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відображає погляди АМР США, МСС та уряду США.

ПРОЕКТ «ГІДНА Україна» 2
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СПРИЯННЯ АКТИВНІЙ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ «ГІДНА 
УКРАЇНА»

Метою  проекту «Гідна  Україна»  є  підтримка  незалежного  громадського  моніторингу  й 
представництва та захисту громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією.

Діяльність проекту «Гідна Україна»  зосереджується на наступних сферах:

• посилення судової реформи; 
• моніторинг виконавчої влади та запровадження етичних та адміністративних стандартів; 
• розробка та впровадження регуляторних процедур;  
• боротьба з корупцією в сфері вищої освіти. 

Важливо  пам’ятати,  що  ці  сфери  були  визначені  Урядом  України  у  програмі  співробітництва  із 
Корпорацією «Виклики тисячоліття» (MCC – Millennium Challenge Corporation). 

Проект  виконується компанією  Менеджмент  Системс  Інтернешнл  (MSI,  США)  у  партнерстві  з 
українськими організаціями: Фундацією Україна - США, Творчим центром Каунтерпарт,  Київським 
міжнародним інститутом соціології та Українським освітнім центром реформ.

Фінансова підтримка надана Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Проект «Гідна Україна» складається з трьох основних компонентів.

1. МОНІТОРИНГ СТАНУ КОРУПЦІЇ І РЕЗУЛЬТАТІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ШЛЯХОМ проведення загальнонаціональних досліджень 
та  досліджень  пріоритетних  сфер  боротьби  з  корупцією.  Завданнями  таких  досліджень  є 
визначення  рівня  корупції  в  певних  сферах  та  адміністративних  процедурах;  моніторинг 
ефективності заходів та кампаній по захисту громадських інтересів та впровадження реформ; 
готовність  населення  та  державних  інституцій  включитись  у  подолання  проявів  корупції; 
демонстрація  владі  реальних  об’єктивних  причин  та  наслідків  корупції  у  такий  спосіб, 
об’єктивність  якого  неможливо  спростувати.  В  рамках  даного  напрямку  проект  «Гідна 
Україна» виконує наступну діяльність:

• Кількісні  та  якісні  дослідження  з  оцінки  потреб  неурядових  організацій  та  потреб 
журналістів, які  мають намір проводити журналістські розслідування.  

• Щорічні загальнонаціональні опитування щодо стану корупції в Україні
• Щорічні  опитування  щодо  стану  корупції  у  пріоритетних  сферах,  визначених  Урядом 

України у програмі співробітництва із Корпорацією «Виклики тисячоліття»
• Щомісячні опитування з певних питань, що стосуються стану та рівня корупції
• Оцінку ефективності інформаційних та просвітницьких кампаній

Українськими партнерами по втіленню даного напрямку є Київський міжнародний інститут соціології 
та компанія InMind (Київ).
 
2.  ПІДТРИМКА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЗАХИСТУ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ.  Діяльність  в рамках цього напрямку 
проект  «Гідна  Україна»  здійснює  через  своїх  партнерів  –  дев’ять  регіональних  інформаційно-
ресурсних центрів (РІРЦ) та Творчий центр Каунтерпарт (ТЦК). РІРЦи організовують та проводять 
тренінги  та  квартальні  зустрічі,  надають  консультативну  допомогу,  спрямовану  на  розбудову 
спроможності організацій громадянського суспільства для здійснення кампаній з представництва та 
захисту  громадських  інтересів  та  проведення  моніторингу  діяльності  влади,  готовлять  авторські 
матеріали для ЗМІ про діяльність грантоотримувачів Проекту та створюють умови для налагодження 
співпраці  між  органами  влади  та  грантоотримувачами.  Окрім  того,  Проект  проводить  грантові 
програми,  спрямовані  на  підтримку  ініціатив  організацій  громадянського  суспільства,  які 
адмініструються Творчим центром Каунтерпарт.
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3.  ПІДТРИМКА ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ІНШИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ З БОКУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ.  Проект «Гідна Україна» проводить інтенсивне навчання та конкурси з метою залучення 
журналістів  до  проведення  професійних  журналістських  розслідувань  з  проблем  корупції  та 
ознайомлення громадськості  з  їх  результатами.  Цей компонент Проекту спрямовано на  заохочення 
журналістів до усвідомлення їхньої ролі „вартових” у суспільстві. Для цього Проект:

• Фінансує  проведення  кампаній  адвокасі  щодо покращення  доступу  до  інформації  та 
підтримки  розробки  та  просунення  законодавства,  що  регулює  діяльність  засобів  масової 
інформації (наприклад, законодавства щодо доступу до інформації, ліцензіювання ЗМІ тощо), 
інноваційних медіа проектів та виготовлення інформаційних матеріалів з питань корупції.
• Створив  та  підтримує  діяльність  9  регіональних  юридичних  центрів  для  надання 
безкоштовної  підтримки  журналістів,  які  проводять  антикорупційні  журналістські 
розслідування, та ОГС, що протидіють корупції на місцях.
• Проводить  тренінги  та  консультації  для  журналістів  з  технології  проведення 
журналістських розслідувань. 
• Надає індивідуальні гранти журналістам для проведення журналістських розслідувань. 
• Проводить  тренінги  та  зустрічі  з  редакторами,  продюсерами  та  власниками  засобів 
масової  інформації  щодо  важливості  проведення  журналістських  розслідувань  та 
опублікування матеріалів за результатами їх проведення.
• Проводить щорічний Національний конкурс журналістських розслідувань та авторських 
матеріалів на тему корупції.

Партнерами  Проекту  по  втіленню  діяльності  по  даному  напрямку  є  Український  центр  освітніх 
реформ,  Інститут  розвитку  регіональної  преси,  Асоціація  медіа  юристів  та  Інститут  видавців 
періодичної преси.
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ЕФЕКТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ – ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА 
КАМПАНІЇ АДВОКАСІ 

Метою  тренінгу  є  надання  знань  і  розвиток  навичок  учасників  щодо  проведення  громадського 
моніторингу  діяльності  влади  та  ефективних  практик  та  підходів  до  розробки  та  впровадження 
кампаній з адвокасі задля підвищення спроможності організацій громадянського суспільства в протидії 
корупції.

Завдання тренінгу:
• Надати учасникам інформацію про поняття корупції та роль ОГС у зменшенні її проявів;
• Систематизувати  досвід  ОГС  з  проведення  громадського  моніторингу  та  кампаній  з 

адвокасі;
• Ознайомити учасників з теоретичними засадами громадського моніторингу та кампаній з 

адвокасі; 
• Розвинути  навички  учасників  щодо  планування  та  реалізації  ефективних  кампаній  з 

адвокасі. 

Учасниками тренінгу можуть бути представники ОГС, грантери проекту «Гідна Україна» та інших 
організацій, які бажають займатися діяльністю у сфері протидії корупції.

Теми тренінгу включають наступні:
• Роль і місце НУО у протидії корупції.
• Моніторинг та адвокасі як сфера діяльності громадських організацій.
• Громадський моніторинг та його сутність. Об’єкти та су’єкти моніторингу.
• Визначення показників проведення громадського  моніторингу.
• Джерела інформації для моніторингу.
• Методи проведення громадського моніторингу.
• Етапи проведення громадського моніторингу.
• Сфери застосування та поширення громадського моніторингу.
• Сутність, характерні риси та принципи кампанії  з адвокасі.
• Визначення проблеми та мети для кампанії з адвокасі.   
• Аналіз “ігрового поля” та аналіз вигод та витрат кампанії з адвокасі. 
• Стратегічне повідомлення для кампанії з адвокасі. 
• Стратегічне планування кампанії з адвокасі та “Інструменти прямої дії”.
• Створення коаліцій.
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ПЛАН ТРЕНІНГУ

День 1

10.00 - 10.30 Вступ. Знайомство. Визначення правила роботи та очікувань учасників. 
Інформація про проект. Ознайомлення учасників з теоретичними засадами корупції

10.30 - 11.15 Громадський моніторинг та його сутність.  Сфери моніторингу, визначені 
Пороговою програмою. Об’єкти та суб’єкти моніторингу

11.35 - 13.00 Визначення індикаторів та показників проведення громадського моніторингу. 
Джерела інформації для моніторингу та механізми її отримання.

13.00 -14.00 Перерва на обід
14.00 - 15.30 Методи проведення моніторингу.  Звітні картки. Розгляд практичного досвіду 

прповедення моніторингу.
15.50 - 16.00 Виявлення проблемних точок. Аналіз та узагальнення інформації. Вимоги до аналізу
16.00 - 16.45 Етапи громадського моніторингу. Планування
16.45 - 17.15 Реформування. Сфери застосування отриманих знань та навичок
17.15 - 17.30 Підведення підсумків першого дня тренінгу

День 2

10.00 - 10.30 Огляд матеріалу попереднього дня
10.30 - 11.50 Адвокасі як вид діяльності. Сутність, характерні риси та принципи кампанії  з 

адвокасі. Адвокасі та інші види діяльності:  моніторинг, правозахист, лобіювання. 
Успішні практики  кампаній з адвокасі”

12.10 - 13.30 Визначення проблеми та мети для кампанії з адвокасі
13.30 -14.30 Перерва на обід
14.30 - 16.00 Аналіз “ігрового поля”  кампанії з адвокасі. Аналіз вигод та витрат
16.20 - 17.45 Розробка стратегічного повідомлення
17.45 - 18.00 Підведення підсумків другого дня тренінгу

День 3

10.00 - 10.30 Огляд матеріалу попереднього дня
10.30 - 11.30 Стратегічне планування кампанії з адвокасі
11.50 - 13.30 Інструменти прямої дії
13.30 -14.30 Перерва на обід
14.30 - 15.45 Що таке коаліція. Правила та принципи ефективної коаліції
16.00 - 16.40 Створення коаліції.
16.40 - 17.00 Оцінка тренінгу. Завершення тренінгу.
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1. ВСТУП ДО АНТИКОРУПЦІЇ

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ І РОЛЬ ОГС У ЗМЕНШЕННІ ЇЇ ПРОЯВІВ

Що таке корупція?

Зловживання службовим становищем у власних інтересах
Яка буває корупція:

• Системна та випадкова
• Велика та мала

Прояви корупції:
хабарництво,  здирництво,  протекціонізм,  кумівство,  обман,  розтрата  бюджетних  коштів, 
зловживання владою тощо

Де мешкає корупція
• Державні контракти (Закупівлі/Концесії)
• Надання державних послуг, дозвільна система, ліцензування
• Розподіл та використання бюджетних коштів
• Призначення на державні посади/ “мертві душі” (співробітники-привиди)
• Фаворитизм /клієнтизм (блат)
• Політичні маніпуляції держресурсами

ПРИЧИНИ КОРУПЦІЇ

Інституційні причини
• Широкі повноваження
• Недостатня прозорість/гласність
• Недостатня підзвітність
• Спотворені стимули
• Недостатні силові заходи

Суспільні причини
• Недовіра до уряду
• Терпимість до корупції
• Персональна лояльність
• Примирення з беззаконням

Наслідки корупції
• Стримує економічний розвиток

o Відлякує місцевих та іноземних інвесторів
o Сприяє розвитку тіньової економіки
o Зменшує податкові збори
o Підвищує невиправдані витрати в системі держзамовлень

• Зменшує ефективність держуправління
o Підриває верховенство права (веде до організованої злочинності)
o Погіршує рівень державних послуг та соціального захисту

• Деморалізує населення
• Збільшує бідність
• Знижує довіру до уряду

Що підказує досвід України та інших країн

Громадянське суспільство – завжди ключовий партнер.Якщо у органів влади немає політичної волі, 
варто  дотримуватись  стратегії  співпраці  з  громадянським  суспільством.  В  іншому  випадку  - 
працювати з усіма партнерами.
Необхідно:

• Створювати підґрунтя для реформ
• Застосовувати багатоаспектний, комплексний підхід
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• Думати про реформи в системі держуправління замість боротьби з корупцією
• Йти на співпрацю, і не йти на конфронтацію
• Залучати регіональну та місцеву владу як партнерів
• Поєднувати довготривалі реформи та швидкі перемоги

Інструменти корупційної стратегії

Запобігання – Прозорість
• Інформаційні центри
• Інформація про державні послуги та розцінки
• Оприлюднення стандартів надаваних послуг
• Відкриті слухання/бюджетний процес
• Зворотній зв'язок щодо якості надання державних послуг
• Консультативні групи – “громадяни-влада”

Підзвітність
Фінансова підзвітність:

• Покращення процедур фінансового контролю (координація між аудиторськими службами та 
прокуратурою)

• Декларація прибутків та майна
• Удосконалення процедур держзакупівель

Професійна підзвітність:
• Встановлення зрозумілих норм виконання роботи та способів вимірювання результатів
• Наявність чітких процедур прийняття на роботу в органи державного управління
• Введення процедур заохочення за результатами роботи
• Звітність співробітників державної служби
• Аналіз скарг громадян та повідомлень засобів масової інформації
• Визначена система професійного росту, що заснована на засадах справедливості

Громадська підзвітність:
• Проведення зустрічей з громадськістю
• Забезпечення громадського доступу до звітів про діяльність та фінансових звітів
• Заснування громадських дорадчих/наглядових рад

Інші засоби запобігання корупції
• Спрощення та дерегулювання адміністративних процедур

o Раціоналізація процедур та правил
o Вирішення проблем за принципом “одного вікна”

• Стимули на основі результатів роботи
o Винагородження за результати

• Зовнішній моніторинг та нагляд
o “Організації-вартові” (громадський контроль)

• Механізми роботи зі скаргами
o “Гарячі” лінії
o Правова та юридична допомога потерпілим від корупції

Просвіта громадян та освіта
• Семінари щодо суті корупції
• Програми підвищення правової освіченості
• Навчання підприємців нормам етики
• Механізми роботи зі скаргами
• Опитування громадської думки та вивчення рівня задоволеності громадян роботою уряду
• Робота з молоддю
• Громадянська освіта в школах
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Правоохоронні заходи
• Удосконалення розслідувань
• Судове переслідування
• Приведення законів у дію
• Виконання судових рішень
• Покращення міжвідомчої координації міліції та прокуратури
• Впровадження законів та процедур щодо захисту свідків та інформаторів

Інституційні заходи
В органах влади:

• Комісії з етики
• Підрозділи комплексного аудиту
• Міжвідомчі комісії
• Зміцнення судів
• Професіоналізм/ навчання

В громадянському суспільстві:
• Центри правової допомоги (громадські адвокатури)
• Громадські спостерігачі
• Громадські лобістські групи
• Коаліції організацій громадянського суспільства та підприємництва
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2.  ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Головні функції громадянського суспільства:
1. Освіта (корупція, збитки від корупції, права громадян, правовий захист) і участь
2. Контроль за владою (моніторинг діяльності влади)
3. Захист і просування інтересів суспільства
4. Участь в нормотворчих процесах

Всі ці функції взаємопов'язані:
• Просвіта заради проосвіти неефективна. Потрібно просувати інтереси суспільства
• Моніторинг без гласності (просвіти) і просування реформ не конструктивним
• Просування інтересів без розуміння та систематичного вивчення проблеми і збору
      фактичних даних не буде обгрунтованим
• Нормотворчість без просування залишиться на папері, а без підтримки громадськості 

(через просвіту) не буде популярною і буде важко просуватись
Тільки у взаємозв'язку ці основні компоненти можуть бути ефективнми і результативними

Просвіта
• Розвивати нетерпимість до корупції
• Формувати активну позицію протидії корупції
• Вживати активних заходів
• Не брати участі в корупції
• Повідомляти про випадки корупції
• Виховувати дітей в нетерпимості до корупції

      ПРО ЩО?
• Розуміння корупції та її соціально-економічних наслідків 
• Знання й усвідомлення громадянських прав
• Знання прав і обов'язків органів і установ влади

      КОГО?
• Населення в цілому
• Цільові групи: молодь, підприємці, пенсіонери, представники влади і т.д.

Суспільний контроль
Об'єкти моніторингу:

• Законодавча влада (Верховна Рада, комітети, ради)
• Виконавча влада
• Судова влада
• Функції/сфери

Рівні:
• Національний
• Регіональний
• Місцевий

Просування реформ і участь в законотворчості
• Свобода доступу до державної інформації
• Участь громадян в громадському житті:

o Відкриті слухання – бюджет, виконання бюджету, проектів законодавчих актів
o Консультативні ради

• Декларування доходів і нерухомості представниками органів влади
• Стандарти поведінки
• Прозорість і підзвітність влади
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3.ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
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МОНІТОРИНГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

Моніторинг – це заплановане, систематизоване, експертне, об’єктивне дослідження вибраної ділянки 
громадської діяльності яке проводиться за прийнятою схемою з метою досягнення змін. Будь який 
моніторинг має на меті змінити ситуацію в кращу сторону, тому його результати завжди доносяться 
до населення і тих осіб, котрі можуть якимось чином вплинути на вирішення цієї проблеми.

По  суті,  моніторинг  –  це  плановий  збір  даних  про  конкретну  проблему,  діяльність,  а  також 
опрацювання, аналіз і доведення підсумків аналізу і рекомендацій до всіх зацікавлених осіб.
Моніторинг забезпечує інформацією необхідною для:

• Аналізу даної ситуації;
• Визначення проблеми та знаходження рішень;
• Відкриття напрямків та зразків;
• Дотримування плану діяльності
• Вимірювання  прогресу  у  виконанні  поставлених  задач  та  формулюванні/перегляді  майбутніх 

цілей та задач;
• Прийманні рішень про людські, фінансові та матеріальні ресурси.

Моніторинг - це неперервний процес. Система моніторингу повинна бути розроблена ще на початку 
роботи.

Показники та індикатори

Важливо систематично обирати показники. Вони мають бути насичені належною інформацією, яка 
стане джерелом прийняття належного рішення.

Найкращі показники - це такі, які легко підрахувати і які дозволяють екстраполювати інформацію, 
узагальнену  в  одній  цифрі,  внаслідок  вивчення  малої  групи,  на  велику  групу  (як,  наприклад, 
користувачі і населення регіону ).

Як тільки ви визначились щодо мети діяльності, ви можете опрацювати показники. Це можуть бути 
цільові  і/або  поточні  показники.  Поточні  показники  оперують  переважно похідними даними,  що 
змінюються  в  процесі  здійснення  діяльності  і  в  результаті  дають  цифри.  Цільові  показники, 
переважно вимірюють результати та вплив поточних факторів і найчастіше мають вигляд пропорції 
або відсотків.

Показники/ Індикатори - це кількісні та якісні критерії, що дають можливість виміряти та оцінити 
досягнення поставлених задач.  

Моніторинговий  комітет  громадського  контролю  щодо  функціонування  та  діяльності  органів 
виконавчої влади враховує такі основні показники та індикатори: 

• економічні: ріст виробництва; створення нових (насамперед, малих) підприємств; залучення 
інвестицій; динаміка зовнішьоторгівельного обороту; динаміка експорту (у розрізі товарних 
груп)

• соціальні: рівень безробіття; створення робочих місць; будівництво житла; рівень смертності 
новонароджених; кількість осіб, що отримують дохід, менший від прожиткового мінімуму;

• виконавська дисципліна: кількість фактів, зареєстрованих відділом внутрішнього контролю, 
невиконання  або  неналежного  виконання  органами  виконавчої  влади  актів,  передбачених 
законодавством  України;  кількість  кримінальних  справ,  порушених  за  вчинення  злочинів 
посадовими  особами  щодо:  перевищення  службових  повноважень,  зловживання  владою, 
хабарництва тощо; кількість правопорушень, вчинених посадовими особами за Законом “Про 
боротьбу з корупцією” (складено адміністративних протоколів, прийнято судових рішень); 
кількість рішень органу, що були скасовані вищестоящими або компетентними органами на 
підставі невідповідності законодавству України; 
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• зворотній  зв’язок:  кількість  скарг  громадян  на  рішення,  дії  чи  бездіяльність  органів 
виконавчої влади та їх посадових осіб, поданих відповідно до Закону України “Про звернення 
громадян”;  кількість  випадків  оскаржень  громадянами  та  юридичними  особами  в  судах 
рішень,  дій чи бездіяльності  органів виконавчої  влади та їх посадових осіб;  структура  (за 
характером  мети)  акцій  протесту  (мітингів,  демонстрацій,  пікетів),  проведених  в  регіоні; 
структура  публікацій  у  ЗМІ,  за  винятком  тих,  засновником  яких  виступають  органи 
державної  влади і  місцевого  самоврядування,  щодо функціонування  та  діяльності  органів 
державної  влади  (позитивних,  негативних,  нейтральних);  кількість  і  структура  публічних 
заходів, здійснених органами виконавчої влади 

• індикатори корупції, встановленні на основі складених адміністративних протоколів та 
судових рішень: кількість правопорушень за вчинення корупційних діянь (стаття 7 Закону 
України “Про боротьбу з  корупцією”);  кількість правопорушень державних службовців за 
порушення спеціальних обмежень (стаття 8 Закону України “Про боротьбу з корупцією”); 
кількість правопорушень державних службовців за порушення вимог фінансового контролю 
(стаття 9 Закону України “Про боротьбу з корупцією”); кількість правопорушень керівників 
органів виконавчої влади за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією (стаття 10 Закону 
України “Про боротьбу з корупцією”); кількість правопорушень повноважних посадових осіб 
за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією (стаття 11 Закону України 
“Про боротьбу з корупцією”); кількість злочинів, вчинених державними службовцями (за ст. 
368  Кримінального  кодексу  “Одержання  хабара”);  кількість  зафіксованих  випадків 
“конфлікту  інтересів”  (підпорядкування  близьким  родичам  відповідно  до  ст.12  Закону 
України “Про державну службу”). 

• індикатори корупції, складені на основі соціологічних досліджень: створення комерційних 
структур посадовими особами органів виконавчої влади (засновниками таких підприємств є 
або самі керівники, або їх родичі чи підставні особи); використання представниками органів 
державної  влади  власних  повноважень  для  заснування  і  подальшої  участі  в  діяльності 
підприємницьких  структур;  адміністративне  лобіювання  державними  службовцями  з 
використанням  ними  свого  службового  становища  інтересів  окремих  підприємницьких 
структур; )сприяння одержанню комерційними структурами нерухомості і основних фондів 
держави за безцінь;  випадки хабарництва за виконання державних функцій (по функціях): 
надання дозволів; випадки хабарництва за виконання реєстраційних функцій тощо.

