю органів місцевого самоврядування. Переконана, 
що можу використовувати це в своїй роботі»; 

«Скільки не слухай, Але коли використовуються практичні впра-
ви – це дає можливість краще засвоювати матеріал. Я побачила 
нові шляхи у реалізації своїх професійних функцій».

в. о. Міського голови м. 
Малина п. Ольга Кудриць-
ка презентує бачення гру-
пи щодо цільових аудито-
рій, на які повинне націлю-
вати свою інформаційну 
політику місцеве самовря-
дування. Тренінг в м. Києві.

20-21 липня 2009 
року представники ор-
ганів місцевого само-
врядування Донба-
су (Донецької та Лу-
ганської областей) у 

конференц-залі Луганського Бізнес-центру мали змогу обмінятися 
досвідом у сфері інформаційної діяльності та отримати нові знання з 
основ інформаційної політики та електронного врядування на друго-
му з серії регіональних тренінгів Коаліції.

Головним акцентом цього тренінгу, як і попереднього у м. Києві, 
стало спрямування учасників до подолання закритості місцевої вла-
ди шляхом залучення громадян до процесу прийняття владних рі-
шень. Найбільш затребуваною інформацією для учасників виявили-
ся основи PR, особливості роботи зі ЗМІ, а також ефективний та якіс-
ний веб-сайт органу місцевого самоврядування.

Щодо корисності отриманих на тренінгу знань учасники зауважу-
вали: «Реальність вирішення кінцевих проблем іноді залежить не від 
нас. Наше розуміння – це незначна частка тієї роботи, яку необхідно 
проводити з вищестоящим керівництвом для побудови й організації 
правового поля та фінансової підтримки».

Липнева спека не стала перешкодою в отриманні знань з інформацій-
ної відкритості для посадовців Донбасу.



ГО «Агентство з розвитку приватної 
ініціативи»

Адреса: вул. Дністровська, 26, оф. 12, 
м. Івано-Франківськ, 76018.
Тел/факс 8(0342)50-46-05, 

e-mail: initiative@ukrpost.if.ua, 
веб-сторінка: www.rirc.if.ua.

Видання цього бюлетеня відбулося в рамках діяльності коаліції  з громадського моніторингу роботи єдиних дозвільних центрів за 
підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», що виконується Менеджмент Сіс-
темс Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (MCC).

Посібник для муніципальних посадовців
Коаліція громадських організацій з 

моніторингу інформаційної відкритос-
ті видала та розповсюдила серед місь-
ких рад 176 міст обласного значення 
посібник «Інформаційна відкритість 
органів місцевого самоврядування», 
адресований керівникам та посадовим 
особам органів місцевого самовряду-
вання, працівникам їх інформаційних 
служб, активістам організацій грома-
дянського суспільства, журналістам та 
широкому загалові зацікавлених осіб.

Цей посібник є результатом систем-
ного аналізу положень чинного законо-
давства України, кращих вітчизняних та 
зарубіжних практик з питань інформу-

вання про діяльність муніципальної влади. Його розділи та підрозді-
ли – розгорнута відповідь на питання «Як варто провадити інформа-
ційну діяльність органам місцевого самоврядування?»

Посібник в електронній формі доступний на веб-ресурсі коаліції 
www.rirc.if.ua.

Рейтингування веб-сайтів міст обласного значення 
27 серпня 2009 року коаліція громад-

ських організацій з моніторингу інфор-
маційної відкритості публічно презенту-
вала рейтинг інформаційної відкритості. 
офіційних веб-сайтів міст обласного (рес-
публіканського) значення України, здій-
снений за підтримки проекту «Сприяння 
активній участі громадян у протидії ко-
рупції «Гідна Україна». Презентація від-
булась у Києві в приміщенні Національ-
ного інформаційного агентства УКРІН-
ФОРМ та викликала значний інтерес. У 
ній взяли участь представники органів 
місцевого самоврядування, громадських 
організацій, проектів міжнародної тех-
нічної допомоги, науковці, журналісти.

