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Вітаємо читачів на шпальтах четвертого номеру Вісника Регіонального 

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

24-25 жовтня 2007 року в м.Яремче 24 
представника організацій громадянського 
суспільства нашого регіону вдосконалювали 
знання та навички щодо написання та 
управління проектами в рамках тренінгу 
«Розробка та ефективне управління 
проектом у сфері протидії корупції». Під час 

тренінгу учасники навчалися управлінню 
проектами, зокрема, що відповідають 
пріоритетам грантових конкурсів проекту 
«Гідна Україна», знайомилися з повним 
циклом проекту, що включає процес від 
виникнення ідеї через впровадження до 
оцінки (моніторингу). 

Ðîçðîáêà òà åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ïðîåêòîì ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿

Тренінг відбувся 1-2 листопада 2007 року в 
м. Яремче (база відпочинку «Карпати»). Під 
час тренінгу журналісти та представники 
організацій громадянського суспільства 
регіону мали змогу навчитися юридичним 
аспектам антикорупційних журналістських 
розслідувань та кампаній захисту 
громадянських інтересів.  Зокрема, 
кваліфікованими та досвідченими тренерами,  
юристами Тетяною Котюжинською, 
Людмилою Панкратовою та Уляною Василик 
були висвітлені теми, що стосувалися ролі 
преси та третього сектору у забезпеченні прав 
та свобод громадян та розбудові 
демократичного суспільства; характеристики 
законодавства у пріоритетних сферах 
боротьби з корупцією; реалізації права 
громадян на інформацію, поняття та ознак 
корупційного правопорушення; загальної 
характеристики законодавства України з 
питань протидії корупції; правового 
регулювання збору інформації/інформації з 
обмеженим доступом; техніки юридичної 
безпеки при підготовці, публікації матеріалів 
антикорупційних розслідувань; можливих 
шляхів співпраці НУО та медіа у протидії 
корупції: проведення спільних розслідувань; 
підготовки документальної бази; 
оприлюднення результатів проведення 
кампанії чи розслідування; здійснення 
контролю за наслідками публікації та 
результатами, вжитими владою. 

Тренінг було організовано спільно з 
Асоціацією медіа-юристів  рамках проекту 
«Надання юридичної підтримки журналістам 
та неурядовим організаціям» за підтримки 
проекту «Гідна Україна».

Þðèäè÷í³ àñïåêòè àíòèêîðóïö³éíèõ 
æóðíàë³ñòñüêèõ ðîçñë³äóâàíü òà êàìïàí³é çàõèñòó 
ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â.

27-28 листопада 2007 року представники організацій громадянського 
суспільства нашого регіону навчалися системі вироблення місцевої 
політики та впливу на прийняття владних рішень. Особливий інтерес 
учасників тренінгу викликали теми мотивації прийняття рішень владою 
та застосування інструментів впливу на прийняття рішень. Також 
розглядалися питання системи влади в Україні, законодавчі та 
нормотворчі засади та формулювання процедур публічної політики, 
законодавчі основи участі громадськості в прийняття рішень органами 
влади та участь громадян у вирішенні питань місцевого значення, 
механізми місцевої демократії. Під час тренінгу учасники активно 
ділилися власним досвідом взаємодії з органами влади.

Ìåõàí³çìè ðîáîòè ç âëàäîþ â ãðîìàäñüêèõ êàìïàí³ÿõ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿
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В жовтні місяці проект «Гідна Україна» 
завершив оцінку заявок організацій 
громадянського суспільства, поданих до участі 
в трьох конкурсах: «Через звітні картки до 
вільних від корупції послуг», «Другий раунд 
конкурсу проектів ОГС», «Проведення 
інформаційних кампаній та кампаній 
активізації сільського населення з метою їх 
залучення до протидії корупції в Україні»,- які 
відбувалися в рамках Програми грантів для 
організацій громадянського суспільства в 
рамках проекту «Гідна Україна».  

Загалом у конкурсах взяли участь 23 
організації з Закарпатської, Івано-Франківської, 
Чернівецької та Тернопільської областей. 
Загальна кількість поданих проектних заявок 
по Україні - 180.  

Нижче подаємо короткі резюме та контактну 
інформацію щодо ініціатив ОГС регіону, що 
були підтримані проектом «Гідна Україна» й з 
жовтня будуть впроваджуватися в чотирьох 
областях. 