• інші  показники:  збір  інформації  від  незалежних  експертів  щодо  функціонування  та 
діяльності  органів  виконавчої  влади  Моніторинговий  комітет  проводить  відповідно  до 
„Моніторингової  картки  для  збору інформації  від  незалежних експертів”  За  результатами 
моніторингу функціонування та діяльності органів виконавчої влади Моніторинговий комітет 
складає свій Звіт щодо результатів функціонування та діяльності органів виконавчої влади за 
квартал (рік). 
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ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

Громадський моніторинг органів державної виконавчої влади – це системне комплексне дослідження 
їх діяльності щодо технології підготовки та прийняття рішень, контролю за їх виконанням. Метою 
громадського моніторингу є: виявлення суспільно-важливих потреб та очікувань; вирішення питань, 
які потребують оперативного втручання. 
Результати  громадського  моніторингу  є  основою  для  адекватного  реагування  органів  державної 
влади в поточній роботі,  під час стратегічного планування та визначення пріоритетних напрямків 
функціонування та діяльності влади. 

Громадський моніторинг здійснюється шляхом:
1) репрезентативного опитування за наперед визначеними критеріями;
2) відслідковування процесу здійснення урядової політики, її динаміки та тенденцій, а 

також стану справ у відповідних сферах; 
3) збору та накопичення інформації, аналізу матеріалів ЗМІ щодо думки громадськості 

про діяльність влади.

 Сам збір інформації про роботу органів влади дуже сильно профілактично впливає на чиновників і 
депутатів, дисциплінуючи їх. Моніторинг впливає не тільки на об’єкти, але і на суб’єкти (наприклад,  
виборці розуміють, що від їх активності і громадянської позиції залежать підсумки і легітимність  
виборів, а також і те, як звітується перед ними їх депутат).

Основні  засади  громадського  моніторингу  функціонування  та  діяльності  органів  виконавчої  
влади. 

• Моніторинг функціонування  та  діяльності  органів виконавчої  влади здійснюється шляхом 
відслідковування інформації про діяльність органів виконавчої влади. 

• При  здійсненні  громадського  моніторингу  використовуються  всі  види  інформації,  не 
заборонені законом. 

Моніторинг  діяльності  органів  виконавчої  влади  здійснюється  за  такими  основними  
критеріями: ефективність функціонування та діяльності органів виконавчої влади; результативність 
рішень,  прийнятих  органами  виконавчої  влади;  відповідність  рішень  органів  виконавчої  влади 
суспільним  потребам,  викликам  та  очікуванням;  відповідність  рішень  органів  виконавчої  влади 
стратегічним  пріоритетам,  стабільність  і  послідовність  функціонування  та  діяльності  органів 
виконавчої влади; професіоналізм, компетентність при прийнятті рішень органами виконавчої влади; 
виконавча  дисципліна  в  діяльності  органів  виконавчої  влади;  відкритість  та  прозорість  процесу 
прийняття  управлінських  рішень;  залучення  громадськості  до  процесу  формування  та  прийняття 
рішень  органів  виконавчої  влади;  врахування  позиції  органів  місцевого  самоврядування  при 
прийнятті рішень органами виконавчої влади; дотримання принципу політичної нейтральності при 
прийнятті рішень органами виконавчої влади. 

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ

Мета моніторингу:
Просвіта виборців, які довірили керівництво містом(селом, областю, державою) своїм депутатам;
Підвищення відкритості і прозорості в діяльності  засідань і самих депутатів;
Підвищення довіри людей до народних обранців;
Привчання депутатів до думки про те, що громадськість має право спостерігати за їх діяльністю і 

аналізувати її.
Збір, опрацювання і максимально широке розповсюдження зібраної інформації.

Чому важливий моніторинг?
Виборці знають про те, як працюють їх депутати;
Депутати привикають до прозорості у своїй діяльності і необхідності підзвітності перед населенням.

Моніторинг буває:
Короткотерміновим – спостереження за конкретним періодом роботи депутатів.
Середньо терміновим – спостереження від 10-12 до всього терміну роботи ради.
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Довготерміновим  – спостереження  від  початку  передвиборної  агітації  і  до  закінчення  терміну 
роботи тобто «весь цикл депутатської діяльності».

Методи моніторингу:
Основний:
Моніторинг засідань ради;
Моніторинг засідань комітетів та комісій;
Анкетування і інтерв’ювання депутатів.
        
Додатковий (непрямий)
Збір інформації у ЗМІ;
Анкетування помічників на округах;
Проведення соціологічного опитування виборців.

Основні напрямки моніторингу депутатів:
Моніторинг передвиборчої агітації депутатів;
Моніторинг  структури  і  механізмів  роботи  ради  (комітети,  комісії,  регламенти  роботи,  плани 

законотворчої діяльності та ін.);
Моніторинг діяльності депутатів (на округах, законотворча, активність на засіданнях та ін.);
Моніторинг ЗМІ про діяльність депутатів;
Просвіта виборців та публічні акції;
Регулярне розповсюдження зібраної інформації.

Чому важливий моніторинг передвиборчої агітації: інформація, зібрана під час передвиборчої 
агітації кандидата дозволяє виявити відповідність або невідповідність передвиборчих 
обіцянок кандидата його реальній роботі.

Підготовка до моніторингу депутатів:
Вивчення законодавства, яке регламентує роботу законодавчої влади і депутатів;
Складання робочого плану моніторингу;
Повідомлення органів влади і ЗМІ про початок моніторингу;
Акредитація членів проекту для відвідування засідань комітетів, сесій ради.

Документи для проведення моніторингу:
Регламент роботи ради;
План законотворчої діяльності;
Графік засідань;
Протоколи, рішення;
Стенограми;
Дані поіменного голосування.

Збір інформації про структуру і механізми роботи представницького органу:
Запит в Законодавчий орган;
Сайт Законодавчого органу;
видання Законодавчого органу;
інші публікації виконавчого і законодавчого органів влади.

Моніторинг сесій, засідань комітетів і комісій представницького органу:
Через присутність і спостереження за всіма засіданнями;
Аналіз протоколів і стенограм ( при можливості);
Інтерв’ювання і анкетування депутатів та чиновників, які входять у склад комітетів та комісій;
Відслідковування діяльності депутатів у ЗМІ

Що спостерігач фіксує на засіданнях представницького органу:
Відвідування
Активність депутатів
Законотворчу діяльність
Підсумки голосування
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Інтерв’ювання і анкетування депутатів:
Питання для  анкети,  або  інтерв’ю повинні  бути  для всіх  однакові  (1-3  питання можна добавити 

індивідуально у зв’язку з якоюсь проблемою округу);
Про інтерв’ю домовлятися заздалегідь;
Якщо інтерв’ю буде публікуватися, то його обов’язково показують депутату.

ОПИС ПРОЦЕСУ/ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Процес моніторингу включає такі стадії:
1.  Визначення  цілей  та  завдань  моніторингу.  Основною  ціллю  соціального  моніторингу  є 
поліпшення  рівня  життя  в  громаді  шляхом  запровадження  кращої  політики.  Інші  цілі  можуть 
залежати від виконавця, проблеми, щодо якої здійснюють моніторинг, та, навіть, політичної ситуації.

2. Вибір виконавця.  Бажано, щоб це була НДО або дослідницька організація. Процес відбору має 
бути прозорим та демократичним, бажано, за процедурами відкритого тендеру.

3. Розробка та затвердження методології моніторингу.  Вибір методології моніторингу залежить 
від  багатьох  факторів,  таких  як  тип  проблеми,  наявність  фінансування,  позиція  уряду  тощо. 
Методологія моніторингу,  зазвичай,  включає елементи з  інших методологій участі  громадськості, 
таких як фокус_групи, дослідження та громадські слухання. Важливо досягти балансу цих елементів, 
щоб забезпечити достовірність моніторингу та участь всіх зацікавлених сторін.

4.  Здійснення  моніторингу  на  цій  стадії  важливо  слідувати  розробленій  методології  та  бути 
гнучкими на випадок її неефективності. Виконавець повинен мати спроможність постійно оцінювати 
себе та робити необхідні зміни. На етапі впровадження важливо,
щоб громадськість загалом та окремі зацікавлені сторони були поінформовані про
успіхи  та  невдачі.  Це  зробить  процес  прозорим та  відкриє  можливості  для  зворотного  зв'язку  з 
громадськістю.

5. Аналіз, обговорення та розповсюдження результатів. На цій стадії виконавець має підготувати 
професійний аналітичний звіт щодо моніторингу та розповсюдити його серед ключових осіб з усіх 
зацікавлених груп. Це створить можливості для отримання коментарів та обговорення результатів.

6. Розробка рекомендацій. Після опрацювання коментарів від зацікавлених сторін та
громадськості слід підготувати рекомендації та подати їх на розгляд ключовим учасникам процесу. 
Якщо  рекомендації  підготовлені  у  формі  пропозиції  із  запровадження  державної  політики,  в 
ідеальному випадку місцева влада їх має затвердити, а також врахувати при розробці програми дій, 
стратегічного плану або іншого документу з політики.

7. Оцінка необхідності подальшого моніторингу.  Оскільки в більшості випадків важко вирішити 
проблему  з  першої  спроби,  моніторинг  є  тривалим  процесом.  Після  завершення  одного  циклу 
необхідно оцінити, наскільки вдалося досягти успіху у вирішенні проблеми і чи варто продовжувати 
моніторинг. Якщо подальший моніторинг потрібен та необхідно покращити методологію або змінити 
виконавця, можна почати з кроку 1. В іншому разі можна почати процес з кроку 4.

РИЗИКИ ТА ПЕРЕШКОДИ

У процесі соціального моніторингу є багато ризиків та перешкод. Їх кількість та серйозність
зростає при використанні інших методологій участі громадськості. Деякі з цих ризиків та перешкод 
були описані вище, однак всю інформацію можна узагальнити таким чином:

1. Опір зі сторони влади. Це найбільш серйозна перешкода. Оскільки соціальний
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моніторинг має на меті покращити урядову політику та якість державних послуг, його
успіх  значною мірою залежить  від  готовності  влади взяти до  уваги  пропозиції  громадськості.  В 
цьому випадку можна або продемонструвати уряду переваги соціального
моніторингу, або створити потужну лобістську групу, щоб подолати опір органів влади.
В середовищі України друга альтернатива є, як правило, небажаною та неефективною.

2. Відсутність сильного та активного сектору громадянського суспільства. Коли уряд готовий до 
соціального моніторингу, але немає активного сектору НДО, щоб бути посередником цього процесу, 
здійснення  моніторингу  є  проблематичним.  У  цьому  випадку  громадяни  можуть  негативно 
поставитися до подібної ініціативи, якщо вона виходить безпосередньо від уряду.

3. Відсутність відкритої інформації.  Інформація про моніторинг повинна бути оприлюднена через 
презентації,  інформаційні  вісники,  публікації,  ЗМІ  тощо.  Також  важливо,  щоб  всі  зацікавлені 
сторони та громадськість були поінформовані про хід процесу.  Це допомагає забезпечувати його 
прозорість та сприяє зворотному зв'язку з громадськістю,
що, в свою чергу, допомагає уникнути багатьох проблем та помилок.

4. Відсутність кваліфікованого виконавця. Навіть якщо органи влади готові до
соціального моніторингу їх політики, є випадки, коли не існує місцевої організації, що могла б його 
здійснювати. В такому випадку найбільш ефективним буде запрошення зовнішніх експертів, послуги 
яких  будуть  більш  дорогими.  Іншим  можливим  рішенням  є  створити  місцеву  організацію  з 
моніторингу. Місцева влада може спільно з приватним сектором створити таку організацію, надавши 
їй початкове фінансування та погодившись забезпечити її відносну незалежність.
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ПРИКЛАДИ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ

ПРИКЛАД 1.    Щоквартальний моніторинг в Івано-Франківську (Україна)  

Місто Івано_Франківськ знаходиться в Західній Україні та має населення близько 250 тисяч.
Місто має відносно прогресивну та відкриту муніципальну владу, досить розвинений сектор малого 
та  середнього  бізнесу  (близько  50% доходів  міського  бюджету надходять  від  цього  сектору)  та 
активний третій сектор.

В  2000  році  Івано_Франківськ  було  обрано  пілотним  містом  для  реалізації  проекту  «Голос 
громадськості»,  який почався з проведення великого дослідження якості державних послуг  (весна 
2000  року).  Це  було  перше  дослідження,  спрямоване  на  оцінку  якості  державних  послуг,  що 
надаються громадянам та підприємцям місцевою владою. Окрім збору великої кількості корисних 
даних та інформації, це дослідження мало ще один важливий результат - воно сприяло загальному 
розумінню (як зі сторони державних службовців, так і громадськості) того, що влада відповідальна за 
надання послуг та їх якість, яку можна виміряти.

Місцеві  партнери  проекту  «Голос  громадськості»  з  органів  влади  та  НДО  висловили  потребу 
запровадження  щоквартальних  досліджень,  щоб  регулярно  діагностувати  стан  міського  життя 
(функціонування уряду,  якість надання державних послуг,  рівень життя,  сучасні  проблеми тощо). 
Пропонована  методологія  була  спрямована  на  щоквартальне  опитування  базової  групи  з  150 
домогосподарств  з  усіх  районів  міста  протягом  півкроку.  Ініціативу  підтримав  проект  «Голос 
громадськості», а в травні 2001 року Асоціація економічного розвитку Івано_Франківська провела 
перший цикл опитувань.

На  даний  момент  завершено  три  цикли  щоквартальних  опитувань,  результати  яких  було 
представлено громадськості та місцевим ЗМІ. Питання для кожного опитування розробляла робоча 
група  з  представників  місцевої  влади  та  НДО.  Результати  кожного  опитування  представлені  в 
аналітичному  звіті,  який  було  розповсюджено  серед  місцевих  державних  службовців,  що 
відповідальні за сфери, визначені респондентами як проблематичні.

Окрім щоквартальних опитувань громадської думки, в Івано_Франківську проводяться інші заходи з 
соціального  моніторингу  в  сферах  стратегічного  планування,  житлово_комунальної  реформи  та 
покращення регуляторного середовища для розвитку підприємництва.

Аналіз даних
Аналіз даних – це процес пошуку закономірностей між змінними та їх зв’язками. Залежно від мети 
дослідження здійснюють аналіз даних для однієї змінної, двох змінних та багатьох змінних.

• Аналіз  однієї  змінної  описує  розподіл значень однієї  змінної.  Частота розподілу визначає 
кількість значень кожної з категорій, яку отримала дана змінна.

Для опису розподілу однієї змінної можна використати декілька видів діаграм. Графічне зображення 
розподілу даних може допомогти більш наглядно описати закономірності цього процесу. За умови 
ефективного використання діаграми потужним інструментом можуть  бути  презентації  інформації 
про дані. Зазвичай використовують колонки, гістограми, кругові діаграми та діаграми частот.

• Аналіз двох змінних  застосовується для опису зв’язку між двома змінними за допомогою 
статистичних  інструментів.  Аналіз  багатьох  змінних  досліджує  зв’язок  між  трьома  або 
більше змінними. Аналізуючи дві або більше змінних засобами дескриптивної статистики, 
основну увагу  приділяють  зв’язку  між даними,  особливо,  наявності  кореляції.  Якщо дані 
корелюють між собою, це означає, що зміна однієї даної викликає зміну іншої.

• Графічні  зображення  також  використовують  для  презентації  значень  багатьох  змінних. 
Таблиці частот та відсотків використовують для графічного зображення багатьох змінних в 
звітних картках.  Таблиця частот зображує  частоти розподілу даних,  в той час як таблиця 
відсотків відображає частоти, конвертовані у відсотки.
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Таблиці частот є основою для створення таблиць відсотків або застосування статистичних  
методів. Якщо існує залежна та незалежна змінні, вертикальні колонки відображають 
незалежні змінні, а горизонтальні рядки – залежні змінні. При крос-табуляції даних 
порядкового та інтервального рівнів, категорії слід упорядковувати від найнижчої зліва до 
найвищої справа у колонках та від найнижчої внизу до найвищої зверху в рядках.

Моніторингова картка для збору інформації від незалежних експертів

Шановні  представники  недержавних  організацій,  профспілок,  ЗМІ,  аналітичних  центрів! 
Моніторинговий  комітет  громадського  контролю  проводить  експертне  опитування  фахівців  для 
аналізу та оцінки діяльності роботи органів виконавчої влади. Просимо вас оцінити роботу Уряду 
України за наведеними критеріями за звітний період. Для цього необхідно поставити кількість балів 
від 1 (мінімальна  оцінка)  до  10  (максимальна оцінка).  Відповіді  кожного респондента  не  будуть 
розголошені, громадськості буде надана лише загальна оцінка. 

Індикатор Оцінка 

1) Ефективність функціонування та діяльності органів виконавчої влади 
2) Результативність прийнятих рішень органів виконавчої влади 
3) Відповідність  рішень  органів  виконавчої  влади  суспільним  потребам,  викликам  та 

очікуванням 
4) Відповідність  рішень органів  виконавчої  влади стратегічним пріоритетам,  визначеним у 

Посланні Президента України та Програмі діяльності Кабінету Міністрів України 
5) Стабільність і послідовність функціонування та діяльності органів виконавчої влади 
6) Професіоналізм, компетентність при прийнятті рішень органами виконавчої влади 
7) Виконавча дисципліна в діяльності органів виконавчої влади 
8) Відкритість та прозорість процесу прийняття управлінських рішень 
9) Залучення громадськості до процесу формування та прийняття рішень органів виконавчої 

влади 
10) Врахування  позиції  органів  місцевого  самоврядування  при  прийнятті  рішень  органами 

виконавчої влади 
11) Дотримання  принципу  політичної  нейтральності  при  прийнятті  рішень  органами 

виконавчої влади 
12) Корупція в органах виконавчої влади 
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ПРИКЛАД 2.    Творче об’єднання „Технології оптимального розвитку особистості”,   
м.Кіровоград

Що таке громадський моніторинг
Мета громадського моніторингу за конкурсним розподілом бюджетних коштів (тендерами) полягає у 
забезпеченні  відповідності  системи  закупівель  товарів  за  державні  кошти  стандартам 
демократичного  суспільства.  Які  ці  стандарти?  Прийнято  виділяти  5  основних  принципів,  які 
забезпечують проведення ефективних і захищених від корупційних спотворень закупівель товарів за 
державні кошти: 

1. Прозорість.  Суть  цього  принципу  полягає  у  використанні  відкритих  і  чітко  визначених 
процедур проведення тендерів. 

2. Підзвітність.  Чиновники повинні нести відповідальність за свої рішення і дії; вони повинні 
керуватися  законом  і  виконувати  всі  встановлені  правила  і  процедури  по  проведенню 
закупівель товарів та послуг за державні кошти. Один із засобів забезпечення підзвітності 
системи тендерів за державні кошти – це можливість оскарження дій державного замовника 
претендентами на отримання замовлення.

3. Конкурентність.  Конкуренція  –  це  змагання  між  претендентами  з  метою  одержати 
державне/муніципальне  замовлення.  При  ефективно  організованій  системі  організації 
закупівель за державні кошти в змаганні бере участь максимально можливе число учасників. 

4. Справедливість. Для всіх учасників повинні бути однакові правила, і застосовуватися вони 
винні однаковим чином. 

5. Чесність.  Суть цього принципу полягає у тому, що система проведення тендерів захищена 
від  корупції.  Повинен  виключатися  вплив  особистих  симпатій  або  інтересів  державних 
чиновників на закупівлю товарів чи послуг за державні кошти.

Громадський моніторинг повинен забезпечувати відповідність системи організації закупівель товарів 
чи  послуг  за  державні  кошти  цим  принципам,  а  також  служити  додатковим  рівнем  захисту  від 
корупції.  Можна  умовно  розділити  процес  громадського  моніторингу  на  рівні,  кожному  з  яких 
відповідає свій інструментарій.

1) збір інформації – це соціологічні опитування, аналіз документів, спостереження;
2) інформування – це проведення круглих столів, громадських слухань;  обнародування звітів 

органів влади; незалежний громадський аудит;
3) вироблення  рекомендацій  –  це  правова  експертиза  нормативних  актів;  внесення 

законопроектів і/або поправок в існуючі нормативні документи;
4) впровадження громадських рішень – це відстоювання і просування інтересів в органах влади, 

обнародування результатів, формування сприятливої громадської думки.

Хто може проводити громадський моніторинг
Ця  можливість  повинна  бути  відкритою  для  кожної  організації,  для  кожного  громадянина.  Як 
правило,  в  ролі  контролерів  виступають  громадські  організації,  засоби  масової  інформації, 
представники бізнесу, а також самої влади, яка може переступити через боязнь розкрити свої огріхи і 
втратити частину авторитету заради того, аби усунути або, принаймні, понизити корупцію в своїх 
рядах.

Як проводити громадський моніторинг
З  чого  починати  громадський  моніторинг?  Перш  за  все,  з  вивчення  його  предмету.  Оскільки  з 
напрямком моніторингу ми вже визначилися - сфера закупівель за державні кошти, дуже важливим є 
знайомство громадських експертів з нормативно-правовою базою, що регулює сферу тендерів. 

Зрозуміло, що сьогодні далеко не кожна громадська організація має експертів у сфері тендерів, які б 
були  досконало  обізнаними  з  усіма  вище  перерахованими  документами.  Більше  того,  оскільки 
питання організації закупівель за державні кошти є порівняно новим для України, далеко не завжди 
навіть профільні державні інституції до кінця розуміють всі тонкощі проведення тендерів. Але, все 
вищенаведене зовсім не означає, що громадськості слід опускати руки.

На наш погляд задача громадських експертів має зводитися до дослідження відповідності існуючої 
практики  організації  тендерів  базовим  вимогам  закону,  а  головне  -  очікуванням  громади.  Адже 
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закупівлі  за  державні  кошти  можуть  бути  скільки  завгодно  разів  проведені  у  відповідності  до 
законодавства, але якщо громада їм не довіряє – вона просто не прийме таких результатів тендеру. 
Дуже  важливий етап  при  здійсненні  моніторингу  –  це  встановлення  контакту  з  організаторами 
тендерів.  Громадський  моніторинг  спрямований  на  забезпечення  відвертості  влади,  отже,  і 
проводитися він повинен відкрито. Тож добре, якщо таке звернення до органів влади буде носити 
публічний характер із обов’язковим інформуванням найвищих посадових осіб регіону.  Часто при 
плануванні  стратегії  комунікації  з  органами  влади  організатори  громадського  моніторингу 
вагаються,  з  ким саме  будувати  комунікацію –  з  безпосередніми організаторами тендерів,  якими 
переважно є чиновники середньої  ланки,  чи з найвищим керівництвом місцевої  влади,  яке в разі 
підтримки ідеї моніторингу завжди знайде аргументи для того, аби „переконати” своїх підлеглих. 
Вирішувати, як то кажуть, самим ініціаторам моніторингу, от тільки варто пам’ятати про прописні 
істини  державної  бюрократії:  у  9  випадках  з  10  чиновники  найвищого  рангу  підтримують  ВСІ 
ініціативи  громадськості  (адже  є  фігурами  швидше  політичними,  які  потребують  постійної 
підтримки своєї діяльності з боку громадськості), проте виконувати всю чорнову роботу все одно 
доведеться простим чиновникам, які переважно вже не один рік працюють на одному і тому ж місці 
та  з  великою  неохотою  сприймають  будь-які  інновації,  особливо  якщо  вони  запропоновані 
громадськими організаціями.

