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Äî ÷èòà÷³â
Вітаємо читачів на шпальтах другого номеру Вісника Регіонального інформаціно-

ресурсного центру проекту «Гідна Україна»! Продовжуємо інформувати Вас про заходи 
проекту та діяльність РІРЦ в чотирьох західно-українських областях.

На круглому столі у Коломиї 
обговорювали питання корупції в 

навчальних закладах

12 червня 2007 року в 
конференц-залі Асоціації 
економічного розвитку 
Коломийщини були 
презентовані результати 
загально-національного 
дослідження           «Стан 
корупції в Україні», яке 
проводив Регіональний 
інформаційно-ресурсний 
центр проекту Сприяння 
активній участі громадян 
у протидії корупції в Україні «Гідна 

У к р а ї н а » . 
Р І Р Ц 
презентував 
результати в 
а с п е к т і 
Івано-
Франківської 
о б л а с т і . 
Нагадуємо, 
що всеукра-

їнське опитування проводилося в 
лютому-березні 2007 р. Київським 
міжнародним інститутом соціології у 
співпраці з проектом «Гідна Україна». 
Серед результатів опитування учасників 
круглого столу вразило те, що найбільший 
досвід добровільного давання хабара в 
області мають молоді люди віком від 18 до 
29 років. Особливу дискусію викликала 
тема корупції у вищих навчальних 
закладах, мотивації студентів при дачі 
хабара.

Продовженням теми стала презентація 
ініціативи громадської організації                        
«Коломийський молодіжний центр» -                  
«Молодь проти корупції», підтриманої 
проектом «Гідна Україна» в рамках 
грантової програми для неурядових 
організацій. 

У смт. Гусятин в рамках 
презентації результатів 

загальнонаціонального дослідження 
стану корупції в Україні 

обговорювали сприйняття корупції 
населенням Тернопільщини

20 червня в Гусятинській 
райдержадміністрації РІРЦ презентував
результати загальнонаціонального 

дослідження «Стан 
корупції в Україні» в 
аспекті Тернопільської 
області. 

Серед учасників 
заходу інтенсивну 
дискусію викликали 
результати опитування в 
частині загального 
ставлення до влади та 
індексу сприйняття 
корупції. Як виявило 
опитування, мешканці 

Тернопільщини найбільше (32,8 %) 
довіряють Президенту і Секретаріату, дещо 
менше – міським та сільським органам 
влади (31,4 %). Учасники обговорення 
посилалися на те, що такі результати 
дослідження зумовлені тим, що більшість 
населення області проживає у сільській 
місцевості, а отже це старші 
люди, які не мають 
безпосереднього «досвіду 
корупції», а їхнє уявлення про 
корупцію формує інформація із 
ЗМІ. Також присутнім було 
презентовано ініціативи 
Тернопільської обласної 
громадської організації «Спілка 
власників землі» -             
«Запобігання проявам корупції в 
земельно-майнових відносинах 
на селі» та Творчого 
молодіжного об’єднання                 «Нівроку» 
- «Час звітувати», які були підтримані 
проектом “Гідна Україна» в рамках 
грантової програми для неурядових 
організацій. 

На Буковині програмного 
контексту набудуть шляхи 

мінімізації корупції

21 червня в приміщенні Чернівецької 
облдержадміністрації відбулася 
регіональна конференція «Шляхи протидії 
корупції в органах державної влади, 
місцевого самоврядування, державних 
установах та організаціях Чернівецької 
області». Метою конференції було 
обговорення  підсумків дослідження стану 

корупції в Україні та Чернівецькій області 
та вироблення  основних положень проекту 
регіональної програми протидії корупції. 
Конференція була ініційована 
Чернівецькою обласною радою за сприяння  
Чернівецької облдержадміністрації та 
Чернівецького міського Центру захисту 
приватних підприємців і підприємств 
малого бізнесу.

В ході конференції Оксана Федорович, 
координатор РІРЦ, презентувала 
результати дослідження стану корупції в 
Україні в аспекті Чернівецької області. 
Активну дискусію викликали індекси 

с п р и й н я т т я 
корупції та 
досвіду корупції в 
Ч е р н і в е ц ь к і й 
області. Тут індекс 
с п р и й н я т т я 
корупції один з 
найвищих в 
Україні (40,9), й 
найвищий серед 
областей обраного 
регіону, на який 
п о ш и р ю є т ь с я 

діяльність РІРЦ.
Серед виступаючих було багато 

гро-мадських ор-ганізацій, які зазначали 
дані з інших джерел, зокрема, Heritage 
Foundation, що визначає індекс 
економічних свобод серед країн світу. За 
даними цієї організації Україна посідає 125 
місце в  рейтингу економічних свобод, що 
безпосередньо пов'язано з рівнем корупції 
в державі.