Така у нас корупція, що вже не мож жити 
– лиш за тебе, коломийко, не треба 
платити!

Проектом передбачено здійснення 
активізації сільського населення 
Коломийського району та інформування 
жителів сільської місцевості про їх права та 
можливості протидіяти корупційним діям. В 
межах проекту будуть проведені мистецькі та 
культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на 
протидію корупцію: конкурс дитячого малюнку 
на антикорупційну тематику, конкурс 
коломийок, концерти за участю народних 
артистів та місцевих мистецьких колективів. 
Будуть надаватися юридичні консультації 
жителям сільської місцевості про їх права та 
заходи, що вони можуть вжити, коли 
стикаються із корупційними діями, надання 
методичної допомоги в оформленні документів 
при корупційних проявах, розроблено та 
надруковано посібник для сільських мешканців 
по захисту їх прав та протидії корупції. Проект 
виконує Громадська організація «Асоціація 
економічного розвитку Коломийщини», 
м.Коломия. Керівник проекту – Галайчук 
Віталій Васильович (78200, м.Коломия, бульвар 
Лесі Українки, 2; тел/факс (03433) 22798, 
law@bc.ko.if.ua).

Оцінка якості державних послуг в сфері 
підприємницької діяльності в місті Коломия

В рамках проекту буде виявлено та подолано 
адміністративні бар’єри, породжені проявами 
хабарництва та корупції, що перешкоджають 
розвитку підприємництва в місті, шляхом 
залучення до цієї роботи суб’єктів  
господарювання м.Коломиї. В межах проекту 
буде проведено опитування 400 підприємців 
щодо існуючих проблем та перешкод в 
розвитку підприємництва. Також методом 
суб’єктивної оцінки підприємців буде 
досліджено рівень корупційних явищ в органах 
влади (ОМС, прокуратура, міліція, СБУ, 
земельному відділі Держкомзему, санстанції, 
екологічній інспекції). Буде проаналізовано 20 
нормативно-правових акта щодо ефективності 
реалізації державної регуляторної політики в 
місті Коломия, а також досліджено різні 
аспекти роботи дозвільного центру та відділу 
державної реєстрації. Отримані в ході 
зазначених досліджень дані будуть покладені в 
основу розробки пропозицій щодо поліпшення 
розвитку підприємницького середовища та 

зниження корупційних явищ, мобілізації 
мешканців на їх протидію. 

Проект виконує Громадська організація 
«Асоціація економічного розвитку 
Коломийщини», м.Коломия. Керівник проекту 
– Оліградський Мирослав Дмитрович (78200, 
м.Коломия, бульвар Лесі Українки, 2; тел/факс 
(03433) 47691, law@bc.ko.if.ua).

Земля – наше багатство

Метою проекту є підвищення рівня правової 
обізнаності населення сіл Маняви, Гута та 
Старуня (Івано-Франківської області) щодо їх 
прав у стосунках із місцевою владою з питань 
землеволодіння та землекористування. Для 
цього буде встановлено інформаційні 
щити-постери у с.Манява, Гута, Старуня; 
проведено круглі стои для обговорення проявів 
корупції у земельних відносинах між владою та 
населенням; надруковано та розповсюджено 
інформаційну листівку з інформацією про 
проект та стан корупції; надруковано та 
розповсюджено інформаційний посібник 
«реальні моделі корупції в земельних 
відносинах. Шляхи боротьби з нею». Проект 
виконує Богородчанська місцева молодіжна 
громадсько-екологічна організація «Наш дім – 
Манява», Івано-Франківська область. Керівник 
проекту – Скиданюк Микола Михайлович, 
(вул.Незалежності 26, с.Манява, 
Богородчанський район,Івано-Франківська 
область, 77772; тел/факс (03471) 68023, 
manyava@bg.if.ua).

Бюро інформування громадян у сільській 
громаді

Виконавець проекту сприятиме зменшенню 
рівня корупції та подолання необізнаності 
громадян із сільської місцевості Ужгородського 
району закарпатської області про свої права, в 
тому числі на отримання державних послуг та 
механізми їх захисту. Через роботу Бюро 
інформування громадян у сільській місцевості 
громадяни цільової групи будуть 
поінформовані про їх права. Також мешканцям 
буде надано правову допомогу (допомога у 
складанні процесуальних документів, 
представлення їхніх інтересів в органах влади 
та у суді). Буде розроблено карти державних 
послуг, їх буде систематизовано та видано у 
вигляді Довідника державних послуг. Проект 
виконує Громадська організація «Карпатське 
агентство прав людини «Вестед». Керівник 
проекту – Менджул Марія Василівна 
(м.Ужгород, вул..8 Березня, буд.46 офіс 125, 
88009, тел/факс (063) 2661479, 
yatskoff@rambler.ru; ws@tes.org.ua).