Не менш вагомим союзником у встановленні контактів з організаторами тендерів є місцеві медіа. Не 
секрет,  що  корупція  в  органах  влади  продовжує  залишатися  одною  з  „улюблених”  тем  для 
журналістів. Тож зацікавлення вашими антикорупційними ініціативами з боку місцевих медіа вам 
гарантоване.  Окрім  того,  серед  журналістів  є  немало  чесних  людей  з  активною  громадянською 
позицією.  Залучення  їх  до проведення громадського моніторингу дозволить  не тільки підвищити 
якість моніторингу, а й мати гарантовану медійну підтримку діяльності моніторингової групи.

Одним з необхідних аспектів громадського моніторингу організації закупівель за державні кошти є 
відстеження  інформаційного супроводу  тендерів.  Адже  зрозуміло,  що від  того,  наскільки  вчасно 
з'явилася інформація про тендер або про перенесення його термінів, про розкриття конвертів чи про 
оголошення  переможців,  залежить  дотримання  принципу  рівності  прав  учасників,  принципів 
справедливості і конкурентності. Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти”  визначає,  що  замовники  закупівель  за  державні  кошти  розміщують  оголошення  про 
заплановану  закупівлю  у  спеціалізованому  друкованому  засобі  масової  інформації  із 
загальнодержавною  сферою  розповсюдження,  що  публікує  інформацію  виключно  з  питань 
державних закупівель, а також в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, в 
інформаційних системах у мережі Інтернет. Тільки який сенс розміщувати повідомлення про тендер 
у  виданні,  яким  місцеві  підприємці  через  його  дорожнечу  та  „відірваність”  від  місцевих  реалій 
просто не скористаються? Але це питання до законодавця.

На що ще потрібно звертати увагу при здійсненні громадського моніторингу в сфері закупівель за 
державні кошти? Приводимо найбільш поширені небезпеки і корупційні схеми, здатні спотворити 
принципи  розміщення  державних/муніципальних  замовлень,  а  також  ознаки,  по  яких  можна 
відстежити їх наявність.

1. Підкуп, хабарі, конфлікти інтересів. Підкупом або дачею хабара називають передачу грошей або 
інших цінностей чиновнику, що займається державними закупівлями з метою вплинути на ухвалення 
рішення, одержати певного роду привілей, перевагу в конкурсі  або зробити обман при виконанні 
державного контракту.
Конфлікт інтересів – це ситуація, при якій особа, що має офіційну відповідальність за дотримання 
інтересів сторони замовника, також має особисту (пряму або непряму – через чоловіка або близького 
родича)  зацікавленість  у  розміщенні  державного  замовлення  у  певного  постачальника.  Ця 
зацікавленість може бути слідством фінансових, споріднених, дружніх і т.п. зв'язків між чиновником 
і  постачальником.  Про  наявність  даних  корупційних  схем  серед  чиновників,  що  займаються 
тендерами, можуть свідчити наступні ознаки:

 необґрунтоване розміщення замовлень у єдиного виконавця;
 закупівлі без необхідності;
 ігнорування встановлених процедур, правил, директив;
 дії за рамками службових обов'язків;
 дискримінаційні технічні умови контракту;
 факти порушення конфіденційності;
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 дискваліфікація великого числа учасників торгів;
 відхилення великого відсотка конкурсних заявок;
 суб'єктивні критерії оцінки;
 фаворитизм відносно конкретного учасника торгів;
 перемога заявок на тендер з високими цінами;
 поправки до контракту із збільшенням ціни після завершення торгів;
 сумнівні рахунки, оплати без рахунків-фактур;
 недоброякісне виконання контракту;
 подарунки, поїздки, розваги чиновника або члена тендерного комітету;
 життя  не  по  засобах  чи  раптове  нез'ясовне  збагачення  чиновника  або  члена  тендерного 

комітету.

2. Пропозиція цін за попередньою змовою або завищення/заниження цін заявок. До даного типа 
махінацій  відносяться  змови  між  учасниками  або  потенційними  учасниками  торгів  для 
маніпулювання процесом тендеру – забезпечення перемоги наперед вибраного учасника, отримання 
найбільш вигідних для сторін, що вступили в змову, умов контракту і т.п. Методи реалізації таких 
корупційних схем включають подачу помилкових конкурсних заявок, відмова від участі в тендері, 
тощо. Можна виділити наступні ознаки наявності таких махінацій:

 незвичайні схеми надання заявок;
 кваліфіковані підрядчики не подають заявку;
 несподівана участь невідомих постачальників;
 мале число учасників;
 високі ціни конкурсних заявок;
 велика різниця в цінах конкурсних заявок.

3. Помилкові заяви і твердження. Розповсюдження учасниками торгів інформації, що не відповідає 
дійсності,  з  метою введення  в  оману  представників  замовника.  Найбільш поширений  приклад  – 
помилкові відомості учасників про свої можливості або досвід. Ознаки:

 велика різниця в цінах конкурсних заявок;
 постачання товарів або послуг поганої якості;
 невиконання зобов'язань по державних контрактах;
 зрив термінів по державних контрактах;
 держзамовлення виконуються не в повному обсязі.

4.  Ухилення  від  вимог  конкурентності.  Присудження  державного  контракту  без  належної 
конкуренції.  Найбільш  поширені  форми  –  необґрунтоване  розміщення  замовлення  у  єдиного 
джерела,  розділення  замовлення  на  декілька  частин  в  цілях  ухилення  від  його  розміщення  на 
конкурсній основі, складання дуже вузьких технічних умов, укладення довгострокових контрактів, 
нескінченне продовження існуючих контрактів. Ознаки:

 велика кількість замовлень, що розміщуються у єдиного джерела;
 відсутність обґрунтування або документування замовлень у єдиного джерела:
 розділення замовлення для ухилення від його розміщення на конкурсній основі;
 безліч замовлень трохи нижчих за цінове обмеження для розміщення на торгах;
 внесення поправок в контракт із збільшенням суми;
 розміщення замовлень, які раніше розміщувалися по торгів, без торгів;
 запрошення для подачі тендерної пропозиції тільки одному учаснику;
 дуже вузькі або нечіткі технічні умови;
 ігнорування встановлених процедур, правил, директив;
 дії за рамками службових обов'язків;
 дискваліфікація  великого  числа  учасників  торгів,  відхиленні  великого  відсотка 
тендерних пропозицій.

5. Маніпулювання державними чиновниками процесом подачі тендерних пропозицій. Найбільш 
поширені  приклади:  знищення  або  зміна  тендерних  пропозицій;  необґрунтоване  виключення 
кваліфікованих учасників торгів; просочування інформації по торгах; зміна вимог технічних умов 
або кваліфікаційних вимог в процесі проведення торгів; довільний вибір переможця торгів. Ознаки:

 нечітко сформульовані документи;
 ігнорування  встановлених процедур  і  директив,  спотворення  або порушення  правил 
торгів, їх довільне тлумачення;
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 дії за рамками службових обов'язків;
 дискримінаційні технічні умови контракту;
 факти порушення конфіденційності;
 дискваліфікація великого числа учасників торгів;
 суб'єктивні критерії оцінки;
 фаворитизм;
 мале число учасників торгів;
 закупівлі товарів або послуг низької якості, що повторюються.

6. Закупівлі для особистих цілей або перепродаж. Використання державних коштів для особистих 
потреб  –  закупівлі  безпосередньо  для  особистих  цілей,  використання  державної  власності  в 
особистих цілях, продаж державної власності для особистої вигоди. Ознаки:

 сумнівні закупівлі;
 незвично або необґрунтовано великий обсяг закупівель у конкретного підрядчика;
 продаж “надлишків” з подальшим повторним замовленням;
 модель дрібних закупівель;
 відсутність позицій, вказаних в описі, рахунку-фактурі, товарної накладної;
 раптове нез'ясовне збагачення або поява власності у чиновника.


Досвід проекту „Здорова влада – здорові ми!”
З тим, аби краще усвідомити можливості громадського моніторингу розглянемо в якості прикладу 
проект  „Здорова  влада  –  здорові  ми!”.  Проект  виконувався  в  Кіровоградській  області  протягом 
червня-жовтня 2007 року Творчим об’єднанням „Технології  оптимального розвитку особистості”. 
Фінансову підтримку громадському моніторингу надав проект “Сприяння активній участі громадян у 
протидії корупції в Україні „Гідна Україна”. 

Метою  проекту  „Здорова  влада  -  здорові  ми!”  було  забезпечення  громадського  контролю  над 
роботою управління у справах сім’ї, молоді та спорту Кіровоградської ОДА в напрямку проведення 
літнього  оздоровлення  дітей  області  через  здійснення  громадського  моніторингу  процедури 
проведення тендерів по закупівлі путівок у дитячі санаторно-оздоровчі заклади. 

Для того, щоб належно оцінити якість оздоровлення у Кіровоградській області, слід розуміти, хто 
саме  цим  займається.  Передусім  це  управління  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту 
облдержадміністрації  –  оздоровлення  дітей  із  соціально  вразливих  груп,  обдарованих  дітей; 
управління освіти та науки облдержадміністрації – оздоровлення вихованців шкіл-інтернатів області, 
лідерів учнівського самоврядування, оздоровлення дітей у пришкільних таборах; служба у справах 
дітей  облдержадміністрації  –  оздоровлення  вихованців  притулків  для  неповнолітніх;  головне 
управління праці і  соціального захисту населення облдержадміністрації – оздоровлення дітей,  що 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; головне управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  – оздоровлення дітей працівників сільськогосподарського виробництва.  При 
цьому управління у справах молоді та спорту планувало витратити на оздоровлення у 2007 році 1 
мільйон 48 тисяч гривень коштів обласного бюджету,  управління освіти і науки – 2 мільйони 109 
тисяч  гривень,  решта  державних  установ  –  близько  400  тисяч  гривень.  Оскільки  загальна 
координація роботи з проведення оздоровлення покладена на управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Кіровоградської  облдержадміністрації,  менеджмент проекту обрав  саме цю структуру  для 
проведення громадського моніторингу.

Законодавство України визначає порядок проведення дитячої  оздоровчої  кампанії,  що передбачає 
закупівлю путівок у дитячих санаторно-оздоровчих закладів. Такі закупівлі мають бути здійснені на 
тендерних засадах,  тобто за  умови придбання оздоровчих послуг  на відкритих торгах.  Натомість 
органи влади, зокрема й управління молоді та спорту не має значного досвіду проведення тендерів. 
Про це свідчили зокрема й зауваження до управління молоді  та спорту з  боку Тендерної палати 
України щодо процедури проведення тендерів на послуги оздоровлення у 2006 році. 

В якості  експертів  ТО „ТОРО” запросило членів Експертної  групи при Кіровоградській обласній 
державній  адміністраціїстрації,  яка  діє  в  рамках  спільного  проекту  ОБСЄ,  Кабінету  Міністрів 
України  та  Секретаріату  Президента.  Моніторинговою  групою  на  початках  проекту  було 
встановлено  контакт  з  керівництвом  управління  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту 
облдержадміністрації  щодо  майбутнього  моніторингу.  Для  цього  експертами  було  проведене 
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відкрите засідання за участі  представників управління молоді й спорту та журналістів.  Головним 
результатом зустрічі стало призначення уповноважених представників від громадських експертів та 
управління. Ними стали Олексій Хмара, голова моніторингової групи – від громадських експертів та 
Віталій  Останній,  заступник  начальника  управління  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту,  голова 
тендерного комітету – від влади. До основних завдань уповноважених представників належить: від 
громадськості  -  організація  засідань  громадських  експертів;  технічна  підготовка  тендерної 
документації  для  аналізу  (накопичення,  систематизація  та  тиражування);  представлення  позиції 
експертів у відносинах з органами влади та широкою громадськістю; від влади – надання тендерної 
документації  для  аналізу;  представлення  позиції  управління  молоді  та  спорту  у  відносинах  з 
громадськими експертами; надання консультативної допомоги у ознайомленні з порядком організації 
оздоровлення в області.

Перший етап роботи громадських експертів у напрямку оцінювання роботи управління у справах 
сім’ї,  молоді  та  спорту  передбачав  аналіз  локальних  нормативно-правових  актів,  що  регулюють 
порядок організації оздоровлення в Кіровоградській області. 

Загальний висновок експертів по результатах аналізу вказаних документів: прийняття всіх без 
виключення  документів  є  своєчасним  та  надзвичайно  важливим  з  точки  зору  організаційного 
забезпечення процесу літнього оздоровлення дітей в Кіровоградській області.  Як позитив,  можна 
відзначити  введення  чіткого  порядку  розподілу  путівок,  контролю  за  їх  розподілом  та  меж 
відповідальності  за  недотримання  Порядку  підбору  та  направлення  дітей  на  оздоровлення  до 
стаціонарних дитячих оздоровчих закладів у 2007 році. Разом з тим викликає певне занепокоєння 
практика  створення  преференцій  для  окремих  суб’єктів  господарювання,  що  працюють  на 
регіональному ринку надання оздоровчих послуг, в частині компенсування їи державою витрат на 
надання таких послуг. На думку експертів, подібна практика може трактуватися як протекціонізм, 
що  є  одним  з  проявів  корупції.  Окремий  блок  зауважень  стосувався  прозорості  та  підзвітності 
органів влади. Так, зокрема, обласною владою лише частково було враховано пропозиції експертів 
щодо  створення  Координаційної  ради  із  забезпечення  моніторингу  й  оцінки  ходу  виконання 
Обласної  програми  оздоровлення  і  відпочинку  дітей,  молоді  та  сімей  з  дітьми  Кіровоградської 
області  на  2007-2013  роки.  Натомість  документ  не  враховує  пропозицій  громадських  експертів 
стосовно процедури оцінювання результативності програми та добору осіб, які б мали здійснювати 
таке  оцінювання.  Так  за  відповідним  розпорядженням  голови  обласної  адміністрації  до  складу 
Координаційної ради було включено виключно виконавців програми оздоровлення (в кількості 16 
осіб). 

На другому етапі роботи громадських експертів у напрямку оцінювання роботи управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту був запланований аналіз тендерних пропозицій, поданих учасниками торгів на 
участь у тендері по закупівлі послуг оздоровлення. Слід зазначити, що план оздоровлення дітей у 
2007  році  передбачав  їх  відпочинок  як  на  теренах  Кіровоградської  області,  так  і  на  узбережжі 
Чорного  моря.  Для  цього  управління  у  справах  сім’ї  та  молоді  планувало  на  умовах  тендеру 
придбати оздоровчі послуги дитячих оздоровчих закладів на загальну суму 1 мільйон 48 тисяч грн. 
Оскільки  вимоги  до  учасників  тендерів  з  Кіровоградщини  та  поза  її  меж  були  приблизно 
однаковими, експерти аналізували підготовлені тендерні пропозиції за єдиним алгоритмом.
Документами  для  аналізу  стали  -  документація,  розроблена  тендерним  комітетом,  документація, 
розроблена  учасниками  з  Кіровоградської  області,  документація,  розроблена  учасниками  з 
Херсонської та Миколаївської областей.

Експерти дійшли таких висновків:
документація,  розроблена тендерним комітетом –  відповідає вимогам діючого законодавства як 
щодо термінів підготовки, так і щодо змісту документа та порядку оприлюднення.
документація,  розроблена  учасниками  торгів:  в  цілому  вся  документація  учасників  торгів  як  з 
Кіровоградської, так і з іншої областей складена у відповідності до вимог тендерної документації. 
Хоча  спостерігається  певний  дисбаланс  між  окремими  заявками,  як  щодо  кількості  поданих 
документів, так і щодо їхньої якості. В цілому зауваження носять загальний характер і стосуються 
технічних деталей. Не менш важливо, що практично всі оздоровчі заклади великий акцент роблять 
саме на матеріально-технічній базі, у той час як організації відпочинку дітей уваги приділено досить 
небагато. 
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На  третьому  етапі  роботи  громадських  експертів  у  напрямку  оцінювання  роботи  управління  у 
справах сім’ї, молоді та спорту був запланований аналіз усієї документації тендерного комітету. 
Аналіз роботи тендерного комітету здійснювався відповідно до спеціально розробленої форми звіту. 
Дана форма була розроблена громадськими експертами із використанням досвіду колег з Російської 
Федерації  (м.Томськ).  До  честі  організаторів  торгів  для  аналізу  була  надана  практично  вся 
документація,  за  виключенням  фінансових  документів.  Тож  громадські  експерти  не  змогли 
повноцінно здійснити четвертий етап  у напрямку оцінювання роботи управління у справах сім’ї, 
молоді  та  спорту,  а  саме  –  оцінювання  повноти  та  якості  оздоровчих  послуг,  що  надаються 
переможцями тендерів.

Загальний висновок експертів за результатами  аналізу документів: 
В цілому процедура проведення торгів носила відкритий характер і не містила яких-небудь істотних 
порушень. Узагальнені висновки експертів щодо якості організації торгів є такими:

 щодо  функціонування  тендерного  комітету,  кваліфікації  його  членів –  тендерний 
комітет  створений  та  діє  відповідно  до  Положення  про  тендерний  комітет  управління 
молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом 
начальника управління  від 26 грудня  2005 року №128.  Тендерний комітет  складається з 
п’яти  осіб.  Разом  з  тим,  відповідне  навчання  для  підтвердження  власної  кваліфікації 
пройшли лише три з п’яти членів тендерного комітету,  що є порушенням вимог діючого 
законодавства.  Таке навчання пройшли голова,  заступник голови та  секретар тендерного 
комітету.  У разі  перевірки роботи тендерного комітету з  боку контролюючих органів (у 
тому числі Тендерної палати України) цілком можливим може бути рішення цих органів 
визнати роботу тендерного комітету як протиправну, а сам тендер недійсним. 
 щодо оголошення торгів –  процедура оголошення торгів виконана у відповідності до 
діючого  законодавства,  з  дотриманням  термінів  та  змісту  інформації  щодо  предмету 
закупівель. Разом з тим організаторами торгів практично не використано місцеві ресурси 
(офіційні  газети  та  Інтернет-сайти).  Хоча,  за  висновками  експертів,  учасникам  торгів 
користування  місцевими  ЗМІ  є  значно  зручнішим,  аніж  звернення  до  спеціалізованих 
засобів  масової  інформації,  що  розміщують  відомості  про  закупівлі  за  державні  кошти. 
Окрім  того,  експерти пропонують  вказувати  в  оголошенні  про тендер  обсяг  послуг,  які 
планується закупити в учасників торгів; терміни та порядок внесення грошових коштів для 
забезпечення заявки.
 щодо тендерної документації –  документація розроблена у відповідності до діючого 
законодавства.  Разом з тим експерти вважають,  що зазначення у тендерній документації 
лише двох критеріїв оцінки тендерних пропозицій „ціна” та „умови розрахунків” (фактична 
можливість відтермінування факту оплати за надані послуги) є недостатніми для прийняття 
виваженого рішення щодо обрання переможця тендеру. Адже за умови надання учасником 
усіх документів, пропонування ним найнижчої ціни та можливості сплати за послуги вже за 
місяць  після  їх  надання,  такий  учасник  гарантовано  переможе  в  тендері,  навіть  без 
урахування ним реальних потреб дітей в оздоровленні чи організованому дозвіллі. З огляду 
на  це  експерти  пропонують  доповнити  в  майбутньому  тендерну  документацію  такими 
критеріями:  функціональні  або  якісні  характеристики  послуг;  терміни  (періоди)  надання 
послуг;  терміни  надання  гарантії  якості  послуг;  ціна  контракту;  кваліфікація  учасників 
торгів тощо. Також тендерна документація не містить жодних вимог щодо опису кількісних 
та якісних характеристик предмету закупівель.  А тому учасники тендерів у своїх заявках 
досить часто не робили акценту на даному положенні. Як позитив, можна зазначити, що 
документація  не  містить  жодних  дискримінаційних  норм  щодо  будь-якого  з  учасників 
тендеру  та  не  містить  жодних  посилань  на  конкретні  види  послуг  чи  назви  (місця 
розташування)  закладів  оздоровлення.  Експерти  пропонують  розміщувати  тендерну 
документацію на місцевому офіційному сайті без стягування платні за користування нею.
 щодо реєстрації заявок на участь у тендері  – оскільки експертами не було виявлено 
жодної  скарги  від  учасників  торгів  стосовно  порушень  порядку  реєстрації,  з  огляду  на 
наявність  документів,  що  підтверджують  факт  реєстрації  тендерних  пропозицій,  можна 
зробити висновок, що заявки були зареєстровані у відповідності до законодавства.
 щодо розкриття конвертів із  заявками –  на жаль діюче законодавство надає право 
бути  присутнім  при  розкритті  пропозицій  обмеженому  колу  осіб  (тендерний  комітет, 
учасники  торгів  та  представники  органів  державної  влади  й  депутати  всіх  рівнів).  Тож 
стверджувати,  що  процедура  розкриття  конвертів  була  дотримана  повністю,  неможливо. 
Разом з тим, у протоколі про розкриття тендерних пропозицій зазначені підписи усіх осіб, 
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присутніх  під  час  розкриття.  З  цього  експерти  роблять  висновок,  що  процедура  була 
додержана. 
 щодо розгляду та оцінки заявок на участь у тендері –  оцінка тендерних пропозицій 
була  проведена  у  відповідності  до  положень  тендерної  документації  та  діючого 
законодавства.  Як  і  було  зазначено  у  тендерній  документації,  пропозиції  оцінювали  за 
комплектністю передбаченої  замовником  торгів  документації,  та  за  критеріями  „ціна”  й 
„умови  розрахунків”.  На  наш  погляд  досить  симптоматично,  що  на  критерій  „ціна” 
припадало 80% від максимальної кількості балів, що можна виставити пропозиціям. Про 
ризики  використання  лише  цих  двох  критеріїв  оцінювання  зазначено  вище.  Як  позитив 
можна відмітити те, що пропозиціям було надано порядкові номери, причому переможцем 
торгів  не  стала  заявка  під  номером  1,  а  також  підписання  протоколу  усіма  членами 
тендерного комітету. 
 щодо укладання договорів з переможцями торгів – процедура підписання договорів із 
переможцем  тендеру  дотримана.  Усім  учасникам  тендеру  надіслано  повідомлення  про 
акцепт  тендерних  пропозицій,  договори  підписано  через  8  календарних  днів  після 
надсилання  повідомлення.  Занепокоєння  експертів  викликає  той  факт,  що  договори  про 
надання оздоровчих послуг підписано з УСІМА учасниками торгів, хоча перемогу в тендері 
здобув лише один заклад.

