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Вітаємо читачів на шпальтах третього номеру Вісника Регіонального 

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

22-23 серпня 2007 року в с.Гута 
Богородчанського району 
Івано-Франківської області відбувся 
дводенний семінар «Громадський 
моніторинг 
в сфері 
п р о т и д і ї 
корупці ї» . 
М е т а 
тренінгу – 
н а д а т и 
учасникам 
знання та 
розвинути 
п р а кт и ч н і 
навички у проведенні громадського 
моніторингу діяльності влади з метою 
виявлення та попередження корупційних 
явищ. 

На тренінгу було розглянуто такі теми як 
поняття корупції як суспільного явища, 
роль та місце організацій громадянського 
суспільства в сфері протидії корупції, 

моніторинг як сфера діяльності цих 
організацій. Особливу увагу було надано 
виробленню практичних навичок учасників 
тренінгу щодо визначення 
індикаторів/показників громадського 
моніторингу, планування проведення 
громадського моніторингу, сферам 
застосування та поширення результатів 
моніторингу.

Îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ðåã³îíó çäîáóâàëè íàâè÷êè ïðîâåäåííÿ 
ãðîìàäñüêîãî ìîí³òîðèíãó â ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВІСНИК

З серпня 2007 року РІРЦ розпочав 
реалізацію антикорупційної ініціативи 
«Нове покоління обирає…. Протидія 
корупції у вищій освіті». Ініціатива 
спрямована на збільшення чисельності 
студентської молоді, яка займає активну 
громадянську позицію щодо протидії 
корупції в галузі вищої освіти та у 
суспільстві в цілому у чотирьох областях 
обраного регіону, формування у студентів 
нетерпимості до корупції та її проявів, 
сприяння доброчесності в освітній 
системі. 

Основною цільовою групою в рамках 
запланованої діяльності є студентська 
молодь, що навчається у вищих 
навчальних закладах ІІІ-IV рівнів 
акредитації. Іншими учасниками проекту 
стануть викладачі цих навчальних закладів 
та батьки студентів, до яких буде донесено 
інформацію про ініціативу.
Виконавці ставлять перед собою завдання: 
з’ясувати ставлення студентської молоді 
до теми корупції у вищій освіті, поширити 
інформацію про методи протидії корупції в 
системі вищої освіти та вивести тему 

корупції у вищій освіти на рівень 
публічної дискусії. 

Діяльність передбачатиме здійснення 
соціологічного дослідження, навчання 
студентів, які готові протидіяти корупції, 
способам такої протидії в рамках Шкіл 
вихідного дня; налагодження зворотного 
зв’язку з студентами через скриньки 
довіри, започаткування публічної дискусії 
на тему корупції у сфері освіти та 
ініціювання студентського 
антикорупційного руху через організацію 
Оксфордських дебатів між студентами 
навчальних закладів чотирьох областей, 
випуск та розповсюдження навчальних та 
інформаційних матеріалів.

Ініціатива підтримана нашими партнерами 
- Закарпатською обласною студентською 
радою, Чернівецьким міським центром 
захисту приватних підприємців і 
підприємств малого бізнесу та 
Студентською радою Тернопільського 
національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка.

Проблема корупції у ВНЗ набуває 
особливої ваги, оскільки під час 
навчання формується світогляд 
молодих людей, з яким вони йдуть у 
подальше життя. Здобувши 
диплом за допомогою хабара, 
студент може вважати корупцію 
нормальним і навіть позитивним 
явищем, яке «допомагає жити» та 
«вирішувати питання». З таким 
світоглядом існує небезпека 
реплікації корупції, коли той хто 
дає хабара, сам згодом стає 
корупціонером. 
За даними всеукраїнського 
опитування, проведеного проектом 
«Гідна Україна», університети 
мають один з найвищих рівнів 
корупції (46,3%) – 5 позиція у 
рейтингу поширеності корупції та 
ефективності запобіжних заходів. 
Корупція у вищій освіті займає 
перше місце у рейтингу «Хабарі на 
вимогу та добровільні» (на вимогу 
– 47,3%, добровільні – 29 %). 
З-поміж респондентів, які 
зазначили, що платити хабарі 
посадовцям державних 
університетів або викладачам, 
37,6% заявили, що діяли так при 
вступі до університету.