Правова просвіта підприємців сільської 
місцевості - запорука їх активної протидії 
корупції

Виконавець проекту сприятиме зменшенню 
рівня корупції в системі державного 
регулювання підприємницької діяльності 
шляхом підвищення рівня правових знань 
підприємців сільської місцевості 
Тернопільської області. Шляхом опитування та 
проведення консультацій з підприємцями буде 
виявлено  адміністративні бар’єри, що 
сприяють виникненню корупції в діяльності 
підприємців. Узагальнені результати аналізу 
будуть обговорені в ході круглого столу. Для 
вироблення рекомендацій щодо подолання 
виявлених адміністративних бар’єрів, аналізу 
нормативно-правової бази, що регулює 

питання, визначені в якості бар’єрів, буде 
створено робочі групу. Також буде проведено 
аналіз існуючих інформаційно-просвітницьких 
матеріалів та публікацій за тематикою правової 
просвіти населення. Буде організовано 
консультування громадян з питань протидії 
корупції через телефонну «гарячу лінію» та 
Інтернет-сторінку організації. Буде 
виготовлено та розповсюджено брошуру «Щоб 
контролювати, треба знати!», а також створено 
та представлено підприємцям 20-хвилинний 
відеофільм «Ми – проти корупції. 
Приєднуйся!». Виконавці також планують 
провести інтерактивні семінари для 
підприємців, ініціювати створення рад 
підприємців при місцевих органах влади у 17 
районах області. проект виконує Тернопільська 
обласна громадська організація «Спілка 
власників землі». Керівник проекту – Баца 
Валентина Володимирівна (вул.Замкова 14 кім. 
312, м.Тернопіль, 46001; тел/факс (0352) 
252793, svz8@meta.ua).

Корупція – це зло! Бережімось його!

В рамках проекту буде підвищено рівень 
правової просвіти жителів міста Перечин і 
Перечинського району закарпатської області 
щодо своїх прав та обов’язків у відносинах з 
органами влади та органами місцевого 
самоврядування і дотриманням державними 
службовцями етичних стандартів. Буде 
проведено 6 фокус-груп із представниками 
громади та місцевої влади; організовано 
круглий стіл за участю представників 
громадськості для ознайомлення з 
результатами фокус-груп. Для постійного 
спілкування з громадою за тематикою проекту 
буде налагоджено роботу Бюро консультування 
громадян та «гарячої лінії», Для представників 
громади району буде проведено одноденні 
тренінги «Система влади в Україні та система 
прийняття рішень органами влади» та 2
Механізми взаємодії з органами влади». Для 
представників органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади 
буде проведено одноденні тренінги 
«Запобігання та протидія корупції: правові 
аспекти». В результаті буде підготовлено та 
розповсюджено брошуру «Що потрібно 
робити, щоб запобігати і протидіяти корупції». 
Проект виконує Благодійний фонд «Центр 
громадських ініціатив». Керівник проекту – 
Симчина Неля Назипівна (м.Перечин, 
пл.Народна 21 кв 1, Закарпатська область, 
89200, тел/факс (03145) 21151, CFCCI@ukr.net).

Антикорупційне виховання підлітків

В рамках проекту впроваджуватиметься 
програма антикорупційного виховання 
підлітків в загальноосвітніх школах м. 
Тернополя. Для цього буде сформовано групу 
працівників освіти, які розроблять плани 
інтерактивних інноваційних уроків, виховних 
позаурочних заходів на тему корупції та 
протидії корупції. За результатами проекту буде 
видано методичний посібник щодо 
антикорупційного виховання учнів 
підліткового віку. Результати проекту будуть 
представлені на заключній прес-конференції в 
м. Тернополі.

Проект виконується Тернопільською 
міською громадська організація «Центр 
виховних ініціатив». Керівник проекту – 
Наконечна Неоніла Степанівна (вул.Федь- 
ковича 11, м. Тернопіль, 46000, тел/факс 
(067)3513820, n.nakonechna@gmail.com).