Громадський моніторинг показав, що реалізація замовлень як дуже істотний етап торгів потребує 
аналізу. Цей етап, окрім самих замовників, практично ніким не моніториться, які залишаються сам на 
сам із постачальниками – переможцями торгів. 

Результати моніторингу закладів оздоровлення – переможців тендерів показали, що в цілому всі вони 
дотримуються умов договорів. Хоча стан матеріально-технічної бази закладів не завжди відповідає 
заявленим  у  тендерних  пропозиціях.  Окрім  того,  експертами  було  піддано  сумніву  загальну 
ефективність проведення торгів, адже практика довела, що конкурсний розподіл бюджетних коштів 
не завжди дає реальну економію. Зокрема, учасники торгів змушені досить суттєві кошти витрачати 
на  забезпечення  участі  в  тендері,  що  по-перше  обмежує  кількість  потенційних  учасників  (через 
відсутність в окремих з них достатніх коштів), а по-друге знижує конкурентоспроможність учасників 
(вивільнені кошти можна було би спрямувати на поліпшення матеріально-технічної бази закладів). 
Тож експертами було запропоновано організаторам торгів у разі проведення тендерів (що є вимогою 
законодавства) перевіряти додатково співвідношення ціни послуги та її споживчих якостей на етапі 
визначення  переможців.  Для  цього  експерти  пропонують  ввести  до  складу  тендерного  комітету 
незалежних експертів, які окрім порівняння якості послуг, мали би здійснити оцінку наданих послуг 
та величину отриманої для бюджету економії/втрат внаслідок проведення тендеру. 

Певне занепокоєння викликають заяви потенційних та реальних учасників торгів, про їх небажання в 
подальшому  брати  участь  в  торгах  через  неповороткість  тендерного  процесу,  “паперову” 
перевантаженість та відсутність гарантій чесної конкуренції.  У той же час, в цілому всі учасники 
вважають  тендери  потрібними,  оскільки  вони  сприяють  розвитку  цивілізованої  конкуренції, 
розширюють ринок і підвищують якість послуг. За визначенням учасників торгів участь та перемога 
в подібних тендерах дозволяють “наживати” безцінний капітал – добру репутацію.

Окремим блоком проекту стояв моніторинг діяльності районних відділів у справах сім’ї та молоді 
Кіровоградської  області.  Для  цього  експертами були  здійснені  виїзди  в  райони Кіровоградщини. 
Кіровоградська область складається з 21 району та 4 міст обласного підпорядкування. Візити носили 
консультативний  характер  і  передбачали надання  районним відділам практичних рекомендацій  у 
напрямку  організації  оздоровлення  на  підставі  попереднього  вивчення  локальних  нормативно-
правових актів, що визначають порядок оздоровлення в області, а також аналізу роботи управління 
молоді та спорту, та закладів оздоровлення. 

Виїзди відбулися у 21 з 25 відділів сім’ї та молоді. Під час виїздів експерти у спеціально розробленій 
формі фіксували реальний стан справ щодо проведення у районі оздоровлення, а також знайомилися 
з  організацією  документообігу  в  даному  напрям.  Також  експерти  вивчали  місцеві  проблеми, 
пов’язані з оздоровленням. Узагальнені дані за результатами виїздів у районні структурні підрозділи 
управління молоді та апорту наведені нижче.
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Переважна більшість районів має локальні документи, на підставі яких організовується оздоровча 
кампанія  (в  основному  це  розпорядження  голови).  Деякі  території  мають  місцеві  програми 
оздоровлення.  Приміром,  в  м. Олександрія  Кіровоградської  області  восени була  прийнята  Міська 
програма  оздоровлення  і  відпочинку дітей  та  молоді  на  2007-2013 роки,  яка  врахувала  недоліки 
оздоровчої  кампанії  2007  року.  Проте  практично  жоден  локальний  документ  не  передбачає 
можливості для громадського моніторингу та оцінювання результативності заходів з оздоровлення. 
Така  можливість  надана  лише  депутатам  усіх  рівнів,  контролюючим  органам  та  вищестоящим 
організаціям.

Досить  незначна  кількість  районів  має  в  електронному вигляді  базу  даних  осіб,  що потребують 
оздоровлення, половина районів має таку базу в друкованому вигляді, проте близько 20% районів 
взагалі  не має жодних списків потенційних отримувачів оздоровчих послуг.  Практично половина 
місцевих відділів сім’ї та молоді не здійснює широкого інформування громадськості про можливість 
оздоровлення.  Райони,  які  таку  діяльність  проводять,  поширюють  інформацію  через  персонал 
навчальних закладів, публікації в місцевих ЗМІ. Проте вони переважно не вказують ані предмету 
оздоровлення, ані цільових груп, що можуть оздоровитися, ані відомостей про заклади оздоровлення. 
Як  зазначали представники   відділів,  це  робиться  з  метою уникнення  зайвого  ажіотажу навколо 
питання оздоровлення та уникнення конфліктів з особами, що не отримали бажаних путівок через їх 
недостатність. Більше того, районні відділи практично не отримують на руки бланки путівок, а лише 
дані про кількість та характер путівок, виділених на район. Самі ж путівки знаходяться на зберіганні 
в управлінні молоді та спорту. Відповідно до інформації про кількість путівок для того чи іншого 
району місцеві відділи підбирають кандидатури осіб для оздоровлення виходячи з наявних баз даних. 
Відділи зберігають усю документацію, що стосується права особи на оздоровлення. От тільки часто 
через  відсутність  належного планування  оздоровчої  кампанії  (рознарядка  на певну кількість  осіб 
приходить чи не за два-три дня до кінцевого терміну формування груп) путівки одержують не особи, 
що найгостріше потребують оздоровлення, а ті, хто здатні оплатити вартість подорожніх витрат до 
місця  оздоровлення.  Окрім  того,  порядок  підбору  та  направлення  дітей  на  оздоровлення  до 
стаціонарних дитячих оздоровчих закладів визначає, що розподіл путівок серед районів області має 
здійснюватися на пропорційній  основі із дотриманням  співвідношення кількості дітей у тому чи 
іншому районі до кількості дітей в цілому по області.  Проте в дійсності дана пропорція часто не 
дотримується. 

Районні відділи ведуть щомісячну звітність за результатами оздоровлення із підготовкою кінцевого 
звіту за підсумками оздоровчої кампанії. Звітність доступна для аналізу вищестоячими структурами, 
депутатами всіх рівнів та громадськості.  Проте звітність практично не враховує  якісних критеріїв 
оцінювання.  До  уваги  береться  переважно  лише  кількість  осіб,  що  пройшли  оздоровлення,  та 
величина додатково залученого фінансування. Разом з тим практично ніхто не аналізує, наскільки 
ефективним та доцільним було використання цих коштів. Громадськість має можливість подавати 
скарги  (пропозиції)  щодо  діяльності  відділів  сім’ї  та  молоді  в  напрямку оздоровлення.  Причому 
подані  скарги  не  розглядають  особи,  яких  вони  безпосередньо  стосуються.  Скарги  (пропозиції) 
фіксуються у загальних відділах місцевих адміністрацій (виконкомів). 

Основними проблемами, із якими стикаються відділи сім’ї та молоді при організації оздоровлення є: 
недостатність фінансування на закупівлю путівок (неможливість задоволення потреб усіх осіб, що 
перебувають на черзі  на оздоровлення;  нестача кадрів (часто усією діяльності  відділу займається 
одна людина,  при цьому влітку окрім оздоровлення ця особа практично не веде іншої діяльності 
відділу); відсутність злагодженої комунікації між відділом та управлінням молоді та спорту (терміни 
комплектування груп на оздоровлення є надто короткими, часто відділи до останнього не знають 
кількості та спрямування путівок, що виділяються на район); відсутність відповідального ставлення 
до  оздоровлення  з  боку  опікунів  дітей,  що  його  потребують;  необхідність  самостійної  оплати 
батьками (опікунами) витрат на доставлення дитини до місця оздоровлення.

Загальні рекомендації за результатами громадського моніторингу 

В напрямку забезпечення громадського контролю за оздоровленням в області:

1.  Ввести до складу Координаційної  ради із  забезпечення моніторингу й оцінки ходу виконання 
Обласної  програми  оздоровлення  і  відпочинку  дітей,  молоді  та  сімей  з  дітьми  Кіровоградської 
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області на 2007-2013 роки представників від громадськості,  зокрема членів Експертної групи при 
Кіровоградській ОДА
2.  Розробити критерії  та  показники для оцінювання результативності  від  впровадження Обласної 
програми оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Кіровоградської області на 2007-
2013 роки.
3. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації:

 надавати на  вимогу громадських експертів  видаткові  накладні;  платіжні  доручення; 
акти  виконаних  робіт  та  інші  фінансові  документи,  що  підтверджують  факт  надання 
оздоровчих послуг;
 покращити  планування оздоровчої кампанії, зокрема через загальне оприлюднення на 
початках  оздоровчої  кампанії  кількості  путівок,  що  буде  передана  на  кожний  район,  та 
категорій осіб, які зможуть оздоровитися за даними путівками;
 дотримуватися принципу пропорційності при розподілі путівок серед районних відділів 
сім’ї та молоді;
 передбачити у звітності щодо перебігу та результатів оздоровлення якісні показники 
оцінювання.

В  напрямку  організації  роботи  Тендерного  комітету  управління  у  справах  сім’ї  та  молоді 
Кіровоградської обласної державної адміністрації:

1. Окрім розміщення інформації про перебіг тендеру в спеціалізованих друкованих засобах масової 
інформації та мережі Інтернет, розміщувати цю інформацію в офіційному віснику Кіровоградської 
обласної ради „Народне слово” та на сайті Кіровоградської облдержадміністрації.
2. Членам Тендерного комітету пройти відповідне навчання для підтвердження власної кваліфікації.
3.  Вказувати в оголошенні  про тендер обсяг послуг,  які  планується закупити в учасників торгів; 
терміни та порядок внесення грошових коштів для забезпечення заявки.
4.  Доповнювати  тендерну  документацію  торгів  майбутніх  періодів  додатковими  критеріями: 
функціональні або якісні характеристики послуг; терміни (періоди) надання послуг; терміни надання 
гарантії  якості  послуг;  ціна контракту;  кваліфікація  учасників  торгів  тощо,  а  також вимогами до 
опису кількісних та якісних характеристик предмету закупівель. 
5. Розміщувати тендерну документацію на одному з місцевих офіційних сайтів без стягування платні 
за користування нею.
6.  Ввести  до  складу  тендерного  комітету  незалежних  експертів,  які  б  окрім  порівняння 
співвідношення  ціни  послуги  та  її  споживчих  якостей,  здійснювали  оцінку  наданих  послуг  та 
величину отриманої для бюджету економії/втрат за результатами  проведення тендеру.

В напрямку організації роботи структурних підрозділів управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації

1. Запровадити  відділами сім’ї та молоді ведення баз даних осіб, що потребують оздоровлення, а 
також  осіб,  які  вже  оздоровилися,  із  обов’язковим  розміщенням  бази  для  ознайомлення 
громадськістю на місцевих інформаційних ресурсах.
2. Забезпечити оприлюднення списків осіб, що пройшли оздоровлення у місцевих засобах масової 
інформації та мережі Інтернет.
3.  Запровадити  інформування  громадськості  про  можливість  оздоровлення  із  обов’язковим 
зазначенням  предмету  оздоровлення,  цільових  груп,  що  можуть  оздоровитися,  відомостей  про 
заклади оздоровлення, періоди проведення оздоровлення.
4. Запровадити практику зберігання у відділах документації, яка б підтверджувала факт отримання 
особами оздоровчих послуг.
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ПРИКЛАД 3.   МГО ТВОРЧЕ МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “НІВРОКУ” - ЧАС ЗВІТУВАТИ !  

1.Короткий огляд діяльності та результатів 
В ході проекту сформовано антикорупційну коаліцію громадських організацій силами якої здійснено 
громадський  моніторинг  використання  цільової  субвенції  виділеної  в  2006  році  з  державного 
бюджету  на  розвиток  рекреаційних  зон  та  збереження  історико-культурних  пам’яток  в  містах 
Кременець, Збараж та Бучач Тернопільської області.  

Проведено  інформаційну компанію завдяки якій ознайомлено представників ЗМІ та широке коло 
громадян Тернопільської області про хід проведення громадського моніторингу “Час звітувати” як 
складової частини проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна 
Україна»,  а також проінформовано про зловживання посадових осіб в Збаразькому та Бучацькому 
районах чим створено громадський тиск на місцеву владу.

В  містах  Кременець,  Бучач  і  Збараж  організовано  активне  обговорення  із  залученням  місцевих 
громад   результатів  моніторингу  шляхом  проведення  в  цих  містах  громадських  слухань  про 
використання коштів, виділених за сприяння Коаліції  “Своє!”  на збереження історико-культурних 
об’єктів.

До Бучачської, Збаразької та Кременецької районних та міських рад направлено звернення з 
проханням надати інформацію про використання виділених на збереження історико-культурних 
пам’яток. В результаті листування, а також тиску з боку громади, ЗМІ та депутатів обласної  
ради, отримано повні звіти (кошториси та тендери)  про використання коштів в Кременецькому 
Бучацькому та Збаразькому районах. 
В результаті проведених заходів проекту отримано такі результати:

– Завдяки  проведенню  громадських  слухань  забезпечено  підзвітність  місцевої  влади 
територіальній  громаді  в  районних  центрах  Тернопільської  області  Кременець,  Бучач,  
Збараж.

– Громади Кременеця, Бучача, Збаража отримала впевненість у своїх силах та зрозуміли, що і  
надалі  без  нашої  участі  застосувавши  певні  механізми  вони  можуть  контролювати  дії  
місцевої влади і  впливати на процеси прийняття нею  рішень.

– Творчим молодіжним об’єднанням “Нівроку” та коаліцією громадських організацій “Своє!”  
накопичено  неоціненний  досвід  діяльності  у  протидії  корупції  в  Україні  та  здійсненні  
моніторингових проектів.

– Завдяки  проведеному  моніторингу  і  інформаційній  кампанії  вищі  посадові  особи 
Кременецького,  Збаразького  та  Бучацького  районів   тепер  знають  що  за  їх  діяльністю  
слідкують громадські  організації  і  надалі  змушені будуть забезпечувати умови для більш 
прозоро використання наступних цільових субвенцій і взагалі усіх бюджетних коштів.

2.Виконання завдань проекту:
Завдання проекту:

1) Сформувати  коаліцію  громадських  організацій  для  сприяння  реалізації  моніторингу 
використання виділених бюджетних коштів;

2) Отримати в у районних та міських радах попередню інформацію про використання виділених 
на збереження та реставрацію історико-культурних пам’яток бюджетних коштів, надіславши 
відповідні запити; 

3) Провести  громадський  моніторинг  використання  бюджетних  коштів  і  перевірити 
відповідність результатів моніторингу та інформації, наданої в органах влади;

4) Шляхом  проведення  громадських  слухань  забезпечити  звітування  влади  перед  місцевими 
громадами по використанню виділених коштів. 

5) Організувати активне обговорення із залученням громади результатів моніторингу а також 
проблем, пов’язаних із прозорістю використання бюджетних коштів та підзвітністю місцевої 
влади громаді, що до цього через проведення громадських слухань, 

6) Провести  інформаційну кампанію  проекту

Підписання меморандуму Коаліції громадських організацій “Своє!” 
12  липня  2007  р.  відбулось  відкрите  засідання  коаліції  “Своє”,  де  11  громадських  організацій 
Тернопільщини  підписали  антикорупційний   меморандум,  в  якому  оголосили  про  свою  активну 
позицію, що до протидії будь яким проявам корупції та зокрема про усебічне сприяння здійсненню 
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моніторингу використання виділених в 2006 р. з держбюджету коштів на збереження та відновлення 
історико-культурних пам’яток в Бучачі, Збаражі та Кременці у розмірі 9 млн. грн. Перед цим присутні 
були детально ознайомленні з суттю питання, метою та завданнями проекту. 
Після підписання Меморандуму відбулося надзвичайно жваве обговорення різних аспектів прояву 
корупції,  своїм  баченням  поділилися  координатор  коаліції  “Своє”  Володимир  Ханас,  керівник 
проекту “Час звітувати ”Олександр Домбровський, співголова ГО “Громадська ініціатива” та депутат 
міської ради Ірина Бурда, голова ГО “Спілка власників землі” Лариса Римар та ін. 
На засіданні було затверджено план дій Коаліції” Своє!”
На  завершення  Олександр  Домбровський  закликав  представників  громадських  організацій 
долучитись до участі у проекті “Гідна Україна”, зокрема прийняти участь у другому раунді конкурсу 
проектів в рамках програми “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні”.
  По результатах засідання було проведено прес-конференцію. 
Копія Меморандуму та плану дій коаліції  додається.

Список учасників Коаліції:
• ТМО “Творче молодіжне об’єднання “Нівроку”
• ГО “Адаптаційний чоловічий центр”
• ГО “Тернопільський міський рок-клуб”
• ТМГО “Ініціатива”
• ТМГО “Громадська альтернатива”
• ТМДГО “ТИДИВИ”
• ТОМО “Асоціація краєзнавців - енциклопедистів”
• ГО “Болгарський культурно-просвітницький клуб ”Трендафіл”
• ТРВ Асоціації  міст України
• ТГО “Асоціація споживачів”
• ТОГО “Спілка власників землі”

План дій коаліції:
1) Отримати в районних державних адміністраціях інформацію про використання коштів, виділених 

з державного бюджету в 2006 р. на розвиток рекреаційних зон та збереження історико-культурних 
пам’яток  в  Кременецькому,  Збаразькому  та  Бучацькому  районах  Тернопільської  області 
,надіславши відповідні запити

2) Провести громадський моніторинг використання коштів і  перевірити відповідність результатів 
моніторингу та інформації, наданої в органах влади, якщо така буде надана;

3) Забезпечити звітування влади перед місцевими громадами по використанню виділених коштів. 
4) Організувати  активне  обговорення  із  залученням  громади  результатів  моніторингу,  а  також 

проблем,  пов’язаних  із  прозорістю  використання  бюджетних  коштів  та  підзвітністю  місцевої 
влади громаді щодо цього, корупції в органах місцевої влади.

Моніторинг використання коштів, виділених з державного бюджету в 2006 р. на розвиток 
рекреаційних зон та збереження історико-культурних пам’яток в Кременецькому, Збаразькому 
та Бучацькому районах Тернопільської області:

 Направлення  запитів  до  місцевих  органів  влади  для  отримання  інформації  та 
кошториси використання коштів

 Моніторингові поїздки по районах.
 Проведення  в  кожному  районі  громадських  слухань  для  звітування  місцевими 

адміністраціями щодо використання виділених коштів

22  травня  2007  р.  з  метою  отримання  інформації  про  використання  виділених  коштів  головам 
Бучачської, Збаразької та Кременецької районних рад, а також голові Тернопільської обласної ради та 
голові Тернопільської обласної державної адміністрації   від імені коаліції “Своє!” були направлені 
листи з проханням надати інформацію про використання коштів.

22 червня 2007 р. було отримано відповідь від начальника управління містозабудови та архітектури 
Тернопільської  ОДА п.  Заліщука О.Ю, в  якій він вказав перелік  об’єктів,  на  яких здійснювалось 
фінансування робіт, а також вказав об’єм фактично засвоєних коштів.

Кременецький район:
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На перший лист від 22 травня, направлений голові Кременецької районної ради п. Федишеній С.І., 
відповіді отримано не було. 
28  червня  в  Кременецьку  районну  раду  було  направлено  повторного  листа  з  проханням  надати 
інформацію з посиланням на порушення відповідних статей Конституції  та Закону України  “Про 
інформацію”. Відповіді отримано не було.
10 липня 2007 р. направлено третього  листа голові Кременецької районної ради.

Нарешті, 17 липня 2007 р. було отримано першу відповідь від голови Кременецької районної ради, в 
якій  вона  з  посиланням  на  відповідні  рішення  районної  ради  повідомила,  на  який  об’єкт  були 
спрямовані кошти, і в якому обсязі. В листі було повідомлено, що для отримання більш детальної 
інформації слід звертатись до розпорядника коштів – дирекції Кременецько-Почаївського державного 
історико-культурного заповідника, зокрема до його директора п. Гуславського А.А.
23 липня 2007 р. Гуславському було направлено листа з проханням надати відповідну інформацію.
2 серпня 2007 р. було отримано відповідь, в якій було надано детальну інформацію про використання 
коштів, в т.ч. кошторис та план асигнувань загального фонду бюджету а також було вказано порядок 
проведення тендерів та їх переможців. 

12 вересня 2007 р. та 31 жовтня  2007 р. було здійснено дві моніторингові поїздки до Кременця, в ході 
яких було проведено зустрічі з головою районної ради Федишиною С.І. та директором Кременецько-
Почаївського державного історико-культурного заповідника по питаннях представленого їм звіту про 
використання коштів, а також були оглянуті експертами об’єкти реставрації комплекс ліцею ХVIII ст. 
та музична школа ХІХ ст . 

9 листопада 2007 р. відбулась третя поїздка, в ході якої під час зустрічей з головою Кременецької 
районної  ради  Федилиною  С.І.  та  міським  головою  Кременця  Кітчатим  Л.С.   було  ініційовано 
узгоджено проведення громадських слухань з питань використання коштів, виділених на реставрацію 
історико-культурних  пам’яток  в  м.  Кременець.  По  місту  було  розповсюджено  листівки  з 
повідомлення громадянам про проведення громадських слухань. 

26 листопада 2007 р. в м. Кременець було проведено громадські слухання, на яких обговорювалось 
питання  використання  Кременецько-Почаївським  ДІАЗом  коштів,  виділених  м.  Кременцю  на 
реставрацію  історико-культурних  пам’яток.  Міський  голова  Кременця  Китчатий  Л.С та  директор 
Кременецько-Почаївського  Історико-культурного  заповідника  Гуславський  А.А.  повністю 
прозвітували перед місцевою громадою про використання 3 млн. грн., виділених місту з державного 
бюджету в 2006 р. Згідно висновків наших експертів виділені кошти були використані ефективно і без 
зловживань, об’єми проведених робіт відповідають витраченим на них коштам. Кременецька міська 
влада  підійшла  до  наших  пропозицій  конструктивно  і  одразу  погодилась  на  співпрацю.  Що 
стосується небажання голови районної ради Федишиної С.І. відповідати на наші  перші два листи, ми 
схильні  вважати  це  непорозумінням  яке  пояснюється  застарілою  стереотипністю  мислення 
провінційного малокомпетентного чиновника і як наслідок схильність не відповідати на подібного 
роду листи з першого разу.