Загалом участь у конференції взяли 76 
чоловік. Серед них - керівники органів 
представницької та виконавчої влади, 
представники правоохоронних, 
контрольних органів, лідери неурядових 
організацій, об’єднань підприємців та 
представники ЗМІ.  Конференція 
викликала широкий резонанс в області.

²íôîðìàö³éí³ çàõîäè Ð²ÐÖ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВІСНИК
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Â³äáóëàñÿ êâàðòàëüíà çóñòð³÷ ãðàíòîîòðèìóâà÷³â ïðîåêòó “Ã³äíà Óêðà¿íà”
В травні в рамках проекту «Гідна 

Україна» завершився розгляд заявок, 
поданих громадськими організаціями 
на конкурс 16 квітня 2007 року. 27 
червня 2007 року відбулася квартальна 
зустріч 6 організацій з обраного 
регіону, ініціативи яких були 
підтримані проектом в рамках цього 
конкурсу. Загалом в конкурсі взяло 
участь 26 організацій з Закарпатської, 
Івано-Франківської, Тернопільської та 
Чернівецької області. 

На порядку денному було 
представлення громадськими 
організаціями своїх проектів та 
робочих планів, презентація та 
обговорення результатів 
загальнонаціонального дослідження 
стану корупції в Україні в аспекті 
даного регіону; обговорення тактики 
та стратегії проведення інформаційних 
кампаній в рамках проектів 
громадських організацій; організація 
роботи мережі громадських 
організацій та перспективні напрямки 
співпраці з громадськими 
організаціями в рамках проекту «Гідна 
Україна». 

Нижче подаємо короткі резюме та 
контактну інформацію підтриманих в 
регіоні проектів:

Молодь проти корупції.
Проект спрямований на підвищення 

рівня поінформованості громадськості 
щодо негативних наслідків корупції 
для розвитку територіальної громади 
м.Коломиї та на активізацію 
студенської молоді міста з метою 
розбудови громадянського суспільства 
та протидії корупційним явищам. 
Діяльність проекту 
зосереджуватиметься на: визначенні 
рівня корупції у сфері вищої освіти; 
підвищенні обізнаності громади про 
стан рівня корупції у вищих 
навчальних закладах м.Коломиї; 
згуртуванні активної молоді для 
вирішення проблеми поширення 
корупційних явищ; організації та 
проведенні антикорупційних акцій із 
залученням до участі в них різних 
верств населення та представників 
громадських організацій до роботи з 
органами студентського 
самоврядування з метою активізації їх 
діяльності щодо протидії корупції. 
Проект виконує Громадська 
організація «Коломийський 
молодіжний центр», м. Коломия. 
Керівник проекту – Вістовський 
Руслан Володимирович (78200, м. 
Коломия, вул. С. Петлюри, 11, 
Івано-Франківська область; тел/факс 
(03433) 50875; e-mail: 
kolmolcenter@gmail.com).

  

Громадський моніторинг 
регуляторного процесу та 
дозвільних процедур.

Проект передбачає запобігання 
корупційним проявам у сфері 
регуляторної політики та дозвільної 
системи шляхом здійснення 
громадського моніторингу за процесом 
прийняття регуляторних актів та 
проходженням дозвільних процедур. 
Зокрема буде створено єдиний банк 
даних регуляторних актів та їх 
проектів на Інтернет-порталі 
www.reforma.com.ua, забезпечено 
інтерактивний зворотній зв’язок з 
громадянами та суб’єктами 
підприємництва з питань реалізації 
регуляторної політики та 
функціонування дозвільної системи та 
впроваджений механізм оперативного 
консультування та інформування 
громадськості з питань регуляторної 
політики та дозвільної системи на 
Інтернет-порталі. Проект виконує 
Чернівецька обласна громадська 
організація «Буковинська фундація 
підтримки регуляторної реформи». 
Керівник проекту – Дорош Володимир 
Ілліч (58005, вул.Ковальчука 1, 
м.Чернівці; тел/факс: 0372 517698, 
e-mail: civicdefender@rambler.ru).