«Íîâå ïîêîë³ííÿ îáèðàº…Ïðîòèä³ÿ êîðóïö³¿ ó âèù³é îñâ³ò³»
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Виконавці ставлять перед собою завдання: з’ясувати 
ставлення студентської молоді до теми корупції у вищій 
освіті, поширити інформацію про методи протидії 
корупції в системі вищої освіти та вивести тему корупції 
у вищій освіти на рівень публічної дискусії. 

Діяльність передбачатиме здійснення соціологічного 
дослідження, навчання студентів, які готові протидіяти 
корупції, способам такої протидії в рамках Шкіл вихідного 
дня; налагодження зворотного зв’язку з студентами через 
скриньки довіри, започаткування публічної дискусії на тему 
корупції у сфері освіти та ініціювання студентського 
антикорупційного руху через організацію Оксфордських 
дебатів між студентами навчальних закладів чотирьох 
областей, випуск та розповсюдження навчальних та 
інформаційних матеріалів.

Ініціатива підтримана нашими партнерами - 
Закарпатською обласною студентською радою, 
Чернівецьким міським центром захисту приватних 
підприємців і підприємств малого бізнесу та Студентською 
радою Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка.

Інформація щодо проведення заходів в рамках 
ініціативи «Нове покоління обирає … Протидія корупції 

в вищій освіті»

Школи вихідного дня, початок о 10.00:
- Івано-Франківськ, 27 жовтня, конференц-зал 

Благодійної фундації «Фонд Короля Юрія», вул..Чорновола 
23,  контактна особа  Лада Маланій (80677383904);

- Ужгород, 3 листопада , зал Студентської ради 
Закарпатського національного університету, контактна 
особа Федір Грубий (80509537039);

- Тернопіль,10 листопада, Тернопільський 
національний педагогічний університет,  контактна особа  
Олена Гуменюк(8097355567592);

- Чернівці, 17 листопада, Чернівецький 
національний університет ім.Ю.Федьковича, контактна 
особа  Батракова Наталія (8050277702133).

Скриньки довіри: «Розкажіть власні історії успіху 
подолання корупції», - розташовані:  

- Чернівці, центральний хол Чернівецького 
національного університету ім.Ю.Федьковича;

- Тернопіль, центральний хол Тернопільського 
національного педагогічного університету;

- Ужгород, центральний хол Закарпатського  
державного університету;

- Івано-Франківськ, центральний хол 
Прикарпатського національного університету ім. В 
Стефаника.

Оксфордські дебати відбудуться 02.12 2007 року в 
Прикарпатському національному університеті ім. В 
Стефаника, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка 57. Запис в 
регіональні команди здійснюють у Тернопільській області 
Олена Гуменюк (8097355567592), у Івано-Франківській 
області Леся Аронець (80503732207), у Закарпатській 
області Федір Грубий (80509537039), в Чернівецькій області 
Батракова Наталія (8050277702133).

З метою ширшого 
залучення суб’єктів 
господарювання до 
процесу реалізації 
п р о е к т у 
„ Г р о м а д с ь к и й 
м о н і т о р и н г 
р е г у л я т о р н о г о 
процесу і дозвільних 
п р о ц е д у р ” 
Б у к о в и н с ь к а 
фундація підтримки 
регуляторної реформи в Україні досить 
ефективно використала можливості 
Петрівського ярмарку, що відбувся 15 
липня 2007 року. Надзвичайно 
популярний в останні роки серед 
чернівчан масовий захід, що несе свої 
традиції ще з часів Автро-Угорщини, 
відновлено 10 років тому. За цей час 
ярмарок набув значного розвитку: 
вишукані й цікаві експозиції товарів і 
послуг місцевих суб’єктів 
господарювання, вироби народних 
майстрів та широка розважальна 
програма приваблюють сьогодні 
практично всіх жителів області. 
Щороку збільшується і кількість 
учасників ярмарку з інших областей 
України.
       Уперше на ярмарку Фундація разом 
з Представництвом 
Держкомпідприємництва у 
Чернівецькій області організували 
роботу інформаційно-консультативного 
центру для суб’єктів підприємницької 
діяльності з питань регуляторної 
політики та дозвільних процедур. За 