Збаразький район:

На перший лист від 22 травня 2007року було отримано відповідь від голови Збаразької районної ради 
п. Леха З.П., в якій він повідомляв, що Збаразька районна рада не володіє  інформацією про фінансові 
видатки  по  збереженню  архітектурних  пам’яток  Збаражчини,  оскільки  дана  інформація  є 
конфіденційною і без згоди розпорядників коштів він не має права вимагати і розголошувати дану 
інформацію. 

9 червня 2007 року в Збаразьку районну раду був направлений повторний лист з проханням надати 
інформацію та роз’ясненням того, що використання бюджетних коштів аж ніяк не може бути 
конфіденційною інформацією і посиланням на відповідні статті Конституції та Закону України 
“Про інформацію”. Відповіді на цей лист отримано не було.

10 липня 2007 року голові Збаразької районної ради було направлено чергового листа, а також було 
направлено листа міському голові м. Збараж п. Бочарову М.В. з проханням надати інформацію по 
використанню коштів. Відповіді отримано не було. 
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15 жовтня 2007 р.  в обласну прокуратуру нами було направлено звернення з  приводу порушення 
Збаразькою районною радою прав громадян на отримання інформації, а також  повторно звернулись 
до міського голови Збаража Бочарова М.Г.

19  жовтня  2007  р.  з  Тернопільської  обласної  прокуратури  було  отримано  відповідь,  в  якій 
повідомлялось, що Збаразькій районні прокуратурі дано доручення розглянути наше звернення. 

2 листопада було проведено прес-конференцію, в ході якої представників ЗМІ було ознайомлено з 
ситуацією  по  проведенню  громадського  моніторингу  використання  коштів,  зокрема,  з  тим,  що 
Збаразька місцева влади не бажає надавати відповіді на запити громадян. 

5 листопада 2007 р. було здійснено першу моніторингову поїздку до Збаража в ході якої були оглянуті 
експертами  об’єкти  реставрації  Збаразький  замок  ХVII  ст.,  будинок  садибного  типу  товариства 
“Сокіл” ХІХ ст., церква Воскресіння Господнього ХVIІI ст. та будівля СШ №1, що відноситься до 
пам’яток архітектури ХІХ ст.

Раніше,  під час квартальної  зустрічі  грантистів  проекту “Гідна Україна” в  Івано-Франківську  23 
жовтня 2007 р., на якій обговорювали хід реалізації нашого проекту “Час звітувати!”, зокрема про 
проблеми  щодо  отримання  відповідей  від  посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування,  від 
заступника  директора  проекту "Сприяння  активній участі  громадян у  протидії  корупції  в  Україні 
«Гідна Україна» Любоі Паливоди прозвучала слушна порада задіяти механізм через звернення до 
депутатів та подання ними депутатських звернень, які чиновники не можуть  ігнорувати.  

5 листопада 2007 р. ми направили листа до депутата обласної ради Рокочого Б. Д., в якому виклали 
ситуацію  про  стан  проведення  громадського  моніторингу  використання  коштів,  виділених  на  та 
збереження  історико-культурних  пам’яток  в  Кременецькому,  Збаразькому  та  Бучацькому  районах 
Тернопільської області та висловили прохання посприяти в цьому. 

6 листопада 2007 р. депутат обласної ради Рокочий Б. Д. направив депутатське звернення до голові 
Збаразької  районної ради Ляху З.  П.  з проханням надати інформацію по використанню виділених 
коштів. 

Звернення до прокуратури, публікації в пресі та депутатський запит нарешті подіяли на керівництво 
Збаразької  районної  ради.  23  листопада  2007 р.  депутат  обласної  ради Рокочий Б.М.  та  Коаліція 
“Своє”  отримали відповідь  від  голови Збаразької  районної  ради Ляха  З.П.  з  повним звітом  про 
використання 3 млн. гривень, виділених на збереження історико-культурних пам’яток в Збаражі. 

28  листопада 2007 р.   від  міського  голови Збаража було отримано відповідь  на наш лист від 15 
листопада 2007 р., з якого випливає, що міська рада Збаража взагалі не знала про існування такої 
цільової субвенції і не брала участь у розподілі виділених коштів. 

4 грудня 2007 р. було здійснено другу моніторингову поїздку до Збаража, в ході якої було проведено 
зустрічі з міським головою Збаража Бочаровим М.Г, заступником голови Збаразької районної ради 
Диким  М.П.,  головою  Збаразької  РДА  Гульовським  В.О.  Усім  посадовцям  було  запропоновано 
провести  громадські  слухання  з  питань  використання  виділених  Збаражу коштів  на  збереження 
історико-культурних об’єктів. Єдиний, хто відгукнувся на пропозицію – Збаразький міський голова. 

5  грудня  2007  р.  було  отримано  відповідь  із  Збаразької  районної  прокуратури,  в  якій,  зокрема, 
зазначається, що на наше перше звернення Збаразька районна рада надала письмову відповідь (лист 
про конфіденційність використання бюджетних коштів), фактів надходження до Збаразької районної 
ради інших наших звернень від 28 березня та від 10 липня не встановлено (!!!),  наша організація не 
належить до переліку суб’єктів, які контролюють використання бюджетних коштів, а отже і підстав 
для внесення документів прокурорського реагування не вбачається.  Неважко побачити, що Збаразька 
прокуратура виявила свою некомпетентність або намагання зам’яти назріваючий скандал, оскільки в 
своїх  зверненнях  до  Збаразької  районної  ради  ми,  не  претендуючи  на  виконання  яких-небудь 
контролюючих  функцій,  лише  вимагали  надання  нам,  як  громадянам  України,  інформації  згідно 
Закону України “Про інформацію”. Окрім того, в нас зберігаються корінці поштових квитанцій про 
відправлення  двох  “неіснуючих”  звернень  до  Збаража,  тому  відсутність  реєстрації  звернень 
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Збаразькою  районної  радою  видається,  щонайменше,  дивною.  Наша  організація  не  збирається 
полишати  цього  і  після  завершення  проекту  буде  звертатись  знову  в   обласну  прокуратуру  з 
проханням   організувати  для  районної  прокуратури  в  Збаражі  семінар  про  права  громадян  на 
інформацію і все таки з’ясувати куди ж поділися наші листи.  

14 грудня 2007 р. було здійснено поїздку до Збаража по підготовці громадських слухань. 

21 грудня 2007 р. в м. Збараж було проведено громадські слухання з питання використання коштів, 
виділених  в  2006  р.  з  державного  бюджету  на  збереження  та  відновлення  історико-культурних 
пам’яток в Збаражі. Представник коаліції “Своє!” Володимир Ханас розповів, яке відношення мають 
громадські  організації  до  цільової  субвенції  і  чому  було  розпочато  громадський  моніторинг 
використання даної цільової субвенції під назвою “Час звітувати!”, Директор Збаразького історико-
архітектурного заповіднику «Замки України» Анатолій Маціпура прозвітував як використані 3 млн. 
гривень цільової субвенції виділеної з державного бюджету на реконструкцію історико-архітектурних 
пам’яток.  На  громадських  слуханнях  з’ясувалося,  що  хто  буде  розпорядником  коштів  визначила 
районна рада самостійно, а об’єкти які підлягали реставрації визначались директором заповідника 
одноосібно, тобто міська рада і громада м. Збаража були відсунуті від процесу прийняття рішення та 
розподілу коштів.  Крім того отримавши наші листи із запитами міський голова Бочаров М.Г. був 
здивований і вирішив з’ясувати в районній раді про які кошти йде мова, після чого отримав офіційну 
відповідь, що ніяких цільових субвенцій для міста Збараж не надходило.

За висновками наших експертів – хоча  в цілому об’єми проведених робіт формально відповідають 
витраченим на них коштам, ефективність їх використання підлягає сумніву. 

1) По перше: кошти чомусь були розпорошені на чотири об’єкта одночасно при чому роботи на 
жодному з них незавершені до кінця. Директор заповіднику пояснює це тим, що так йому 
легше буде вибивати в міністерстві додаткові кошти на завершення незавершених об’єктів, 
але експерти вважають, що так набагато складніше чітко оцінити відповідність витрачених 
коштів проведеним роботам. 

2) По  друге:  цільова  субвенція  була  виділена  на  збереження  рекреаційних  зон  та  історико-
архітектурної спадщини (!!!) саме “міст” Збаража, Кременця та Бучача і згідно затвердженого 
постановою  Кабінетом  міністрів  України  №505  від  12.04.2006  р.  порядку  використання 
цільових субвенцій Збаразька районна рада немала права на пряму, без погодження з міською 
радою визначати  розпорядника  коштів,  а  тим  більше  давати  йому право  буз  участі  міста 
визначати  об’єкти  реставрації.  Як  виявилось  на  громадських  слуханнях  міський  голова 
Збаража  та  депутати  міської  ради  вважають  що  першочергово  потрібно  було  спрямувати 
кошти зовсім на інші об’єкти, які сьогодні потрібно уже не реставрувати, а рятувати. 

3) І по третє: порушено постанову Кабінету міністрів № 846 від 29.05.2000 р. “Про збереження 
м. Збараж” згідно якої затверджено програму основним виконавцем якої є Збаразька міська 
рада, а не заповідник. 

Окрім того проаналізувавши ситуацію в цілому стало очевидно, що Збаразький державний історико-
архітектурний  заповідник  “Замки  Тернопілля”   і  його  директор  напряму  підпорядковуються 
Міністерству регіонального розвитку та будівництва України, а місцева влада немає ні якого впливу 
на його діяльність. Навпаки директор має великий вплив на керівництво районної ради, а заповідник 
через міністерство може забирати у місцевої громади без її згоди на свій баланс будь який нерухомий 
об’єкт комунальної власності, що знаходиться на території яка визначена історико-охоронною, а це 
весь  Збараж,  і  не  тільки.  З’ясувалось,  що  вилучаються  у  громади,  а  потім  реставруються 
заповідником лише ті об’єкти які мають комерційну привабливість, а інші об’єкти  які мають велику 
історичну цінність і потребують термінового відновлення, але не цікаві комерційно залишаються на 
балансі міської ради. В даній ситуації прослідкується ряд корупційних схем які потребують вивчення 
і серйозного втручання громадських організацій, але це вже тема інших майбутніх проектів.

Ці висновки були озвучені на громадських слуханнях на яких громада міста Збараж дала доручення 
міському  голові  та  депутатам  міської  ради  звернутись  до  Президента  України  з  проханням 
врегулювати дану ситуацію. 
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Бучачський район: 

22 травня 2007 р. ми направили звернення в Бучацькі районну та міську ради. В строки передбачені 
ЗУ ”Про звернення громадян” 27 травня 2007 р. було отримано відповідь від Бучачського міського 
голови  п.  Оверко  О.С.  В  листі  було  висловлено  подяку  за  сприяння  у  виділенні  субвенцій, 
повідомлено  на  який  об’єкт  були  виділені  кошти,  скільки  коштів  було  виділено  та  скільки 
використано.  Конкретної  інформації  по  використанню коштів  кошторисів  і  тендерів  отримано  не 
було. 

9 червня 2007 р. голові Бучачської районної ради п. Михайліву О.М. було направлено повторного 
листа з проханням надати конкретну інформацію з посиланням на відповідні статті Конституції та 
Закону України  “Про інформацію”.

17 червня 2007 р. було отримано відповідь, в якій, на жаль, не містилось ніякої нової інформації з 
посиланням  на  те,  що  документи,  які  підтверджують  виконані  за  ці  кошти  роботи,  знаходяться 
безпосередньо в Бучаській міській раді. 

10 липня 2007 р.  голові  Бучаської  районної  ради та  Бучаському міському голові  були направлені 
листи, в яких містилось повторне прохання надати конкретну інформацію по використанню коштів. 
19  вересня  відбулась  перша  моніторингова  поїздка  до  Бучача,  в  ході  якої  було  оглянуто  об’єкт 
реставрації – міську ратушу, а також проведено зустріч з окремими депутатами Бучачської міської 
ради з метою вияснення ситуації з використанням коштів. 

18 жовтня 2007 р. відбулась друга моніторингова поїздка, в ході якої була зустріч з міським головою 
Бучача  Оверком  О.С.  Ми  ще  раз  висловили  прохання  ознайомити  нас  з  документацію  по 
використанню виділених на  реставрацію коштів,  а  також запропонували міському голові  спільно 
провести з цього питання громадські слухання, при цьому міському голові було вручено відповідного 
листа,  на що міських голова запевнив нас у цілковитій підтримці та сприянні його боку як з питання 
отримання звітної документації так і щодо проведення громадських слухань, для яких в найближчий 
час пообіцяв призначити дату проведення. 

Проте через деяких час п. Оверко раптово змінив позицію на протилежну  –  23 листопада під час 
чергової робочої зустрічі в присутності керівника проекту Домбровського О.О., експерта Ханаса В.В. 
та  директора  ТРВ Асоціації  міст  України І.Гірчака  міський  голова  Бучача  раптово  і  категорично 
відмовився приймати участь у громадських слуханнях, мотивуючи тим  що дослівно:“з нього хочуть 
зробити злодія”. 

3 грудня 2007 р.  нами було проведено прес-конференцію, в ході якої, ознайомлюючи представників 
ЗМІ  з  результатами  проведення  громадських  слухань  у  м.  Кременець  та  ходом  проведення 
громадського  моніторингу  використання  коштів,  ми  також  повідомили  пресу  про  вищезгадану 
ситуацією в Бучачі. 

Окрім того,  щоб таки добитись отримання з  Бучача звіту при використання коштів та  домогтися 
проведення громадських слухань довелося знову використати механізм отримання інформації через 
депутатські звернення. Тому ми на прес-конференції  знову звернулись до присутнього там депутата 
Тернопільської обласної ради Рокочого Б.М. з проханням направити до Бучача депутатське звернення, 
що він і зробив 3 грудня. 

4 грудня 2007 р. нами також було направлено повторний лист Бучацькому міському голові Оверку 
О.С.  з  проханням надати офіційну відповідь на лист від 18  жовтня 2006 р.  яким ми ініціювали 
проведення громадських слухань у м. Бучач.

7 грудня  було здійснено поїздку до Бучача,  в  ході  якої  були проведені  робочі  зустрічі  з  головою 
Бучачської районної ради Михайлівим О.М. та директором ЗАТ “Львівреставрація” – підрядником 
реставраційних робіт. 

10 грудня 2007 р. від міського голови Бучача Оверка О.С. ми отримали відповідь на наш лист від 18 
жовтня,  де  він  погодився  на  проведення  громадських  слуханнь  –  16  грудня  2007  р.,  з  питань 
використання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-реставраційних робіт на міській 
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ратуші  в  Бучачі.   Лист  датований  25  жовтня  (Ніби  то  не  порушено  30-ти  денний  термін  згідно 
Закону(!!!), але штемпель на конверті свідчить про дату відправлення 10 грудня 2007 р!  Підтасовки 
Бучачського міського голови з відправленням відповіді заднім числом є очевидними. 

11 грудня 2007 р. на свій запит від 4 грудня Рокочий Б.М. отримав відпвідь від Оверка О.С. , а ми, 
відповідно  –  копію  відповіді,  в  якій  не  було  знову  надано  ніякої  конкретної  інформації  по 
використанню  коштів,  а  також  рекомендовано  звернутись  в  обласне  Управління  капітального 
будівництва до якого ми і так звертались, ще на самому початку проекту і отримали і так відповідь. В 
цьому листі  Бучачський голова також погодився провести  16 грудня громадські  слуханя,  де буде 
розглядатись  питання  використання  цільової  субвенції  спрямованої  на   проведення  ремонтно-
реставраційних робіт на міській ратуші. 

16 грудня 2007 р. в Бучачі таки відбулись громадські слухання (вперше за вісім  років хазяйнування п. 
Оверка  на  посаді  Бучачського  міського  головиі).  Окрім  представників  Коаліції  “Своє!”  та 
журналістів,  на  громадських слуханнях був  присутній  депутат  обласної  ради Рокочий Б.М.,  який 
направляв  за  нашим  проханням  депутатські  звернення  до  Бучачського  міського  голови.  В  ході 
обговорення питання про використання коштів, виділених  за сприяння Коаліції  “Своє!” в 2006 р. 
державного бюджету на збереження та реставрацію історико-культрурних пам’яток, міський голова 
Бучача для початку висловив сумнів, чи має Коаліція “Своє!” якесь відношення до виділення цих 
коштів  тому  нам  довилося  пред’явити  відповідні  листи  з  бюджетного  комітету  Верховної  раби 
України . Після цього, коли постало питання про відсутність відповіді на лист від Коаліції від 18 
жовтня 2007 р.  з проханням надати інформацію про використання коштів та провести громадські 
слухання  з  цього  питання,  нам   було  показано  вищезгаданий  лист  з  відповіддю,  який  нам  було 
надіслано  ніби ще 25 жовтня (з штемпелем відправлення, датованим 10-им грудня). Від усіх наших 
зауважень,  а  також  зауважень  депутата  обласної  ради  Рокочого  Б.М,  міський  голова  Бучача 
відмахнувся, пославшись не те, що набагато важливіше робити реальну справу і допомагати місцевій 
владі  “вибивати”  в  держави  кошти  на  реставраційні  роботи,  а  не  ставити  перепони,  вимагаючи 
звітування (!!!). Хоча на громадських слуханнях був присутній представник організації-підрядника, 
яка проводить реставраційні роботи на міській ратуші – ЗАТ “Львівреставрація”, ані від нього,  ані 
від міського голови ми не отримали детальної  інформації, а це кошториси та порядок проведення 
тендерів. 

Проте ще раніше звітну документацію по Бучачу ми таки отримали з інших джерел . 12 грудня 2007 
р.  депутат  обласної  ради  Рокочий  Б.М.  направив  депутатське  звернення  начальнику  КРУ  в 
Тернопільській  обл.  Панцьо  І.І.  з  проханням  надати  йому  відповідь  про  результати  перевірки 
використання цільової субвенції у розмірі 3 млн. грн., виділених в 2006 р. для збереження історико-
культурних пам’яток м. Бучач. Після отримання цих документів п. Рокочий передав нам їх копію. 

Таким чином, незважаючи на відверте небажання з боку Бучачського міського голови звітувати перед 
громадськими  організаціями  про  використані  кошти,  ми  таки  домоглися  з  допомогою  депутатів 
обласної ради  проведення громадських слухань, а також отримали звітні документи. 

Згідно  висновків  експертів   в  цілому об’єми  проведених  робіт  відповідають  витраченим  на  них 
коштам, ефективність їх використання як і в Збаражі  підлягає сумніву. 

1) По  перше:  не  зважаючи  на  те  ,  що  міська  ратуша  на  сьогоднішній  день  ще  до  кінця  не 
реставрована, із за зволікань посадовців міською радою не були вчасно засвоєні всі кошти і 
тому в кінці 2006 року було повернено до державного бюджету 700 тис. грн., а це небагато не 
мало половина річного бюджету м. Бучач.

2) По друге: під час ревізії контрольно-ревізійне управління виявило те, що в актах виконаних 
робіт  значилася  сума  714  тис  грн.,  а  використали  на  127,1  тис.  грн.  менше.  Раніше  при 
порівнянні  нашими  експертами  відповідей  наданих  нам  Бучацькою  районною  радою  та 
міською радою було виявлено невідповідність у відповідях саме на цих 127,1 тис. грн. Згідно 
чинного законодавства цей залишок мали повернути державі ще в кінці  2006 року,  а його 
використання швидко  розписали на перші  місяці  2007 р. Цікаво і  те,  що про порушення 
закону ревізори взнали з газет. — У пресі надрукували фото, де довкола ратуші риштування 
поставили тільки наполовину, а у документах йшлося, що воно вже стоїть.
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3) І по третє: процедура прозорості проведення тендерів викликає сумніви перші акти виконаних 
робіт, що виконав підрядник ЗАТ “Львівреставрація” датуються березнем 2006 р.,  а кошти 
почали поступати з державного бюджету реально лише на в кінці квітня 2006 р. – отже  ЗАТ 
“Львівреставрація” виконала перші роботи в борг коли не було ще ні рішень сесій районної та 
міської рад, ні постанови Кабінету міністрів №505 від 12.04.2006 “Про порядок використання 
цільової субвенції”, а оголошено про тендер було лише в червні 2006 р. відповідно в липні 
2007 р.  переможцем тендеру стає таж таки ЗАТ “Львівреставрація”  яка виконала вже частину 
робіт  наперед.  Виходить,  що  міський  голова  Бучача  Омельян  Оверко  знав  наперед  ще  в 
березні, хто переможе у тендері?

Інформаційна кампанія

Для інформаційного забезпечення моніторингу впродовж реалізації проекту було проведено 3 прес-
конференції: 

12 липня 2007 р.   було проведено прес-конференцію по результатах засідання Коаліції  “Своє” та 
підсисання Меморандуму. Прес-реліз додається.

Під  час  проведення  прес-конференції  прес-секретар  проекту  та  координатор  Коаліції  “Своє” 
Володимир  Ханас  та  керівник  проекту  “Час  звітувати”  Олександр  Домбровський  презентували 
журналістам місцевих ЗМІ даний проект, його мету та завдання, роль у ньому Коаліції “Своє!”. 

2  листопада,  3 грудня 2007 р.   було проведено прес-конференції,  на  якій представники ЗМІ були 
ознайомлені з  ходом виконання моніторингу,  а також із  проблемами, з  якими ми стикнулися при 
цьому, зокрема, відсутність відповідей із Збаража, а також небажання Бучачського міського голови 
звітувати  про  використання  коштів  та  проводити  громадські  слухання.  Після  цього  в  багатьох 
місцевих  виданнях  з’явились  гострі  статті,  які,  безперечно,  допомогли  переконати  місцевих 
чиновників Збаража та Бучача піти на співпрацю із Коаліцією “Своє!” та прозвітувати. 