Ç æîâòíÿ ì³ñÿöÿ â íàøîìó ðåã³îí³ çà ñïðèÿííÿì ïðîåêòó «Ã³äíà Óêðà¿íà» âïðîâàäæóâàòèìóòüñÿ íîâ³ ³í³ö³àòèâè ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é
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Ó ÷îòèðüîõ îáëàñíèõ öåíòðàõ çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè äîñë³äæåíî ñòàâëåííÿ ñòóäåíò³â äî âóç³âñüêî¿ êîðóïö³¿

В жовтні РІРЦ оприлюднив результати соціологічного дослідження серед студентів щодо вивчення ставлення студентської молоді до корупції у вищій 
школі. Основним методом соціологічного дослідження було обрано анкетування, в якому взяли участь 404 студенти та викладачі державних ВНЗ 
Івано-Франківська, Тернополя, Ужгорода та Чернівців. 

Як показало дослідження, переважна більшість респондентів (понад 63%) хоча б раз протягом навчання у ВНЗ стикалась з корупцією. Найбільш 
поширеними є прояви корупції при вступі до вузу, складанні заліків та іспитів та при загрозі відрахування з числа студентів. Хабарі у ВНЗ частіше 
вимагають, ніж дають добровільно --  біля 56% респондентів, що стикались з хабарництвом, повідомили, що це робиться на вимогу викладачів або 
посередників. 

Разом з тим, серед респондентів переважає чітко виражене негативне ставлення до корупції – близько 58% вважають її злочинним явищем, а дві третини 
вважають, що корупції слід активно протидіяти. Хоча для більшості респондентів боротьба з корупцією є наміром чи побажанням, адже 71% респондентів 
зізналися, що не чинили їй спротив. Умовами протидії корупції більше половини респондентів вважають згуртованість студентів (60%) та необхідні знання, 
важливими чинниками для значної частини опитаних є також підтримка викладачів та студентських організацій. 

Повний звіт за результатами опитування доступний на сайті www.rirc.if.ua.

Àíòèêîðóïö³éí³ ñòóäåíòñüê³ øêîëè âèõ³äíîãî äíÿ

В жовтні РІРЦ оприлюднив результати 
соціологічного дослідження серед 
студентів щодо вивчення ставлення 
студентської молоді до корупції у вищій 

школі. Основним методом соціологічного 
дослідження було обрано анкетування, в 
якому взяли участь 
404 студенти та 
в и к л а д а ч і 
державних ВНЗ 
Івано-Франківська, 
Т е р н о п о л я , 
Ужгорода та 
Чернівців. 

Як показало 
д о с л і д ж е н н я , 
переважна більшість 
респондентів (понад 
63%) хоча б раз 
протягом навчання у 
ВНЗ стикалась з корупцією. Найбільш 
поширеними є прояви корупції при вступі 
до вузу, складанні заліків та іспитів та при 
загрозі відрахування з числа студентів. 

Хабарі у ВНЗ частіше вимагають, ніж 
дають добровільно --  біля 56% 
респондентів, що стикались з 
хабарництвом, повідомили, що це 

робиться на вимогу викладачів або 
посередників. 

Разом з тим, серед респондентів 
переважає чітко виражене негативне 
ставлення до корупції – близько 58% 
вважають її злочинним явищем, а дві 
третини вважають, що корупції слід 
активно протидіяти. Хоча для більшості 
респондентів боротьба з корупцією є 
наміром чи побажанням, адже 71% 
респондентів зізналися, що не чинили їй 

спротив. Умовами 
протидії корупції 
більше половини 
р е с п о н д е н т і в 
в в а ж а ю т ь 
з г у р т о в а н і с т ь 
студентів (60%) та 
необхідні знання, 
важливими чин- 
никами для значної 
частини опитаних є 
також підтримка 
викладачів та 
студентських орг- 

анізацій. 
Повний звіт за результатами 

опитування доступний на сайті 
www.rirc.if.ua.

Þðèäè÷íèé äîâ³äíèê ñòóäåíòà

В межах антикорупційної ініціативи «Нове покоління обирає… 
Протидія корупції у вищій освіті» було також підготовлено та видано 
«Юридичний довідник студента».  

В довіднику зібрані відомості про поняття корупції, її прояви та 
причини, напрямки протидії. Тут також подано інформацію про права 
студентів, про інституції, які можуть і повинні протидіяти корупції, – 
органи студентського самоврядування, студентські профспілки, 
громадські організації, та проаналізовано можливі шляхи протидії 
корупції в навчальному процесі, у сфері житлових прав студентів 
(гуртожитки), при відрахуванні з вузу тощо. Виконавці проекту 
впевнені, що маючи ці знання, студенти зможуть успішно та 
ефективно долати корупцію в освітній сфері.