підтримки проекту 
„Сприяння активній 
участі громадян у 
протидії корупції в 
Україні „Гідна 
Україна” підприємцям 
та усім іншим 
зацікавленим особам 
експерти Фундації 
п р о п о н у в а л и 
ознайомитись з 
р е з у л ь т а т а м и 

загальнонаціонального дослідження 
„Стан корупції в Україні” та 
локального дослідження „Стан 
обізнаності суб’єктів 
підприємництва м. Чернівців з 
питань реалізації регуляторної 
політики та функціонування 
дозвільної системи”, надавали 
роз’яснення та консультації з 
актуальних  питань, що стосуються 
використання повноважень 
суб’єктів господарювання, їх 
громадських об’єднань в процесах 
розробки і впровадження регуляторних 
актів, оцінки регуляторного впливу та 
відстеження результативності їх впливу 
на ринкове середовище, проходження 
тих чи інших процедур у дозвільних 
органах міста. Особливо цікавили 
підприємців питання щодо порядку 
здійснення дозвільних процедур у сфері 
будівництва та земельних відносин.
         Окремі інформаційні матеріали 
були розміщені на стендах, а друковані 
матеріали розповсюджувалися серед 
учасників ярмарку залученими 

волонтерами. Використання 
аудіо-апаратури дозволяло привертати 
увагу значної кількості учасників 
Петрівського ярмарку до 
інформаційно-консульт ативного 
пункту, а на компютерному моніторі 
демонструвалися широкі можливості 
інтернет-порталу Фундації 

www.reforma.com.ua.     
         Загалом у ході ярмарку експертами 
Фундації та працівниками 
п р е д с т а в н и ц т в а 
Держкомпідприємництва було надано 
підприємцям 43 адресні консультації та 
розповсюджено близько 500 різних 
друкованих інформаційних матеріалів, 
що дозволило залучити до реалізації 
проекту „Громадський моніторинг 
регуляторного процесу і дозвільних 
процедур” більше представників 
цільової аудиторії

Áóêîâèíñüêà ôóíäàö³ÿ ï³äòðèìêè ðåãóëÿòîðíî¿ ðåôîðìè â Óêðà¿í³ âçÿëà ó÷àñòü ó Ïåòð³âñüêîìó ÿðìàðêó
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Çåìëÿ ³ êîðóïö³ÿ. ßê ðîç³ðâàòè öåé çâ’ÿçîê?

22 серпня  Тернопільська обласна 
громадська організація  «Спілка власників 
землі» у рамках проекту «Сприяння 
активній участі громадян у протидії 
корупції в Україні «Гідна Україна» провела 
круглий стіл «Запобігання проявам 
корупції у земельно- майнових відносинах 
на селі». У роботі круглого столу взяли 
участь представники Тернопільської 
обласної адміністрації, депутати обласної 
та місцевих рад, кандидати у 
народні депутати, 
представники громадських 
організацій, науковці. 

Вивчаючи питання корупції 
на селі, Спілка провела 
ґрунтовний моніторинг 
проблеми, досліджуючи її 
кількома шляхами: через 
аналіз нормативно-правової 
бази, що регулює земельно- 
майнові відносини; 
підготовку листів-запитів до 
органів влади; аналіз ЗМІ з 
приводу оприлюднення 
проектів рішень щодо 
земельних правовідносин; 
анкетування цільової 
аудиторії – сільського населення; 
організація роботи гарячої лінії. Голова 
Спілки Л.Римар оприлюднила результати 
моніторингу. 

Аналіз нормативно- правової бази, що 
регулює земельно-майнові відносини, 
який був проведений в рамках 
моніторингу, показав, що вона вимагає 
негайного вдосконалення. Необхідно 
терміново ухвалити такі Закони України, 
як   “Про державний земельний кадастр”,  
“Про ринок землі”,  “Про земельні торги, 
аукціони”, Про громадський контроль на 
селі”;  розробити загальнонаціональну 
програму  використання і охорони земель; 
посилити кримінальну відповідальність за 
пошкодження земельних ресурсів;     
забезпечити прозору реєстрацію права 
власності на землю та майно.