Загалом за час реалізації проекту в  місцевих газетах було надруковано 19 статей, по проблематиці 
проекту та 18 статей було розміщено на різних інтернет виданнях в тому числі і н таких впливових як 
“Майдан” www.maidan.org.ua

Окрім  того,  відображення  в  місцевій  пресі  знайшли  проблеми,  пов’язані  із  засвоєнням  коштів, 
перевікрка  використання  яких здійснюється  в  рамках даного  проект,.  Увага  преси до  конкретних 
аспектів  даної  проблеми  стала  можливою  в  т.ч.  і  завдяки  тому,  що  громадські  об’єднання,  які 
підписали  Меморандум  Коаліції  “Своє”,  лобіюючи  інтереси  місцевих  громад  щодо  права  на 
отримання інформації, піднімали пов’язані з використанням вищезгаданих коштів  питання на усіх 
рівнях місцевої влади, використовуючи власні зв’язки та  інформаційні канали.  

Загалом інформація по реалізації проекту  була опублікована в  наступних місцевих ЗМІ:
• Газетна замітка - Газета “В кожен дім” № 47 (571) від 14.07.2007
• Газетна стаття "Громадські організації підписали антикорупційний меморандум"- Газета “В 

кожен дім” № 48 (572) від 17.07.2007
• Газетна стаття "Громадські організації попереджатимуть корупцію" - Газета “Номер один” № 

29 (94) від 18.07.2007
• Газетна стаття "Громадські організації - проти корупції" - Газета “Свобода” № 56 (2162) від 

14.07.2007
• Газетна стаття "За відновлення ратуші - штраф" - Газета “20 Хвилин” від 12.07.2007
• Газетна стаття "Буде ратуша як нова" - Газета “Свобода” № 88 (2194) від 03.11.2007
• Газетна стаття "Для реставрація бучацької ратуші потрібно ще 4 млн. грн."- Газета “В кожен 

дім” № 80 (564) від 6.11.2007
• Газетна замітка - Газета “Місто”  від 07.11.2007
• Газетна  стаття  "Де  ж  поділись  бюджетні  гроші?"-  Газета  “Четверта  влада”  №  42   від 

07.11.2007
• Газетна стаття "Куди збаразька влада поділа 3 мільони?" - Газета “Номер один” № 44 (109) від 

07.11.2007
• Газетна  стаття  "Реставрація  Бучацької  ратуші  може бути завершена  у  2008 році"  -  Газета 
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“Номер один” № 44 (109) від 07.11.2007
• Газетна стаття "Справа з туризмом - збаразька конфіденційність"- Газета “Нова ера” № 43 (72) 

від 7-13.11.2007
• Газетна стаття "На що пішли три мільони?" - Газета “Вільне Життя” № 35-90 (14890) від 

10.11.2007
• Газетна стаття "Не відзвітували за 3 мільони" - Газета “20 Хвилин” №265 від 13.11.2007
• Газетна стаття "Мер Бучача не хоче говорити де крутяться три  мільони?" - Газета “Номер 

один” № 48 (113) від 5.12.2007
• Газетна стаття "Звітувати не хочеться" - Газета “Вільне Життя” № 43-98 (14898) від 10.11.2007
• Газетна стаття  "Мер Бучача  пригрозив  активістам судом" -  Газета “20  Хвилин”  №293 від 

11.12.2007
• Газетна  стаття  "Чи  стане  Бучач  історико-архітектурним  заповідником"-  Газета  “Четверта 

влада” № 48  від 19.12.2007
• Газетна стаття  "Транш довіри міському голові  Бучача  Омельяну Оверку"  -  Газета  “Номер 

один” № 50 (115) від 19.12.2007
• Газетна  стаття  "Реставрація  ратуші  закінчиться  наступного  року,  а  в  міському  парку 

облаштують зону відпочинку" - Газета “Нова доба” № 52 (8258) від 21.12.2007

4.Проблеми, які виникли під час виконання проекту /коментарі
Основними проблемами під час виконання проекту було отримати відповіді від місцевих чиновників. 
Лише в Кременеці вдалося встановити робочий контакт з представниками місцевої влади та отримати 
від них звіт без застосування громадського тиску. 

Щодо  Збаража,  то  окрім  першого  звернення  з  проханням  надати  інформацію  про  використання 
коштів, на яке ми отримали відповідь з відмовою, усі наші повторні звернення були проігноровані. І 
лише  після  того,  як  після  проведення  нами  прес-конференції  в  багатьох  друкованих  виданнях 
з’явилась інформація про небажання Збаразької влади звітувати перед громадянами, після звернення 
до  прокуратури,  та  після  того,  як  до  Збаража  направив  за  нашим проханням  звернення  депутат 
обласної  ради,  ми  нарешті  отримали  відповідь  із  запитуваними  нами  копіями  документів  про 
використання коштів. Подібна ситуація виникла і в Бучачі, де міський голова раптово відмовився від 
будь-якої  співпраці,  і  лише  тиск  через  ЗМІ  та  через  депутатські  звернення  змусили  його  таки 
провести громадські слухання.  

Не все зрозуміло також і з відповіддю від Збаразької районної прокуратури на наше звернення щодо 
порушення посадовцями Збаража Закону України “Про інформацію” – із відповіді випливає, що ми у 
встановлений  термін  отримали  від  голови  Збаразької  районної  ради  відповідь,  в  якій  нам  було 
фактично відмовлено у наданні інформації. Незрозуміло також, де зникли ще два наших звернення, 
які не були зареєстровані в Збаразькій районній раді, хоч в нас є квитанції, які підтверджують, що ми 
їх таки відправляли. Незрозумілою також є те, як кваліфікує Збаразька районна прокуратура наше 
звернення – навіть в тому листі до голови Збаразької районної ради, на який ми отримали відмову, ми 
не  брали  на  себе  функції  контролюючих  органів,  але  лише  на  підставі  Закону  України  “Про 
інформацію” просили проінформувати нас, як громадян України, про використання коштів, які, окрім 
того, були виділені за нашого сприяння. Ця ситуація вже виходить за рамки даного проекту і буде 
об’єктом окремого розслідування доведеного до  кінця. Можна зробити висновок, що до цього часу 
багато хто з чиновників відверто зневажає інтереси та права громадян, і  лише під тиском від них 
можна отримати інформацію. 

5.Участь інших організацій:
12  липня  2007  р.  відбулось  відкрите  засідання  коаліції  “Своє!”,  де  11  громадських  організацій 
Тернопільщини підписали антикорупційний  меморандум, в якому задекларували про свою активну 
позицію, що до протидії будь яким проявам корупції та зокрема про всебічне свою участь у проекті 
“Час  звітувати”.  Коаліція  “Своє!”  стала  своєрідним  лобістським  об’єднанням  громадських 
організацій ігнорувати яке місцевій владі тяжче ніж окремо взяту організацію.

Увага преси до проекту і конкретних аспектів його проблематики стала можливою в т.ч. і завдяки 
тому,  що  громадські  об’єднання,  які  підписали  Меморандум  Коаліції  “Своє”,  лобіюючи  інтереси 
місцевих  громад  щодо  права  на  отримання  інформації,  піднімали  пов’язані  з  використанням 
вищезгаданих  коштів   питання  на  усіх  рівнях  місцевої  влади,  використовуючи  власні  зв’язки  та 
інформаційні канали. 
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ПРИКЛАД 4. АСОЦІАЦІЯ ЖІНОК ХАРКІВЩИНИ «БЕРЕГИНЯ» - «ЗА ПРОЗОРИЙ 
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС»

1.Короткий опис діяльності та результатів 
Наводиться короткий опис діяльності по проекту та отримані результати протягом звітного 
періоду.
Протягом звітного періоду (третій етап) проекту були виконані такі роботи:
І Організовано  та  проведено  Круглий  Стіл на  тему:  «Роль  громадськості  в  досягненні  
прозорості бюджетного процесу».
Круглий Стіл пройшов плідно і конструктивно. По закінченню Круглого Столу було узагальнено 
всі пропозиції учасників Круглого Столу по внесенню змін до Бюджетного Кодексу.

До участі у Круглому Столі та напрацюванні рекомендацій щодо  внесення змін до Бюджетного 
Кодексу  України з  метою  попередження  корупції  у  бюджетному  процесі  та  забезпечення 
прозорості дій влади  залучено керівників бюджетних установ та організацій, представників влади, 
депутатів  місцевих  рад,  юристів,  лідерів  громадських  організацій,  народних  депутатів  та 
представників засобів масової інформації. Всього – 32 особи. Між учасниками Круглого Столу, 
громадськістю  та  владою,  налагоджено  співробітництво,  знайдено  спільні  точки  зору  щодо 
необхідності  внесення  змін  до  чинного  законодавства  України  та  забезпечення  прозорості 
бюджетного процесу.

У роботі Круглого Столу взяли участь юристи-науковці з кафедри фінансів та права Національної 
юридичної академії ім. Я.Мудрого,  народні і місцеві депутати, — всі вони висловили свою точку 
зору щодо якості Бюджетного Кодексу. Була вислухана також думка держслужбовців, які сьогодні 
безпосередньо працюють з Бюджетним Кодексом. Рекомендації учасників Круглого Столу щодо 
внесення  змін   у  бюджетне  законодавство  було  опрацьовано  робочою  групою  Коаліції  «За 
прозорий бюджетний процес» і підготовлено до передачі депутатам Верховної Ради.

II Здійснено моніторинг та аналіз виконання міського бюджету Харкова за 11 міс. 2007 року.

В результаті моніторингу:
 III  Підготовлено  Звіт  про  стан  правопорушень  i  корупції  в  бюджетному 
процесі  Харкова. 
 ІV Вироблено рекомендації з покращення бюджетного процесу в Харкові.
 Активізовано населення. У Харкові створено Коаліцію «За прозорий бюджетний 
процес» у складі представників громадських організацій, влади, провідних юристів, науковців  
та журналістів.
 До бюджетного процесу міста Харкова, уперше за роки незалежності України,  
долучилися представники громадськості.
 Представники  громадськості  та  засобів  масової  інформації  на  тренінгах  
оволоділи  знаннями  щодо  бюджетного  процесу,  тому  тепер  вони  якісно  та  професійно 
здійснюють громадський контроль бюджетного процесу Харкова.
 Робочою групою Коалiцiї вивчено й оприлюднено процеси i процедури бюджетного  
процесу, які призводять до правопорушень та корупції. 
 За результатами виконання проекту налагоджено партнерство громадськості з  
владою.
 Депутати  бюджетної  комісії  міської  ради  почали  заслуховувати  бюджетні  
запити міських бюджетних установ.
 Налагоджено  тісну  співпрацю  депутатів  Харківської  міської  ради  та  членів  
бюджетної комісії з учасниками Коаліції «За прозорий бюджетний процес».
 Проведено широку інформаційну кампанію щодо стану та протидії корупції в бюджетній  
сфері міста Харкова. 

V Здійснено лобіювання рекомендацій щодо покращення бюджетного процесу в Харкові.
Стратегія  лобіювання  рекомендацій  щодо  покращення  бюджетного  процесу  в  Харкові 
передбачала низку заходів, що підпорядковані  таким завданням:

1. Налагодження постійних контактів з владою.
2. Аналіз та оцінка діяльності органів і структур влади.
3. Інформаційна допомога владі в поліпшенні бюджетного процесу.
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4. Вплив на ухвалення рішень влади.

У результаті Кампанії лобіювання  рекомендацій  щодо покращення бюджетного процесу в 
Харкові:

1.  Налагоджено тісну  співпрацю моніторингової  групи  проекту та  представників  Коаліції  «За 
прозорий бюджетний процес» з кафедрою фінансів та права Національної юридичної академії 
ім. Я.Мудрого, з журналістами, депутатами міської та Верховної Ради України, з Головним 
фінансовим  управлінням  Харківської  міської  ради,  з  постійною  комісією  з  питань 
планування,  бюджету  та  фінансів  Харківської  міської  Ради,  Контрольно-ревізійним 
управлінням Харківської області та прокуратурою Харкова.

Ми  залучили  регіональну  владу  як  партнерів,  спонукали  депутатів  міської  ради  до  активної 
діяльності  в  напрямку  поліпшення  бюджетного  процесу,  до  співпраці  в  напрацюванні 
рекомендацій щодо внесення змін у Бюджетний Кодекс України. Ми налагодили партнерство між 
громадянським суспільством та владою, залучилися підтримкою керівництва Харківської міської 
ради та її виконавчих органів, зокрема, начальника фінансового управління Таукешевої Т.Д..

2. Здійснено  аналіз та  оцінку  діяльності  органів  і  структур  влади в  цьому  напрямку.  
Відповідно,  результати  моніторингу  бюджетного  процесу  міста  використані  при 
напрацюванні рекомендацій  щодо  покращення  бюджетного  процесу,  під  час  медіа-
супроводу та при створенні ключової інформації кампанії лобіювання. 

3. Надано  інформаційну  допомогу  владі  в  поліпшенні  бюджетного  процесу.  Результати 
опитування  керівників  бюджетних  установ  міста,  результати  моніторингу  бюджетного 
процесу  Харкова  та  пропозиції  щодо  плану  заходів  у  напрямку  реалізації  концепції 
реформування  місцевих  бюджетів,  —  висвітлені  для  широкого  кола  громадськості  (на 
сайті  АЖХ  «Берегиня»,  в  ЗМІ,  розповсюджені  через  індивідуальну  Інтернет-розсилку, 
донесені  до  відома  влади).  Під  час  обговорення  на  Круглому  Столі  та  на  тренінгах 
результатів моніторингу бюджетного процесу міста та пропозицій щодо його поліпшення 
—  представники  влади  почули  багато  конструктивних  та  важливих  зауважень  з  боку 
науковців, представників громадських організацій та ЗМІ. 

4. Здійснено  вплив  на  ухвалення  рішень  влади  щодо  розгляду  пропозицій  з  покращення 
бюджетного процесу, шляхом: залучення до проекту ЗМІ, залучення представників влади 
до  участі  у  заходах  проекту  та  включення  їх  до  процесу  розробки  даних  пропозицій, 
шляхом налагодження тісної співпраці з мерією Харкова та з міською владою, і головне — 
налагодження  тісної  співпраці  з  Народними  депутатами  від  Харківської  області, 
представниками усіх політичних партій.

5.  Підготовлено  пропозиції  до  Верховної  Ради  щодо  внесення  змін  до  Бюджетного  Кодексу  
України.

VI Проведення громадських слухань щодо результатів виконання бюджету міста Харкова за 
2007 рік.
Згідно  ст.80  Бюджетного  Кодексу  України  річний  звіт  про  виконання  місцевого  бюджету 
подається у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.  Саме на цю 
статтю  послалася  міська  влада,  пообіцявши  провести  громадські  слухання  у  перших  числах 
березня. Тому ми звернулися до Юхані Гроссманна, директора проекту «Сприяння активній участі 
громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»», з проханням або подовжити термін дії 
проекту до 10 березня,  або дозволити провести громадські  слухання  поза терміном виконання 
проекту «За прозорий бюджетний процес».

VII Проведено широку інформаційну кампанію щодо стану та протидії корупції.
Результати інформаційної кампанії проекту:
Загалом,  на  сьогодні,  понад  900 тис. харків’ян  протягом другого  етапу  виконання проекту і  
понад 700 тисяч харків’ян протягом третього етапу проекту «За прозорий бюджетний процес»  
—  дізналися  про  проект  «Сприяння  активній  участі  громадян  у  протидії  корупції  «Гідна 
Україна»», про проект «За прозорий бюджетний процес», про їх мету, хід реалізації та головне  
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— про хід виконання бюджету Харківської міської ради, про його недоліки й порушення. А це вже  
значний крок на шляху до подолання корупції. 

13 грудня 2007 р, керівник проекту «За прозорий бюджетний процес» Любов Чуб у приміщенні 
інформаційного агентства «Статус-кво» провела позапланову прес-конференцію, на якій розповіла 
про  хід  та  поточні  результати  виконання  проекту.  На  прес-конференції  була  група  студентів 
Харківського  Національного  університету  ім.  Каразіна  факультету  журналістики,  яких  дуже 
зацікавив наш проект. А ще журналісти попрохали провести для них додатковий семінар з питань 
бюджетного процесу. Тому, в рамках інформаційної та освітньої кампанії проекту «За прозорий 
бюджетний процес», 29 січня 2008 року, Асоціацією жінок Харківщини «Берегиня»

VIII Організовано  додатковий  семінар  «Моніторинг  бюджетного  процесу міста» для 
представників харківських ЗМІ. 
У  результаті  заходу  ще  25  журналістів  отримали  знання  у  галузі  бюджетотворення  та  його 
виконання, отримали навички проведення громадського моніторингу бюджету міста, визначили 
свою участь у подальшій діяльності з цього напрямку в співдружності з громадськістю.

Журналісти  дізналися  про  результати  виконання  проекту  «За  прозорий  бюджетний  процес». 
Домовилися  про  продовження  співпраці  АЖХ  «Берегиня»  і  місцевих  ЗМІ  щодо  моніторингу 
бюджетного процесу у місті та регіоні.

Оскільки  учасниками  семінару  були  зацікавлені  журналісти,  то  вже  сьогодні  загальний  обсяг 
інформації  про бюджетні  процеси у місті  зріс  на 25%.  А ще журналісти  розмістили в у  своїх 
виданнях інформацію про наш захід. Аудиторія розповсюдження інформації — понад  300 тис. 
харків’ян.

2.Виконання завдань проекту:

І Підготовка та проведення Круглого Столу 
26 жовтня 2007 року  Асоціація жінок Харківщини „Берегиня” у рамках проекту  „За прозорий 
бюджетний  процес”  організувала  та  провела  Круглий  Стіл на  тему:  «Роль  громадськості  в  
досягненні  прозорості  бюджетного  процесу». До  участі  у  Круглому  Столі  були  запрошені 
керівники бюджетних установ та організацій, представники влади, депутати місцевих рад, юристи, 
лідери громадських організацій,  народні  депутати  та  представники засобів масової  інформації. 
Всього – 32 особи.

На обговорення були винесені теми:
1. Пошук шляхів співробітництва громадськості з владою щодо забезпечення прозорості 
бюджетного процесу.
2. Шляхи покращення бюджетного процесу в м. Харкові.
3.  Пропозиції  щодо  внесення змін до Бюджетного Кодексу України,  зокрема,  в частині 
формування  бюджетів  «знизу»,  визначення  додаткових  джерел  наповнення  місцевих 
бюджетів.

Між  учасниками  Круглого  Столу,  громадськістю  та  владою  налагоджено  співробітництво, 
знайдено спільні точки зору щодо необхідності внесення змін до чинного законодавства України 
та забезпечення прозорості бюджетного процесу.

У роботі Круглого Столу взяли участь юристи-науковці з кафедри фінансів та права Національної 
юридичної академії ім. Я.Мудрого,  народні і місцеві депутати, — всі вони висловили свою точку 
зору щодо якості Бюджетного Кодексу. Була вислухана також думка держслужбовців, які сьогодні 
безпосередньо працюють з Бюджетним Кодексом. Рекомендації учасників Круглого Столу щодо 
внесення  змін   у  бюджетне  законодавство  було  опрацьовано  робочою  групою  Коаліції  «За 
прозорий бюджетний процес» і підготовлено до передачі депутатам Верховної Ради.

II Здійснення моніторингу та аналізу виконання міського бюджету Харкова в 2007р.
У ході  виконання проекту «За прозорий бюджетний процес» було сформовано  моніторингову 
групу проекту у складі 7 чоловік, до якої увійшли:

1) Кучерявенко Н. П. — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та права 
Національної юридичної академії ім. Я.Мудрого;
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2)  Антонець  Ж.  І. — керівник  Харківського  обласного відділення  Всеукраїнської  громадської 
організації «Антикорупційний форум»;
3) Чуб Л. Н. — керівник проекту, президент АЖХ «Берегиня»;
4) Багіна Г. А. — юрист АЖХ «Берегиня»;
5) Печенізька Г. А. — голова робочої групи проекту;
6) Ключко О.Г. — журналіст газети «Время регионов Харьковщины»;
7) Каплуновська Н. Д. — заступник голови Головного управління фінансів Харківської обласної 
державної адміністрації.

У звітному періоді  моніторингова група проекту  разом з активістами  Коаліції  «За прозорий 
бюджетний  процес» продовжувала збір  інформації по  всіх  етапах  планування  та  виконання 
бюджету міста, перевірку її достовірності, аналіз та обробку цієї інформації. На основі поточних 
результатів аналізу поступово накопичувались пропозиції щодо покращення бюджетного процесу 
та рекомендації щодо внесення змін до Бюджетного законодавства, що запобігало б корупційним 
діянням та забезпечувало прозорість бюджетного процесу. Аналітичні висновки та напрацьовані 
пропозиції подавалися на розгляд учасникам Коаліції, обговорювалися на навчальних семінарах та 
тренінгах проекту, на Круглому Столі «Роль громадськості в досягненні прозорості бюджетного  
процесу».  Сформульовані  пропозиції  було  передано  до  Харківської  міської  ради.  І  головне, 
постійно акцентувалася увага місцевої влади на виявлених правопорушеннях та недоліках.

Члени Коаліції активно допомагали моніторинговій групі проекту у здійсненні оцінки та аналізу 
виконання  міського  бюджету.  У  вересні,  жовтні  та  листопаді  2007  року  вони  брали  участь  у 
засіданнях постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міської Ради, у 
пленарних засіданнях міської ради. Кожного місяця проводилися засідання Коаліції «За прозорий 
бюджетний процес», на яких розглядалися та затверджувалися поточні аналітичні висновки щодо 
ходу  виконання  Харківського  міського  бюджету,  рекомендації  моніторингової  групи  щодо 
внесення  змін  у  Бюджетний  Кодекс  України,  аналізувалися  пропозиції  щодо  покращення 
бюджетного  процесу,  надавалися  пропозиції  з  моніторингу бюджету в  районах міста  Харкова 
тощо.
Моніторингова  група  проекту,  залучаючи  до  співпраці  за  проектом  «За  прозорий  бюджетний 
процес» представників влади, запрошуючи їх на заходи проекту, тренінги, до участі на Круглому 
Столі,  до  співпраці  над  розробкою  рекомендацій  до  Верховної  Ради  щодо  внесення  змін  у 
нормативні  акти,  що  регулюють  бюджетний  процес,  —  здійснювала  просвітницьку  та 
інформаційну  кампанію,  налагоджувала  контакт  та  підвищувала  довіру  між  громадськістю  та 
владою, реалізовувала необхідні кроки на шляху втілення в життя пропозицій щодо покращення 
бюджетного процесу. 