– Ідея рейтингування офіційних сайтів міст полягала в тому, 
щоб не лише щось вимагати від органів місцевої влади, але й нала-
годити конструктивний діалог, спрямований на сприяння розви-
ткові та вдосконаленню самого місцевого самоврядування, – за-
значила відкриваючи презентацію директор проекту «Гідна Укра-
їна» Любов Паливода.

В ході рейтингування, що проводилось у червні-липні 2009 р., були 
оцінені 142 ойфіційні сайти міст обласного (республіканського) зна-
чення – сайти решти 34 міст цієї категорії на час проведення дослі-
дження знаходились у стані реконструкції, були очевидно застаріли-
ми або взагалі були відсутні в мережі Інтернет. Як розповіла коорди-
натор коаліції громадських організацій Оксана Федорович, для оці-
нювання  веб-сайтів використовувались 73 показники, що характери-
зували змістовне наповнення офіційних сайтів, практичність їх вико-
ристання, забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуван-
ня та електронні послуги, що надаються на сайтах.
ТІЛЬКИ 6 МІСТ НАБРАЛИ БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ (80) БАЛІВ (ПРИ МАКСИ-
МАЛЬНІЙ СУМІ БАЛІВ 160)

СЕРЕД 20 ЛІДЕРІВ – 13 ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ

У ПЕРШІЙ ДВАДЦЯТЦІ – 4 МІСТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, 2 МІСТА ДНІПРОПЕ-
ТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА 2 МІСТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕРЕВАЖНО ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ – ЦЕ РОЗВИНЕНІ МІСТА

Переможцями у загально-
му рейтингу стали офіційні сай-
ти Сум, Херсону, Хмельницько-
го, Вінниці, Донецька. Офіцій-
ний сайт міста Суми став також 
лідером у сфері змістовного на-
повнення. 
Керуючий справами Сумського місь-
квиконкому п. Віктор Волонтирець 
презентує особливості інформацій-
ної політики м. Сум – переможця рей-
тингу з інформаційної відкритості. 

В частині надання електронних послуг лідером став офіційний 
сайт Херсону. При оцінці практичності використання першість поді-
лили офіційні сайти Дніпропетровська та Борисполя Київської об-
ласті. А офіційні сайти Донецька та Стаханова Луганської області  
визнані найкращими у забезпечені участі громадян в місцевому са-
моврядуванні. 

Автори дослідження також познайомили присутніх з виявленими 
кращими практиками у сфері Інтернет-відкритості. Вдалими ілюстра-
ціями при цьому стали  виступи представників міських рад, які розпо-
віли про власний досвід організації веб-сайтів.

За результатами здійсненого рейтингування експерти коаліції гро-
мадських організацій сформували загальні висновки та рекомендації. 
Зокрема, рекомендовано розробити та затвердити на центрально-
му рівні стандартний перелік інформації, що підлягає оприлюднен-
ню на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування, впоряд-
кувати адреси (доменні імена) муніципальних сайтів більш активно 
впроваджувати на цих сайтах елементи інтерактивності та електро-
нних послуг як елементів електронного врядування.

Представники коаліції громадських організацій з моніторингу ін-
формаційної відкритості, заявили про свій намір в подальшому про-
водити рейтингування офіційних веб-сайтів українських міст щороку.

Представлений рейтинг викликав жваве обговорення та дискусію. 
Попри різні думки та оцінки присутні погодились з тезою, що рейтин-
гування започатковувало добру та корисну справу, воно несе  дух здо-
рової змагальності та стимулюватиме місцеві ради до вдосконалення 
методів та формату роботи з використанням мережі Інтернет. А це в 
кінцевому рахунку сприятиме виведенню діалогу між  місцевою вла-
дою та громадою на якісно новий рівень, адже, як зауважив учасник 
обговорення Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук, всі 
ми лише вчимося демократії. 

Громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи» є координатором коаліції громадських організацій з мо-
ніторингу інформаційної відкритості. Першочерговим завданням коаліції є дослідження стану інформування громадськості про ді-
яльність органів місцевого самоврядування України, вироблення практичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування 
та впровадження пілотних ініціатив щодо покращення  їхньої інформаційної діяльності. 