 За проектом було підготовлено 38 
листи-запити, з них станом на 21.08.2007 
р. отримано відповіді з шести районних 

судів та Управління з контролю за 
використанням та охороною земель у 
Тернопільській області, яке повідомляє 
про виявлені під час планових перевірок 
2918 порушень земельного законодавства.

У рамках моніторингу було проведено 
опитування, в якому взяли участь 403 
особи. Найчастіше громадяни зверталися 
до місцевих рад з питаннями надання 
земельної ділянки в оренду, для вирішення 

земельного спору, приватизації земельної 
ділянки, оренди земельних паїв та майна; у 
більшості випадків питання не 
вирішувалися позитивно. У кожному 
15-ому випадку заявника схиляли до дачі 
хабара. Найчастіше до органів влади 
звертаються підприємці, пенсіонери та 
працівники соціальної сфери.

На  “гарячу  лінію”, організовану 
спілкою в рамках проекту, звернулося 116 
осіб. 

Учасники круглого столу прийняли 
резолюцію, яка складається з 12-ти пунктів 
з конкретними пропозиціями до органів 
центральної, обласної та місцевої влади, 
серед них – створення при голові 
Тернопільської облдержадміністрації 
консультативної ради з питань вивчення 
стану, перспектив і громадського контролю 
за земельно-майновою сферою та 
комплексним розвитком села в 
Тернопільській області.



¹3 ñò. 4
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», 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

Ó Êîëîìè¿ «Àêàäåì³ÿ áîâäóð³â» ïðàöþâàëà ò³ëüêè îäèí äåíü

Коломийський Молодіжний центр в рамках проекту «Молодь 
проти корупції» на площі перед музеєм «Писанка» провів вуличну 
акцію – музично-театральний перфоменс на антикорупційну 
тематику. Основним завданням даної акції було привернення уваги 
громадськості міста до проблеми корупції в сфері вищої освіти за 
допомогою інноваційних технологій. Метою акції було 
проінформувати значну кількість людей та активізувати їх до 
проведення антикорупційних кампаній. Учасниками акції стали 
члени театральної студії «Пошук», що 
діє при Коломийському Молодіжному 
центрі. В іронічній, а іноді, і 
саркастичній формі для всіх присутніх 
було відображено сцени з 
студентського життя так званої 
«Академії бовдурів». Для прикладу 
можна назвати: вступну кампанію, 
здачу іспитів, зустріч випускників, 
тощо. Також можна було придбати 
«дипломи» бакалавра чи магістра  

Проект «Молодь проти корупції» реалізується в м. Коломиї з 
червня по листопад 2007 року в рамках всеукраїнського проекту 
«Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні 

«Гідна Україна», що виконується компанією МSI (США) у 
партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Ð²ÐÖ íàãàäóº/³íôîðìóº:

12 жовтня - закінчується кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі проектів, спрямованих на покращення доступу до 
інформації органів влади та удосконалення законодавства для засобів масової інформації. 

В рамках проекту «Гідна Україна» діє конкурс проектів, направлених на підтримку інноваційних медіа-підходів та виготовлення 
інноваційних медіа-матеріалів спрямованих на протидію корупції в Україні.

23 жовтня - у м. Івано-Франківську відбудеться друга квартальна зустріч організацій регіону, які отримують фінансову підтримку в 
рамках проекту «Гідна Україна»

24-25 жовтня - відбудеться дводенний тренінг «Розробка та ефективне управління проектом у сфері протидії корупції». Місце 
проведення: пансіонат «Синьогора», с.Гута, Богородчанського району, Івано-Франківської області. Реєстрація триває до 17 жовтня.

1-2 листопада - відбудеться дводенний тренінг «Юридичні аспекти антикорупційних журналістських розслідувань та кампаній захисту 
громадських інтересів». Місце проведення: пансіонат «Синьогора», с.Гута, Богородчанського району, Івано-Франківської області. 
Реєстрація триває до 29 жовтня.

27-28 листопада відбудеться тренінг «Система влади в Україні та прийняття владних рішень».
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