III Підготовка Звіту про стан правопорушень i корупції в бюджетному процесі  Харкова 
Протягом звітного періоду проекту моніторингова група проекту,  взявши за основу  результати 
анкетування  бюджетних  установ,  результати  аналізу  планування  та  виконання  бюджету 
Харківським  міськвиконкомом (аналіз  та  перевірка  достовірності  скарг  громадян,  публікацій  у 
ЗМІ,  поточної  документації  по  виконанню  бюджету,  результатів  спостереження  на  засіданнях 
постійної  комісії  з  питань  планування,  бюджету  та  фінансів  Харківської  міської  Ради,  на 
пленарних засіданнях міської ради), — підготувала  Звіт про стан правопорушень i корупції в  
бюджетному процесі  Харкова. Звіт затверджено на засіданні Коаліції «За прозорий бюджетний 
процес», що відбулося у січні 2008 року. 

ІV Вироблення рекомендацій з покращення бюджетного процесу в Харкові.
Проаналізувавши протягом року хід виконання бюджету м. Харкова, робоча група Коаліції «За 
прозорий  бюджетний  процес»  зафіксувала  порушення  і  недоліки,  напрацювала  пропозиції  і 
рекомендації з їх усунення, та направила до мера міської ради і міського виконавчого комітету. 
А ще ми проаналізували слабкі сторони законодавства, визначили індикатори корупції та реальні 
шляхи   попередження  корупції.  Підключили  до  співпраці  над  розробкою  вищезазначених 
рекомендацій — депутатів Верховної Ради, представників міської влади, головних розпорядників 
бюджетних  коштів,  науковців  Харківської  національної  юридичної  академії  ім.  Ярослава 
Мудрого,  Харківського  національного  університету  ім.  Каразіна,  Харківського  національного 
економічного  університету  та  Харківського  інституту  соціальних  досліджень  та,  головне, 
громадських діячів, членів Коаліції «За прозорий бюджетний процес».  
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Від  керівників  бюджетних  установ,  учасників  літнього  анкетування, ми  отримали  пропозиції 
щодо  підвищення  рівня  прозорості  бюджетного  процесу  міста,  поліпшення  умов  формування 
бюджету  міста  загалом  та  умов  формування  бюджету  установи,  яку  вони  очолюють  і  яка 
фінансується з бюджету Харкова. 

На  Круглому  Столі  «Роль  громадськості  в  досягненні  прозорості  бюджетного  процесу»,  що 
відбувся  26  жовтня  2007  року, ми,  разом  з  керівниками  бюджетних  установ  та  організацій, 
представниками влади,  депутатами місцевих рад,  юристами, лідерами громадських організацій, 
народними  депутатами  та  представниками  засобів  масової  інформації,  —публічно  провели 
дискусію  щодо  ефективності  напрацьованих  рекомендацій,  визначили  спільні  точки  зору  та 
розбіжності  у  позиціях  зацікавлених  сторін  щодо  стратегії  підвищення  рівня  прозорості 
бюджетного процесу.

У  грудні  2007  року  до  підготовки  кінцевого  варіанту  пропозицій  з  покращення  бюджетного 
процесу  та  рекомендацій  щодо  внесення  змін  у  Бюджетне  законодавство  —  було  залучено 
експерта з питань бюджету.

Кінцевий варіант пропозицій було винесено на розгляд та затверджено на засіданні Коаліції «За 
прозорий бюджетний процес», що відбулася у січні 2008 року.

За  період виконання проекту ми зіткнулися  і  з  тим,  що правопорушенням у  бюджетній  сфері 
сприяють і  недоліки бюджетного законодавства. Зокрема, недосконалість Бюджетного Кодексу, 
який потребує змін. Наприклад, Бюджетний Кодекс України практично не передбачає санкцій за 
бюджетні  правопорушення.  Значні  можливості  для  порушень  відкриває  «різноцільове» 
планування бюджетів на рівні держави та місцях.

V Здійснення лобіювання рекомендацій щодо покращення бюджетного процесу в Харкові. 
Стратегія  лобіювання  рекомендацій  щодо  покращення  бюджетного  процесу  в  Харкові 
передбачала низку заходів, що підпорядковані  завданням:

1. Налагодження постійних контактів з владою.
2. Аналіз та оцінка діяльності органів і структур влади.
3. Інформаційна допомога владі в поліпшенні бюджетного процесу.
4. Вплив на ухвалення рішень влади.

Згідно обраній стратегії  лобіювання моніторинговою групою проекту було  розроблено  План 
проведення  кампанії  лобіювання  рекомендацій  щодо  покращення  бюджетного  процесу  в  
Харкові (Додаток 5.1).
Опис  заходів,  проведених  в  рамках  кампанії  лобіювання  рекомендацій  щодо  покращення 
бюджетного процесу в Харкові, детально висвітлено в Додатку 5.2

У результаті Кампанії лобіювання  рекомендацій  щодо покращення бюджетного процесу в 
Харкові:

1.  Налагоджено тісну  співпрацю моніторингової  групи  проекту та  представників  Коаліції  «За 
прозорий бюджетний процес» з кафедрою фінансів та права Національної юридичної академії 
ім. Я.Мудрого, з журналістами, депутатами міської та Верховної Ради України, з Головним 
фінансовим  управлінням  Харківської  міської  ради,  з  постійною  комісією  з  питань 
планування,  бюджету  та  фінансів  Харківської  міської  Ради,  Контрольно-ревізійним 
управлінням Харківської області та прокуратурою Харкова.
Ми  залучили  регіональну  владу  як  партнерів,  спонукали  депутатів  міської  ради  до  активної 
діяльності  в  напрямку  поліпшення  бюджетного  процесу,  до  співпраці  в  напрацюванні 
рекомендацій щодо внесення змін у Бюджетний Кодекс України. Ми налагодили партнерство між 
громадянським суспільством та владою, залучилися підтримкою керівництва Харківської міської 
ради та її виконавчих органів, зокрема, начальника фінансового управління Таукешевої Т.Д..

2. Здійснено аналіз та оцінку діяльності органів і структур влади в цьому напрямку. Відповідно, 
результати моніторингу бюджетного процесу міста використані при напрацюванні рекомендацій 
щодо  покращення  бюджетного  процесу,  під  час  медіа-супроводу  та  при  створенні  ключової 
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інформації кампанії лобіювання. 
3. Надано інформаційну допомогу владі в поліпшенні бюджетного процесу. Результати опитування 
керівників бюджетних установ  міста,  результати  моніторингу бюджетного процесу Харкова  та 
пропозиції щодо плану заходів у напрямку реалізації концепції реформування місцевих бюджетів, 
— висвітлені для широкого кола громадськості (на сайті АЖХ «Берегиня», в ЗМІ, розповсюджені 
через  індивідуальну  Інтернет-розсилку,  донесені  до  відома  влади).  Під  час  обговорення  на 
Круглому Столі та на тренінгах результатів моніторингу бюджетного процесу міста та пропозицій 
щодо  його  поліпшення  —  представники  влади  почули  багато  конструктивних  та  важливих 
зауважень з боку науковців, представників громадських організацій та ЗМІ. 

4. Здійснено вплив на ухвалення рішень влади щодо розгляду пропозицій з покращення бюджетного 
процесу, шляхом: залучення до проекту ЗМІ, залучення представників влади до участі у заходах 
проекту та включення їх до процесу розробки даних пропозицій,  шляхом налагодження тісної 
співпраці з мерією Харкова та з міською владою, і головне — налагодження тісної співпраці з 
Народними депутатами від Харківської області, представниками усіх політичних партій.

5.  Підготовлено  пропозиції  до  Верховної  Ради  щодо  внесення  змін  до  Бюджетного  Кодексу  
України.

VI Проведення громадських слухань з питань прозорості бюджетного процесу в Харкові.
Згідно  ст.80  Бюджетного  Кодексу  України  річний  звіт  про  виконання  місцевого  бюджету 
подається у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.  Саме на цю 
статтю  послалася  міська  влада,  пообіцявши  провести  громадські  слухання  у  перших  числах 
березня. Тому ми звернулися до Юхані Гроссманна, директора проекту «Сприяння активній участі 
громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»», з проханням або подовжити термін дії 
проекту до 10 березня,  або дозволити провести громадські  слухання  поза терміном виконання 
проекту «За прозорий бюджетний процес».

VII Проведення інформаційної кампанії щодо стану та протидії корупції в обраній сфері
Протягом звітного  періоду ми продовжували  проводити широку інформаційну кампанію щодо 
стану та протидії корупції в бюджетному процесі міста Харкова, про проект «Гідна Україна» та 
«За прозорий бюджетний процес». 

10.09.2007, Любов Чуб  — президент Асоціації  жінок Харківщина „Берегиня”  — висвітлювала 
діяльність по проекту «За прозорий бюджетний процес» на Обласному радіо (рейтинг ЗМІ — 50 
тис.  слухачів, кількість ефірів — 2) та на Республіканському радіо (рейтинг ЗМІ  —  20 тис. 
слухачів, кількість ефірів — 2 ). 

18.09.07  Любов Чуб провела пряму лінію в обласній газеті „Слобідський край”, матеріали були 
розміщені також на сайті Харківської обласної ради.  Таким чином, близько 32000 читачів газет та 
всі  ті,  хто  цікавляться  інформацією,  що  розміщується  на  сайті  Харківської  міської  ради  — 
дізналися про діяльність за проектом АЖХ „Берегиня”. 

27.11.07 року Любов Чуб — президент Асоціації жінок Харківщина „Берегиня” — розповідала 
для  країн  СНД  про  проект  «За  прозорий  бюджетний  процес»,  про  хід  його  реалізації  та  про 
досягнуті результати на Українському радіо у програмі «Моя Україна» (рейтинг ЗМІ — 60 тис. 
слухачів, кількість ефірів — 2 ). 

13 грудня 2007 р, керівник проекту «За прозорий бюджетний процес» Любов Чуб в приміщенні 
інформаційного агентства «Статус-кво» провела позапланову прес-конференцію, на якій розповіла 
про  хід  та  поточні  результати  виконання  проекту.  На  прес-конференції  були  присутні  багато 
журналістів  електронних  та  друкованих  ЗМІ  та  група  студентів  Харківського  Національного 
університету ім. Каразіна факультету журналістики. Трансляція сюжету новин ІА «Статус-кво» на 
каналі R-1 охопила аудиторію глядачів в понад 60 тис. осіб.

Після  прес-конференції  журналісти  попрохали  провести  для  них  додатковий  тренінг  з  питань 
бюджетного процесу. Тому, в рамках інформаційної та освітньої кампанії, 29 січня 2008 року, ми 
організували  додатковий  семінар  «Моніторинг  бюджетного  процесу міста» виключно  для 
представників харківських ЗМІ. 
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На семінарі були присутні 25 представників ЗМІ (друкованих та електронних ЗМІ, кореспонденти 
радіо  та  теленовин),  зокрема:  журналісти  газет  «Вечерний  Харьков»,  «Слобідський  край», 
«Городской  Дозор»,  журналу  «Редукціон»,  інформаційної  агенції  «Status-quo», «НСН»  «Новая 
Демократия», Служби новин Телеканалів «Фора»,  «АТВ/К», «Об’єктив-новини», кореспонденти 
програми «Влада народу», Харківського обласного радіо, представники прес-служб міської ради 
та облдержадміністрації, незалежні журналісти та ін.

У  результаті  заходу  ще  25  журналістів  отримали  знання  у  галузі  бюджетотворення  та  його 
виконання, отримали навички проведення громадського моніторингу бюджету міста, визначили 
свою участь у подальшій діяльності з цього напрямку в співдружності з громадськістю.
Журналісти  дізналися  про  результати  виконання  проекту  «За  прозорий  бюджетний  процес». 
Домовилися  про  продовження  співпраці  АЖХ  «Берегиня»  і  місцевих  ЗМІ  щодо  моніторингу 
бюджетного процесу у місті та регіоні.

Оскільки  учасниками  семінару  були  зацікавлені  журналісти,  то  вже  сьогодні  загальний  обсяг 
інформації  про бюджетні  процеси у місті  зріс  на 25%.  А ще журналісти  розмістили в у  своїх 
виданнях інформацію про наш захід. Аудиторія розповсюдження інформації — понад  300 тис. 
харків’ян.

Оголошення  про  організацію  Круглого  Столу  та  семінару,  проміжні  наробки  проекту  —  ми 
широко висвітлювали в електронних ЗМІ: 
а) робили індивідуальну розсилку (база даних АЖХ «Берегиня»);
б) розмістили інформацію на «громадських порталах»,  що також займаються й індивідуальною 
розсилкою («Громадський  простір»  (http://www.civicua.org)  — на  2600 електронні  адреси  було 
розіслано  наші  інформаційні  матеріали  про  заходи  проекту,  рейтинг  порталу  —  біля  700 
відвідувачів  на  день;  «Український  жіночий  портал»  (http://portal.uwf.kiev.ua/)  —  3000 
електронних  адрес  для  індивідуальної  розсилки,  рейтинг  порталу  —  30  відвідувачів  на  день; 
«Харьков  СОЦИАЛЬНЫЙ»  (http://www.mcpi.org.ua/)  —  індивідуальна  розсилка  сягає  50 
електронних  адрес,  рейтинг  —  60  відвідувачів  на  день;  «Молодіжний  Центр  Політики  та 
Інформації»,  ІА  «Статус-КВО»  (http://www.sq.com.ua/ )  —   рейтинг  порталу  сягає  2500 
відвідувачів на день. 
в) розмістили інформацію про проект на сайті АЖХ «Берегиня».

Загалом,  на  сьогодні,  понад  900 тис. харків’ян  протягом другого  етапу  виконання проекту і  
понад 700 тисяч харків’ян протягом третього етапу проекту «За прозорий бюджетний процес»  
—  дізналися  про  проект  «Сприяння  активній  участі  громадян  у  протидії  корупції  «Гідна 
Україна»», про проект «За прозорий бюджетний процес», про їх мету, хід реалізації та головне  
— про хід виконання бюджету Харківської міської ради, про його недоліки й порушення. А це вже  
значний крок на шляху до подолання корупції. 

3.Історії успіху

Історія перша
Вибачте нас за нескромність, але до початку проекту «За прозорий бюджетний процес» харківські 
журналісти практично не торкалися теми бюджету і не висвітлювали її у ЗМІ. По-перше, тому, що 
вважали її нецікавою, а по-друге, мало на цьому розумілися. 
Та вже після перших двох тренінгів у ЗМІ стало з’являтися все більше й більше інформації про хід 
виконання бюджету міста.

У  грудні  2007  року  до  нас  звернулися  з  проханням  провести  ще  одну (незаплановану)  прес-
конференцію про хід виконання проекту. Що ми із задоволенням і зробили. У прес-конференції 
взяло участь багато журналісті електронних і  друкованих ЗМІ.  Була  навіть та група  студентів-
практикантів Харківського Національного університету факультету журналістики.

Під час прес-конференції журналісти звернулися до Любові Чуб з проханням продовжити серію 
тренінгів для журналістів з питань бюджету, особливо для тих, хто до нас не потрапив у перший 
раз.  Що  ми  із  задоволенням  і  зробили.  Журналісти  були  дуже  вдячні.  Адже  тепер  вони 
розуміються на бюджеті і можуть поставити чиновникам досить професійні запитання.
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А ще на прохання журналістів, ми організували Консультаційний Центр з питань бюджету для 
журналістів і громадськості. І тепер будь-хто бажаючий може до нас зателефонувати і отримати 
кваліфіковану консультацію.
Оскільки  учасниками  семінару  були  зацікавлені  журналісти,  то  вже  сьогодні  загальний  обсяг 
інформації  про бюджетні  процеси у місті  зріс  на 25%.  А ще журналісти  розмістили в у  своїх 
виданнях інформацію про наш захід. Аудиторія розповсюдження інформації — понад  300 тис. 
харків’ян.

Історія друга
Вона є, але ми її напишемо додатково після того, як проведемо громадські слухання.

4.Проблеми, які виникли під час виконання проекту /коментарі
У зв’язку з  позачерговими виборами до Верховної Ради України та  через те,  що всі  керівники 
максимально  були  завантажені  проблемами  виборів,  ми  були  вимушені  перенести  засідання 
Круглого Столу  «Роль громадськості в досягненні прозорості бюджетного процесу» з  вересня 
2007 року на жовтень 2007 року. Оскільки в роботі Круглого Столу передбачав участь багатьох 
керівників та чиновників м. Харкова. 

Як  і  було  заплановано,  у  Круглому  Столі  взяли  участь  керівники  бюджетних  установ  та 
організацій, представники влади, депутати місцевих рад, юристи, лідери громадських організацій, 
народні депутати та науковці. Всього – 32 особи. Але, на жаль, слабо відгукнулися на пропозицію 
висвітлити роботу Круглого Столу журналісти місцевих ЗМІ. Вони заявили, що Круглі Столи їх не 
дуже цікавлять. Проте з радістю відгукнулися прийти на додатковий навчальний семінар на тему 
бюджету.

Проект  наш закінчувався  у  грудні  2007  року.  А на  цей  час  ми  мали  на  руках  лише  звіт  про 
виконання  міського  бюджету  за  10  місяців.  Проводити  слухання  лише  за  цей  період,  коли 
«найцікавіші» події по освоєнню бюджету відбувалися у грудні,  ми вирішили, що це не зовсім 
доцільно. Тому звернулися до  Юхані Гроссманна, директора проекту «Сприяння активній участі 
громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»», з проханням продовжити нам проект. 
Нам надали такий дозвіл, продовжуючи його до 7 лютого.

А,  згідно  ст.  80  Бюджетного  Кодексу  України  річний  звіт  про  виконання  місцевого  бюджету 
подається у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.  Саме на цю 
статтю  послалася  міська  влада,  пообіцявши  провести  громадські  слухання  у  перших  числах 
березня. Тому ми знову звернулися до Юхані Гроссманна, директора проекту «Сприяння активній 
участі  громадян  у  протидії  корупції  в  Україні  «Гідна  Україна»»,  з  проханням  або  подовжити 
термін  дії  проекту до 10 березня,  або дозволити провести громадські  слухання  поза  терміном 
виконання проекту «За прозорий бюджетний процес».
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ДОДАТК  И  

ЗАКОН УКРАЇНИ
(витяг)

Про відкритість і прозорість діяльності державних органів влади та органів місцевого 
самоврядування 

Цей  Закон  визначає  порядок  діяльності  державних  органів  влади  та  органів  місцевого 
самоврядування щодо створення умов для доступу громадян та юридичних осіб до інформації про ці 
органи  та  їх  діяльність  і  участі  громадян  в  управлінні  державними  справами,  місцевому 
самоврядуванні. 

Стаття 1. Сфера дії Закону 
1.  Цей Закон поширюється на  відносини,  що виникають у  процесі  діяльності  державних органів 
влади  та  органів  місцевого  самоврядування  та  їхньої  взаємодії  при  виробленні  та  реалізації 
державної політики з громадянами, об'єднаннями громадян, а також наданні інформації. 

Стаття 4. Доступ до інформації про діяльність державних органів влади та органів місцевого 
самоврядування 

1.  Будь-яка  інформація,  яка  знаходиться  в  державному  органі  влади  або  органі  місцевого 
самоврядування, повинна бути відкрита і доступна, за винятком визначеного переліку відомостей, 
доступ до яких обмежується на підставі закону або договору. 
2.  Державні  органи  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  зобов'язані  оприлюднювати 
інформацію  про  свою  діяльність,  крім  випадків,  передбачених  Законом  України  "Про  державну 
таємницю". 
3. Особи мають право у встановленому законом порядку звернутися до державних органів влади, 
органів місцевого самоврядування із запитом про відповідну інформацію, які зобов'язані її надати, 
крім випадків обмеження доступу на підставі закону або договору. 
4. Звернення та надання відповіді на інформаційний запит здійснюється у порядку, встановленому 
Законом України "Про інформацію". 

Стаття 5. Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню державними органами влади 
та органами місцевого самоврядування 

1.  Державні  органи  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  зобов'язані  оприлюднювати 
інформацію про: 
основні завдання та нормативно-правові засади діяльності, структуру органу; 
прізвища, імена та по батькові керівників; 
поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сторінок та електронної пошти; 
основні функції структурних підрозділів, прізвища, імена та по батькові, номери телефонів, адреси 
електронної пошти їх керівників; 
нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу; 
розпорядок роботи органу та час прийому громадян; 
плани  підготовки  органом  проектів  регуляторних  актів  та  зміни  до  них;  повідомлення  про 
оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу; звіти 
про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів; відомості про регуляторну 
діяльність органу; 
порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності (зразки документів, розрахункові рахунки 
для внесення необхідних платежів, їх розмір тощо); 
перелік  та  умови  отримання  послуг,  що  надаються  цими  органами,  форми  і  зразки  документів, 
правила їх заповнення; 
підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу; 
проведення приватизації, управління об'єктами державної та комунальної власності; 
цільові програми у відповідній галузі (сфері), регіоні; 
відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти; 
співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями; 
вирішення завдань з охорони довкілля та використання природних ресурсів; 
показники діяльності органу, у тому числі статистичну інформацію; 
поточні та заплановані заходи і події з питань, що належить до компетенції органу; 
майно,  матеріально-технічне  забезпечення,  фінансування,  кількість  працівників,  порядок  їх 
соціально-побутового та медичного забезпечення; 
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механізми та  процедури,  за  допомогою яких громадськість  може представляти свої  інтереси або 
впливати на процес формування політики, а також брати участь у прийнятті рішень; 
відомості про вакансії; 
повний перелік інформації, доступної для ознайомлення, інформаційні ресурси. 
2. Оприлюдненню підлягають також: 
1)  інформація  про  діяльність  відповідних  державних  органів  влади  та  органів  місцевого 
самоврядування, зокрема, проекти суспільно важливих нормативно-правових актів; 
2)  інформація про офіційні  події  і  про поточні рішення і  дії  державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, зокрема: 
а) інформація про вступ на посаду та/або відставку керівників державних органів влади та органів 
місцевого  самоврядування,  а  також  про  призначення  та/або  звільнення  керівників  структурних 
підрозділів цих органів; 
б) інформація про офіційні візити і робочі поїздки керівників державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування, які здійснюються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів; 
в)  тексти  офіційних  виступів  керівників  державних  органів  влади  та  органів  місцевого 
самоврядування; 
г) плани роботи державних органів влади та органів місцевого самоврядування на черговий квартал, 
а також звіти про результати роботи і виконання ними своїх обов'язків; 
д)  інформація  про  роботу  органів  місцевого  самоврядування  (час  і  місце  проведення  сесій  рад, 
порядок денний), протоколи засідань; 
е) інформація щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 
є) інформація про укладення міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України; 
ж)  інформація  про  відкриті  конкурси,  тендери,  аукціони,  які  проводяться  державними  органами 
влади та органами місцевого самоврядування; 
з)  інформація  про  стан  довкілля,  спричинену шкоду навколишньому природному середовищу та 
небезпечні екологічні впливи; 
і) роз'яснення з питань, що неодноразово повторюються у зверненнях громадян. 
3) статистична інформація про правотворчу і управлінську діяльність державних органів влади та 
органів місцевого самоврядування, зокрема: 
а) обсяги виробництва і споживання по окремих секторах ринку; 
б) обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій; 
в) стан охорони здоров'я і соціальний захист населення; 
г) культура, освіта, наука, молодіжна політика; 
д) захист довкілля (навколишнього природного середовища); 
е) боротьба зі злочинністю; 
є)  результати соціологічних та  інших опитувань,  досліджень,  фінансування  яких здійснювалось з 
бюджетних джерел. 
3. Підлягають негайному оприлюдненню будь-які повідомлення про події і факти, що загрожують 
життю, здоров'ю або/та майну осіб, а також про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим, а також 
спростування недостовірної інформації, розміщеної раніше. 
4. Державні органи влади та органи місцевого самоврядування мають право оприлюднювати й іншу 
інформацію  про  свою  діяльність,  крім  передбаченої  цим  Законом,  якщо  інше  не  встановлено 
законодавством України. 