 
Просування громадських 

інтересів у сфері муніципальної 
податкової політики.

Проект має на меті підвищити 
прозорість формування муніципальної 
податкової політики шляхом розробки 
та впровадження чіткого, зрозумілого 
та прозорого механізму розрахунку 
ставок єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності – 
фізичних осіб. В рамках проекту 
коаліція громадських організацій 
проведе кампанію представництва та 
захисту інтересів з метою прийняття 
рішення міської ради щодо 
впровадження в дію розробленого та 
узгодженого механізму розрахунку 
ставок єдиного податку. Проект 
виконує Чернівецька обласна 
громадська організація «Центр 
соціального партнерства». Керівник 
проекту – Сороковська Анна 
Вікторівна (м. Чернівці, вул. М. Тореза 
64 б; Тел/факс (0372) 556728; e-mail: 
spcchern@gmail.com).

Час звітувати.
В рамках проекту буде проведена 

перевірка використання цільових 
субвенцій в розмірі 9 млн.грн., 
виділених з державного бютжету в 
2006 році на розвиток рекреаційних 
зон та збереження 
історико-культурних  пам’яток в 
Кременецько-му, Збаразькому та 

Бучацькому районах, Тернопільської 
області шляхом громадського 
моніторингу, використання коштів та 
широкого обговорення, порівняння 
результатів моніторингу з офіційними 
даними влади. Проект виконує Творче 
молодіжне об’єднання «Нівроку». 
Керівник проекту – Домбровський 
Олександр Олександрович (м. 
Тернопіль, вул. Симоненка, 1/129, 
тел/факс (0352) 252793, e-mail: 
o.dombrovsky@nivroku.ssft.net ).

Запобігання проявам корупції 
в земельно-майнових відносинах 
на селі.

Проект має на меті сприяти 
зменшенню рівня корупції в аграрній 
сфері та сформувати, через 
підвищення правової грамотності у 
сільського населення, нетерпимість до 
проявів корупції у земельно-майнових 
відносинах на селі шляхом проведення 
моніторингу дотримання законності в 
аграрній сфері, виявлення причини 
корупційних проявів у 
земельно-майнових відносинах на 
селі, розробки та запровадження 
рекомендацій щодо усунення причин 
виникнення корупції. Проект виконує 
Тернопільська обласна громадська 
організація «Спілка власників землі». 
Керівник проекту – Римар Лариса 
Іванівна (м. Тернопіль, вул. Замкова, 
14, (3 поверх) кім. 312, тел/факс (0352) 
252793, e-mail: svz8@rambler.ru).

Моніторинг результатів 
вирішення питань, що 
стосуються охорони довкілля на 
Закарпатті.

Проект передбачає вивчення рівня 
корумпованості правоохоронних 
органів (міліції та прокуратури) 
обласного рівня на Закарпатті, 
стосовно питань, пов’язаних з 
охороною довкілля шляхом збору 
даних та встановлення кількості справ 
про порушення природоохоронного 
законодавства громадянами України; 
котрі були доведені до кінця після 
передання їх до правоохоронних 
органів; публікації аналізу здійсненого 
моніторингу ефективності роботи 
правоохоронних органів у сфері 
притягнення до відповідальності осіб, 
які порушували природоохоронне 
законодавство та видання довідника 
для громадян щодо громадянського 
реагування на виявлені порушення 
природоохоронного законодавства. 
Проект виконує регіональне 
молодіжне екологічне об’єднання           
«ЕКОСФЕРА». Керівник проекту 
Станкевич Оксана Ігорівна (м. 
Ужгород, вул. Кошіцька, 7, тел/факс 
(0312) 615852, e-mail:  
ekosphera@hotmail.com).
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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.

Ä³ÿëüí³ñòü íåóðÿäîâèõ 
îðãàí³çàö³é â ñôåð³ 

áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ

Г р о м а д с ь к і 
о р г а н і з а ц і ї 
Т е р н о п і л ь щ и н и 
п і д п и с а л и 
а н т и к о р у п ц і й н и й 
меморандум

12 липня з ініціативи 
Творчого молодіжного об
’єднання “Нівроку” 19 
громадських організацій 
Тернопільщини під-
писали меморандум 
коаліції неурядових 
організацій       “Своє!”.