Â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó â³äáóëèñÿ â³äêðèò³ 
ì³æâóç³âñüê³ äåáàòè íà òåìó êîðóïö³¿ ó âèù³é îñâ³ò³

2 грудня в Прикарпатському національному університеті 
ім. В.Стефаника відбулися відкриті міжвузівські дебати в 
рамках антикорупційної ініціативи Регіонального 
інформаційно-ресурсного центру проекту «Гідна Україна», 
що поширює свою діяльність в Закарпатській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях. 

Слово, сказане вчасно, виважено, влучно, здатне змінити 
політичну систему та зробити переворот в серцях та 
свідомості багатьох людей. Тому виконавці проекту обрали 
саме дебати формою всебічного обговорення проблеми 
корупції у вищій школі та можливих шляхів виходу з 
корупційної кризи. Відкриті дебати насправді 
започаткували регіональний студентський антикорупційний 
рух. Сам захід об’єднав 72-х учасників – представників 
вищих навчальних закладів Івано-Франківська, Ужгорода, 
Тернополя та Чернівців. Тема дебатів звучала як 
«Українське суспільство здатне подолати корупцію». 
Дослідити проблематику цієї теми, зважити всі «за» і 
«проти» студенти мали змогу завчасно на попередніх 
заходах проекту. 

На обговорення 2 грудня було винесено два аспекти 
загальної теми дебатів: «Органи студентського 
самоврядування є дієвим інструментом протидії корупції у 
ВНЗ» та «Корупція у ВНЗ може бути подолана шляхом 
впровадження електронної системи оцінювання знань 
студентів». Безпосередньо в дебатах взяло участь 20 
студентів. Велику активність в обговореннях виявив 
глядацький зал, глядачі в якому були також студенти.
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Âèñòàâêà äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â «ß - ïðîòè êîðóïö³¿»

В Коломийському  Молодіжному  центрі  в рамках  проекту  
«Молодь проти корупції»  22 листопада 2007 року 
відбувалося підведення підсумків конкурсу малюнків, а 
також виставка творчих робіт дітей та молоді на 
антикорупційну тематику. 

Конкурс проводився з метою залучення  талановитої  
молоді до участі у  проведенні антикорупційних акцій  
шляхом  впровадження  інноваційних форм  та методів. 
Конкурс був оголошений 1 серпня  і тривав до 31 жовтня 2007 
року. У конкурсі взяли участь 15 учасників з м. Коломиї та 
Коломийського району віком від 12 до 23 років. Члени журі 
конкурсу оцінили конкурсні роботи та  визначили трьох 
переможців, а також обрали роботу,  що перемогла в 
номінації «Оригінальність виконання». 

За умовами конкурсу роботи виконувались довільною 

технікою виконання. Передумовою для такого рішення 
організаторів конкурсу було надання можливості учасникам  
продемонструвати у своїх творах  всю глибину ураження  
різних  сфер суспільного життя таким явищем, як корупція.  
Конкурсні роботи після завершення конкурсу будуть 
виставлені для огляду у Молодіжному центрі, де  з  ними 
матимуть змогу  ознайомитись  відвідувачі.

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).  Контактна особа: Ірина 
Бабінська, (03433) 5-08-75

“Êóäè çáàðàçüêà âëàäà ïîä³ëà 3 ì³ëüéîíè”?

З початку червня 2007 р. Творче молодіжне 
об’єднання «Нівроку»  реалізовує проект «Час 
звітувати» метою якого є здійснити громадський 
моніторинг використання  субвенцій з Державного 
бюджету у розмірі 9 мільйонів гривень на розвиток 
трьох рекреаційних зон та збереження архітектурних 
пам'яток в містах Кременець, Бучач і Збараж. Даний 
проект реалізовують у рамках Всеукраїнського 
проекту “Сприяння активній участі громадян у 
протидії корупції в Україні “Гідна Україна”. 

В 2006 році за сприяння коаліції громадських 
організацій “Своє!” на розвиток рекреаційних зон та 
збереження історико-культурних пам’яток у 
Кременецькому, Збаразькому та Бучацькому районах 
було виділено 9 млн. гривень із державного бюджету 
України. Відповідно перед коаліцією постало питання, 
як місцева влада використала цільові субвенції, що 
були виділені згаданим районам. 