Під час підписання 
своїм досвідом роботи як 
громадські організації 
можуть боротися з 
корупцією поділилися 
координатор коаліції 
Володимир Ханас, 
представник ТМО                     
“Нівроку” Олександр 
Домбровський, спів-
голова організації                
“Громадська ініціатива”, 
депутат Тернопільської 
міської ради Ірина Бурда, 
голова Спілки власників 
землі Лариса Римар та ін. 

Меморандум під-
писаний в рамках 
проекту “Час звітувати”, 
що виконується в рамках 
проекту “Гідна Україна”. 
Представник ТМО               
“Нівроку” Олександр 
Домбровський закликав 
представників гро-
мадських організацій та 
журналістів долучитись 
до участі у проекті “Гідна 
Україна”.

Проект “Час звітувати” 
реалізовується завдяки 
п і д т р и м ц і 
американського народу, 
що була надана  через 
Агентство США з 
міжнародного розвитку 
(USAID), Корпорацією 
Виклики Тисячоліття        
(МСС) та  Менеджмент 
Сістемс Інтернешл (MSI).

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

Òðåí³íãè

Неурядові організації 
регіону навчалися 
основам адвокації для 
попередження корупції

28-29 червня 2007р. в 
с.Гута, Богородчанського 
району, Івано-Франківсь-
кої області був проведений 
дводенний тренінг на тему 
«Адвокасі кампанії, як 
інструмент протидії 
проявам корупції». Мета 
такого тренінгу: надати 
знання і розвинути 
навички учасників щодо 
ефективних практик та 
підходів до розробки та 
впровадження кампанії 
адвокасі задля підвищення 
спроможності організацій 

г р о м а д я н с ь к о г о 
суспільства (ОГС) проти-

діяти корупції.
Учасниками тренінгу 

були представники 
організацій громадянсь-
кого суспільства, грантери 

проекту «Гідна    Україна» 
та інших організацій, які 

бажають займатись у 
сфері протидії 
корупції. 

Головним завданням 
такого тренінгу було 
надати учасникам 
інфор-мацію про 
корупцію і роль ОГС у 
зменшенні проявів 
корупції, ознайомити 
учасників з теоретич-
ними засадами кампа-
ній адвокасі та 

розвинути навички щодо 
планування та реалізації 
ефективних кампаній 
адвокасі у протидії з 
проявами корупції.

Ïîïåðåäí³é ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â íà äðóãå ï³âð³÷÷ÿ 2007 ðîêó.

Нижче інформуємо про заплановані тренінги РІРЦ на друге півріччя 2007 року. У разі Вашого 
зацікавлення щодо участі, просимо звертатися до Оксани Федорович, координатора РІРЦ.

Дата Тема Місце проведення
22-23.08 Громадський моніторинг м.Івано-Франківськ
24-25.10 Розробка та управління проектами м.Тернопіль
9-10.11 Юридичні аспекти боротьби з 

корупцією в Україні
м.Чернівці

28-29.11 Система влади в Україні та 
прийняття владних рішень.

м.Івано-Франківськ

Ð²ÐÖ íàãàäóº/³íôîðìóº:

З липня відкрито новий веб ресурс РІРЦ – www.rirc.if.ua. 
27 липня – закінчується термін подання проектних пропозиції для участі у конкурсі «

Проведення інформаційних кампаній та кампаній по активізації сільського населення з метою 
їхнього залучення до протидії корупції в Україні».

30 липня – закінчується термін подання проектних пропозицій для участі у другому раунді 
конкурсу проектів організації громадянського суспільства (ОГС) України.

1 серпня – закінчеється термін подання проектних пропозицій до участі у конкурсі на 
проведення досліджень рівня задоволеності населення та оцінки якості послуг, що надаються 
державними та місцевими органами влади та інституціями на місцевому рівні, методом звітних 
карток.

У липні-вересні тренінги з технології проведення журналістських розслідувань пройдуть у 9 
містах України для журналістів усіх видів ЗМІ . До участі у тренінгах запрошуються журналісти 
усіх видів ЗМІ з усіх областей, які мають або не мають досвіду проведення журналістських 
розслідувань, але мають високу мотивацію, можливості та перспективи їх проведення 
найближчим часом.  Детальнішу інформацію щодо графіку проведення цих тренінгів та 
можливості участі в них можна отримати на сайті www.pace.org.ua.

До уваги громадян / організацій регіону! Ви можете надіслати в проект свою успішну історію 
подолання випадків корупції. Історію буде розміщено на веб-сайті проекту і включено у видання 
проекту www.pace.org.ua.
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