У підсумку, в результаті офіційного листування 
вичерпну інформацію щодо використання виділених 
коштів отримано лише з Кременця. Під час листування 
з Бучачем та в результаті збирання інформації з інших 
джерел отримано інформацією, що є неповною. Від 

Збаразька районна рада досі жодної конкретної 
інформації не надала, крім однієї відмови. Відповідно, 
представники коаліції громадських організацій 
“Своє!” звернулися в прокуратуру області з приводу 
порушення головою Збаразької районної ради Закону 
України “Про звернення громадян”. Є доручення 
обласної прокуратури з’ясувати обставини по факту 
порушень.

Громадські організації занепокоєні, бо, знову ж таки, 
є можливість залучити в економіку області як 
бюджетні, так і кошти інвесторів, але наразі наша 
влада не вміє працювати прозоро та відкрито.

Надалі Коаліцією ГО “Своє!” ініційовано в усіх 
трьох районних центрах  громадські слухання щодо 
даної проблематики. Перші слухання було проведено 
26 листопада у м.Кременець. У слуханнях прийняли 
участь 126 чол. серед яких були мешканці м. 
Кременець, депутати Кременецької районної та 
міської рад, журналісти обласних ЗМІ та представники 
коаліції громадських організацій "Своє!". 
Прес-служба коаліції (т. моб. 8-067-396-82-99).
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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

Ð²ÐÖ íàãàäóº/³íôîðìóº:

Проект «Гідна Україна» змінив адресу та телефони. Нова адреса: вул. Анрі Барбюса 16 кв.78, Київ 
03150, Україна. Новий номер телефону:  (+38044) 220 10 29. Електронна адресата адреса веб-сайту 
залишаються незмінними. 

Індивідуальні гранти для журналістів на проведення журналістських розслідувань. Проект «Гідна 
Україна» розпочав програму надання індивідуальних грантів для журналістів, які проводять 
розслідування у сфері корупції. Ця програма відбувається при адмініструванні Інституту розвитку 
регіональної преси (ІРРП). Детальніше на www.action-msi.org.ua.

Безкоштовні юридичні консультації. З вересня 2007 року дев'ять регіональних юридичних центрів 
Асоціації медіа-юристів надаватимуть консультації журналістам та неурядовим організаціям по всій 
Україні. За детальною інформацією звертайтеся до Координаційного центру Координаційний центр:   
mediapravo@mediapravo.org.ua, www.mediapravo.org.ua. Тел/факс:  (044) 234-23-57 / 235-82-33. 
Контрактні особи: Тетяна Котюжинська, Людмила Панкратова.

Безкоштовні консультації з технології проведення журналістських розслідувань. Українські 
журналісти можуть звертатися до експертів Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) та Асоціації 
медіа юристів (АМЮ) за методично-консультативною та юридичною підтримкою при проведенні ними 
журналістських розслідувань. Для отримання консультації потрібно заповнити форму і надіслати її у 
письмовому вигляді до ІРРП на електронну пошту: ekspert@irrp.org.ua, факс: 289 07 25 чи поштову 
адресу: Київ 01601, Печерський узвіз 3, каб. 404. 

Тренінги для редакторів та власників ЗМІ, які сприятимуть підвищенню їхньої зацікавленості до 
проведення якісних та професійних журналістських розслідувань з питань корупції. Тренінги 
проходитимуть з грудня 2007 по березень 2008 року. Їх проводитиме Українська Асоціація Видавців 
періодичної Преси (УАВПП) у партнерстві з Академією української преси (АУП) за участю провідних 
українських та іноземних журналістів. Щодо участі звертайтеся за телефонами (044) 289-99-90 та (044) 
287-15-51. Контактна особа : Дарія Вінникова, координатор проектів УАВПП.

На веб-сайті проекту «Гідна Україна» (www.action-msi.org.ua) можна знайти корисну інформацію, яка 
може стати у нагоді журналістам та редакціям ЗМІ, а саме: законодавство щодо корупції, методологічну 
літературу з проведення журналістських розслідувань, приклади публікацій розслідувань, результати 
досліджень щодо стану корупції в Україні, що їх проводить проект «Гідна Україна», матеріали тренінгів 
проекту «Гідна Україна» для НУО та журналістів.
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