Стаття 6. Способи оприлюднення інформації про діяльність державних органів влади та 
органів місцевого самоврядування 

1.  Інформація  про  діяльність  державних  органів  влади  та  органів  місцевого  самоврядування 
оприлюднюється шляхом: 
1) опублікування в друкованих засобах масової інформації, офіційних друкованих виданнях; 
2) розміщення в інформаційних системах та на власних веб-сторінках в мережі Інтернет; 
3) розміщення на інформаційних стендах; 
4) іншими способами, що не заборонені законодавством України. 

Стаття 7. Строки оприлюднення інформації 
1. Інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого самоврядування повинна 
бути оприлюднена у такі строки: 
а)  для  інформації,  оприлюднення  якої  передбачено  законодавством,  діють  передбачені  цим 
законодавством строки; 
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б)  проекти законів та  інших нормативно-правових актів,  внесені  на  розгляд відповідних органів, 
оприлюднюються не пізніше ніж за 20 днів до дати їх розгляду; 
в) інформація про проведення сесій рад, засідань виконавчих органів рад (час,  місце проведення, 
порядок денний) оприлюднюється не пізніше ніж за 7 днів до дня їх проведення; 
г) інша інформація, передбачена статтею 5, підлягає оприлюдненню у 10-денний строк. 

Стаття 9. Ведення державними органами влади та органами місцевого самоврядування веб-
сторінок у мережі Інтернет 

1. Державні органи влади , органи місцевого самоврядування можуть створити та вести сторінки в 
мережі  Інтернет,  оприлюднювати  їх  адреси  та  зміни  в  них,  розміщувати  в  Інтернеті  актуальну 
інформацію, вживати термінові заходи до усунення технічних несправностей, що перешкоджають 
доступу до сторінки в мережі Інтернет. 
2. Державні органи влади та органи місцевого самоврядування, які створили і ведуть веб-сторінки в 
мережі Інтернет: 
інформують громадськість про можливості ознайомлення з веб-сторінкою в мережі Інтернет шляхом 
обнародування відповідних адрес і змін до них; 
публікують на веб-сторінці в мережі Інтернет актуальну інформацію; 
застосовують термінові заходи для усунення технічних несправностей, які перешкоджають доступу 
до веб-сторінки в мережі Інтернет. 
3. На веб-сторінці в мережі Інтернет має бути зазначена дата кожного випадку оприлюднення та/або 
опублікування документа і дата оновлення інформації на веб-сторінці в мережі Інтернет. 
4. З веб-сторінок в мережі Інтернет, які ведуться державними органами влади та органами місцевого 
самоврядування,  має  бути  забезпечений  доступ  до  веб-сторінок  в  мережі  Інтернет,  які  ведуться 
створеними у їх складі органами, структурними підрозділами, підпорядкованими їм підприємствами, 
установами, організаціями. 

Стаття 10. Консультації з громадськістю 
1. Державні органи влади та органи місцевого самоврядування проводять консультації з громадські c 
тю  з  питань  формування  і  реалізації  державної  політики,  підготовки  і  прийняття  проектів 
нормативно-правових актів, оцінки діяльності цих органів. 
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадськості до участі в управлінні 
державними справами, надання можливості  для їх вільного доступу до інформації  про діяльність 
державних  органів  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  а  також  забезпечення  гласності, 
відкритості та прозорості в діяльності цих органів. 
3. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо: 
1)  проектів законів та інших нормативно-правових актів,  які  стосуються  прав,  свобод і  законних 
інтересів громадян; 
2) проектів державних і  регіональних програм економічного, соціального і  культурного розвитку, 
рішень щодо ходу їх виконання; 
3)  інших питань,  що стосуються  формування  і  реалізації  державної  політики у  визначеній  сфері 
державного і суспільного розвитку. 

Стаття 11. Громадські колегії 
1.  Для  координації  заходів,  пов'язаних  з  проведенням  громадських  консультацій  та  моніторингу 
врахування громадської думки під час прийняття державними органами влади та органами місцевого 
самоврядування рішень, можуть утворюватись консультативно-дорадчі органи – громадські колегії, 
які діють на підставі затверджених ними положень. 
2. До складу громадських колегій включаються представники громадських організацій, професійних 
спілок та інших об'єднань громадян, засобів масової інформації. 
3.  Громадські  колегії  можуть  вносити пропозиції  по проведенню консультацій  з  громадськістю з 
питань, не передбачених орієнтовним планом. 

Стаття 12. Форми проведення консультацій з громадськістю 
1.  Консультації  з  громадськістю  проводяться  у  формі  публічного  громадського  обговорення 
(безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). 
2. Форми проведення консультацій з громадськістю визначаються відповідним державним органом 
влади та органом місцевого самоврядування. 
3.  Порядок  проведення  публічного  громадського  обговорення  та  вивчення  громадської  думки 
органами виконавчої влади визначається Кабінетом Міністрів України. 
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Стаття 14. Вивчення громадської думки 
1. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом: 
1) проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз 
інформаційних матеріалів, фокус-групи); 
2) запровадження спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації; 
3) проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та 
телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп; 
4) опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій; 
5) проведення аналізу цільової інформації, що надходить до спеціальних скриньок. 

Стаття 17. Участь у роботі органів місцевого самоврядування 
1.  Органи місцевого самоврядування  зобов'язані  створити необхідні  умови для осіб,  які  бажають 
бути  присутніми  на  сесіях  рад  та  засіданнях  виконавчих  комітетів,  якщо  такі  заходи  не 
транслюються засобами масової інформації. 
2.  Вхід  до приміщень,  де  проводяться заходи,  передбачає  пред'явлення документу,  що посвідчує 
особу, та здійснення процедур, пов'язаних із забезпеченням безпеки. 
3.  Приміщення повинно бути  обладнано додатковими місцями у кількості,  не  менше двократної, 
передбаченої для депутатів, членів виконавчого комітету. 
4. Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити усіх бажаючих пакетом документів, що 
включають порядок денний та регламент. 

Стаття 18. Організаційні гарантії забезпечення відкритості і прозорості державних органів 
влади та органів місцевого самоврядування 

1. Державні органи влади та органи місцевого самоврядування можуть створювати у своєму складі 
структурні  підрозділи  і  призначати  відповідальних  осіб  для  безпосереднього  забезпечення 
відкритості і прозорості своєї діяльності. 
2. Державні органи влади та органи місцевого самоврядування організовують можливість отримання 
особами по телефону довідок щодо порядку реалізації положень цього Закону, в тому числі роботи 
посадових осіб державних органів влади та органів місцевого самоврядування. 
3.  На  вихідній  кореспонденції  державних  органів  влади  та  органів  місцевого  самоврядування 
зазначається прізвище та номер телефону особи, яка підготувала відповідний документ та яка може 
надати додаткову інформацію з порушеного питання. 

Стаття 19. Відповідальність посадових і службових осіб державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування за порушення вимог цього Закону 

1. Посадові і службові особи державних органів влади та органів місцевого самоврядування винні у 
порушенні  або  невиконанні  вимог  цього  Закону  несуть  відповідальність,  встановлену 
законодавством України. 
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4.КАМПАНІЇ АДВОКАСІ
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4. ЩО ТАКЕ АДВОКАСІ. ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КАМПАНІЇ З АДВОКАСІ

Оскільки адвокасі займається багато груп і мереж, існує низка різноманітних визначень цього явища. 
Адвокасі / Advocacy: ad (з грец.) – тут, в даний момент, voca (з грец.) – звати, закликати кого-небудь 
сюди. 

Адвокасі - це процес, в якому індивіди та організації досягають впливу на прийняття владних рішень 
(офіційний веб-сайт USAID).
Адвокасі  -  це  ряд  заходів,  спрямованих  на  осіб,  які  приймають  рішення,  та  політиків  з  ціллю 
підтримки  конкретних  політичних  питань.  Процес  адвокасі  ввважається  завершенним  тоді,  коли 
приймається певне рішення, і у відповідності з ним здійснюються певні дії (Посібник “Проведення 
кампаній з адвокасі”).
Адвокасі  -  це  низка  заходів,  спрямованих  на  політичних  діячів  з  метою  підтримки  прийняття 
конкретних політичних рішень (Українська мережа репродуктивного здоров’я).
Адвокасі - це організовані дії, спрямовані на здійснення впливу на певних осіб та/чи організації, що 
приймають рішення, або на політиків, щоб змінити певну ситуацію на краще.
Адвокасі - це діяльність по захисту прав та інтересів громадян шляхом їх участі в процесі прийняття 
рішень, які спрямовані на зміни.
Адвокасі  -  це  процес,  за  допомогою якого  окремі  особи  та/чи  організації  здійснюють  вплив  на 
ухвалення рішень з питань громадсько-державної політики.
Адвокасі - це діяльність, яка націлена на ефективний вплив на владу, задля створення законодавчо 
закріплених  умов  для  захисту  інтересів  громадян  і  вирішення  суспільних  проблем  на  засадах 
загальнолюдських цінностей.
Адвокасі -  це  діяльність  з  представлення  інтересів  громадян  шляхом  залучення  їх  до  процесу 
прийняття  рішень,  які  націлені  на  зміну  політики  влади  на  місцевому/державному  рівні  чи 
законодавства.

Філософська суть адвокасі
Адвокасі – це процес, в результаті якого, ті хто зазвичай нікого не слухають, чують тих, хто зазвичай 
мовчить.

Метафори адвокасі
(за матеріалами Assessing Advocacy Research Project)

Адвокасі як гра

Адвокасі  –  це  гра,  в  якій  ви  –  гравець,  а  система  –  інший 
гравець.  Роблячи  певні  кроки  ви  намага-  єтесь  виграти,  або 
принаймні не програти. На відміну від звичайної гри, в адвокасі 
виграє не лише один з гравців.
 

Адвокасі як маркетинг

Адвокасі  – це „розкрутка”  та „продаж” ідеї  чи способу вирішення 
проблеми. Адвокасі – це дії, спрямовані на те, щоб переконати інших 
„купити” ваш „товар”. У цьому випадку ваш „товар” – ваші потреби, 
нова  політика,  позитивні  зміни.  Ціль  маркетингу  –  зробити  ваш 
„товар”  якомога  привабливішим,  щоб  „покупець”  (тобто  система) 
сам  захотіла  його  „придбати”.  Можливо,  що  саме  ви  будете 
„покупцем”  –  і  тоді  адвокасі  полягатиме  у  відстоюванні  вашого 
права на одержання („купівлю”) від системи якісних послуг, за які ви 
сплачуєте податки. 
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Адвокасі як юриспруденція

Адвокасі є способом „адвокатури” – тобто „виступання за іншого”, в якому є 
„адвокат”  і  той,  чиї  інтереси  він  представляє.  Навіть  якщо  таке 
представництво  відбувається  не  в  суді,  часто  застосовуються  юридичні 
механізми. 

Адвокасі як комунікація

Те,  як  ми  живемо,  значною  мірою пов’язано  з  тим,  як  ми  спілкуємось  - 
говоримо,  слухаємо  (або не  слухаємо),  висловлюємо свої  почуття  та  ідеї, 
сприймаємо ідеї  інших.  У цьому сенсі  адвокасі  –  це чітке формулювання 
потреб  і  прав  тих,  чиї  інтереси  ви  представляєте  за  допомогою  процесу 
комунікації. Комунікація – це не тільки один з ключових способів адвокасі, 

але й спосіб вивчення самого процесу адвокасі. 

5 характерних ознак кампанії з адвокасі:

1) Це завжди пов’язано із захистом соціальної справедливості чи соціальних
1) інтересів;
2) Має бути чітко сформульована проблема;
3) Має (-ють) бути визначений (-ні) шлях (-и) вирішення цієї проблеми;
4) При цьому здійснюється вплив / тиск на владу;
5) Мають з’явитись системні зміни через прийняття відповідних документів /
6) нормативно-правових актів, які і мають їх забезпечити.

5 характерних ознак системної зміни:

1) Процедурність (все має відбутись згідно відповідної процедури);
2) Документованість (має бути наявний документ/нормативно-правовий акт);
3) Відтворюваність (можливість поширити це ще десь, в іншому місці);
4) Цю системну зміну можна змінити лишень через втілення іншої системної 
1) зміни;
5) Ця системна зміна має стосуватись певної групи людей, а не індивіда.
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Схема кампанії з адвокасі

Основні принципи адвокасі:

1) Адвокасі передбачає, що люди мають права, і ці права можна відстоювати;
2) Адвокасі опирається на ті права, які вже колись кимось для когось були
6) визначені;
3) Адвокасі працює краще для вузько визначених локальних проблем;
4) Адвокасі дозволяє зробити так, щоб всі державні структури працювали
7) так, як вони це повинні робити по закону. 
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5.ЛОБІЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КАМПАНІЇ З АДВОКАСІ

Лобіювання / Lobby (з анг.) - прийомна, вестибюль, кулуари.
Лобіювання –  це дії  особливо зацікавленої особи та/чи групи осіб, які намагаються вплинути на 
прийняття або ратифікацію законодавства або на рішення керівників виконавчої влади.
Лобіювання – це діяльність окремих осіб або угрупувань відносно органів державної влади з ціллю 
здійснення впливу від імені та в інтересах конкретної особи на розробку, прийняття та здійснення 
вказаними органами законодавчих актів чи адміністративних рішень.
Лобіювання  (для  громадських  організацій)  –  це  просування  та  відстоювання  громадських 
інтересів  в  законодавчому  процесі  шляхом  впливу  на  вибраних  офіційних  осіб  в  рамках 
формалізованої  демократичної  системи  управління  (ініціювання  законопроектів,  інформаційна 
робота з депутатами та фракціями, експертиза законопроектів і т.д.). Лобіювання здійснюється як 
частина більш масштабної кампанії по вирішенню суспільно значимої проблеми.
Лобіювання - це прямий безпосередній контакт з особами, які приймають рішення, або, які мають 
вплив на прийняття рішень, з метою підтримки та просування певної ідеї чи рішення (Адвокація прав 
дитини. Посібник для тренерів). 

Першочерговими  об’єктами  лобіювання  є  люди,  що  наділені  владою,  здатні  впливати  на  зміну 
політики в певній сфері.

Лобіювання може проходити через:
• Офіційне спілкування - відвідування людей, які приймають рішення;
• Неофіційне - через бесіди в коридорах, ресторанах, місцях для стоянки автомобілів, 
полях  для  гольфу  тощо,  адже  зацікавити  людей,  які  приймають  рішення,  можна, 
розмовляючи з  ними про повсякденне  життя,  чи  про події,  які  безпосередньо пов’язані  з 
адвокацією.

Існують чотири ключові кроки, що допоможуть процесу лобіювання та стануть початком серйозних 
переговорів

1. Ознайомтесь з коридорами влади
- система, процедури, графіки часу, ключові лідери і гравці.

2. Класифікуйте гравців
- на підставі того, як вони пов’язані чи ставляться до вашої проблеми і
  яким впливом наділені.

3. Інформуйте та будуйте відносини
• через  відвідування  та  зустрічі,  щоб  допомогти  їм  зрозуміти  ваші  проблеми  та 
забезпечити  їх  довіру  до  вас  як  до  надійного  джерела  якісного  аналізу,  і  як  до 
представника громадськості.

4. Отримайте увагу і покажіть вашу силу
• Підключайте партнерські ЗМІ, активізуйте  та мобілізуйте ваші дії таким чином, щоб 
люди,  які  приймають  рішення,  знали  про  те,  що  ваші  пропозицій  мають  підтримку 
громадськості.

Теми для розмов

Короткі твердження чи теми для спілкування з особою, яка приймає рішення, зазвичай, включають в 
себе чотири основних категорії інформації:

1. В  чому  полягає  проблема  і  яким  чином  вона  торкається  політичних,  економічних  та 
соціальних сторін життя;

2. Хто чи що є відповідальним за виникнення/існування проблеми;
3. В чому конкретно полягають ваші вимоги та пропозиції;
4. Що  може  зробити  особа,  яка  приймає  рішення,  аби  допомогти,  і  яку  користь  від  цього 

отримає особа, яка приймає рішення.

Викласти причину,  через яку ви прийшли, необхідно послідовно, не поспішаючи, з паузами, щоб 
помітити, чи має людина, з якою ви розмовляєте, питання чи коментарі.  Більш розширений опис 
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проблеми, не більше двох сторінок,  залиште після відвідування.  Тут  має бути включена  також й 
інформація про вашу організацію з контактами.

ПРОЕКТ «ГІДНА Україна» 50



ЕФЕКТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ – ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА КАМПАНІЇ АДВОКАСІ

6. КАМПАНІЯ З АДВОКАСІ ТА ПРОЕКТ

Досягнути  значних  результатів  при  здійсненні  адвокасі  можливо  лише  через  залучення  значної 
кількості союзників та здійснення спланованої системної діяльності. Такий спосіб дій і називається 
кампанією. 
Звичним  для  діяльності  багатьох  громадських  організацій  є  виконання  проектів.  Це  теж  добре 
зорганізована  діяльність,  спрямована  на  досягнення  конкретних  цілей.  Однак  проект суттєво 
відрізняється від кампанії.

Порівняння основних характеристик кампанії та проекту:
КАМПАНІЯ ПРОЕКТ

Низький рівень контролю Діяльність під контролем

Постійний пошук ресурсів Чіткий бюджет

Корекція по ходу Чіткий план дій

Змінювані учасники Сталі виконавці

„хаотичність” „стабільність”

7. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ

Під  політикою у  даному  значенні  розумієтьтся  план,  курс  дій  або  напрям  дій,  прийнятний   і 
дотримуваний  владою,  керівником,  політичною  партією.  Саме  в  такому  значенні  розуміється 
політика,  коли  кажуть  про  державну  політику   та  напрямки  (зовнішня,  внутрішня,  економічна, 
соціальна). Саме політика як курс дій є предметом аналізу політики.  

Навіщо потрібен аналіз політики?

• Визначення впливу даної політики на суспільство та його окремі групи
• Отримання аргументів для обґрунтування позиції вашої організації щодо даного 
питання
• Можливість впливати на формування та прийняття рішення
• Можливість залучення ЗМІ та громадськості

Питання, на які потрібно отримати відповіді шляхом аналізу політики:

• Які позитивні та негативні сторони існуючої політики?
• Що саме ви хочете змінити? Чому?
• Якого результату ви прагнете добитися?
• Які рівні прийняття рішень доступні вашому впливу?
• Які  найважливіші  фактори  (змінні)  мають  бути  враховані  для  розробки 

ефективної політики? 
• Які засоби впливу на прийняття рішень є у вашому розпорядженні?
• Які ресурси для здійснення впливу є у вашому розпорядженні?
• Як використати ці ресурси найбільш ефективно?

Що таке системний аналіз політики?

• Визначення, артикуляція та деталізація проблеми
• Визначення шляхів вирішення проблеми
• Оцінка ефективності кожного із шляхів вирішення проблеми
• Визначення ризиків, пов'язаних із застосуванням кожного із шляхів
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• Визначення оптимального варіанта вирішення проблеми
• Вироблення рекомендацій
• Визначення шляхів і вартості реалізації запропонованих рекомендацій
• Аналіз впливу застосування даних рекомендацій на всі зацікавлені групи
• Моніторинг реалізації політичних рішень і оцінка результатів

Вивчіть процес формулювання і прийняття рішень

• Як одержати доступ до процесу формування та прийняття рішень?
• Хто може брати участь у цьому процесі?
• Які ресурси для цього потрібні?
• Наскільки відкритим є цей процес?
• Наскільки прозорим є цей процес?
• Чи приймаються рішення публічно?
• Чи є рішення обов'язковими для оприлюднення?
• Якщо так, то як вони оприлюднюються?
• Чи є конкретне політичне рішення вираженням колективного вибору?
• Чи зрозуміло, в чиїх інтересах приймається політичне рішення?
• Наскільки відповідальною є влада?
• Які механізми роблять політиків відповідальними за прийняті ними рішення?

Використання результатів вивчення

• Які рівні прийняття рішень доступні Вашому впливу?
• Які засоби впливу є у Вашому розпорядження?
• На якому етапі прийняття рішення Ви можете на нього впливати?
• Хто є мішенню Вашого впливу: на які органи, інституції, на яких конкретних осіб буде 

спрямований Ваш вплив?

Основні типи рішень

o Верховна Рада – приймає Закони України (Постанови) 
o Президент видає Укази (Розпорядження)
o Кабінет Міністрів видає Постанови
o Міністерства  і  Державні  комітети  видають  Накази  і  Розпорядження,  якими 
затверджують Інструкції
o Обласні ради – Рішення (Положенні, Порядки, Інструкції)
o Голови місцевих держадміністрацій видають Розпорядження

Що таке добре проведений аналіз політики?
•   Проблемно-орієнтований, а не ідеологічно-орієнтований

  Проблему визначено чітко і вичерпно
  Визначені політичні і практичні завдання
  Розглянуто і критично досліджено якнайбільше конкретних проявів проблеми
  Поставлено реальні цілі, результат досягнення яких можна оцінити в конкретному вимірі
  Чітко визначено групи, зацікавлені (не зацікавлені) у вирішенні даної проблеми (організації, 
групи осіб, ЗМІ)
  Визначено "союзників" і "противників"
  Враховано можливості переговорів
  Запропоновані альтернативи є теоретично, методологічно і технічно доцільні
  Запропоновані альтернативи є політично прийнятні та  недискримінаційні
  Існує організаційна спроможність їх реалізації
  Визначені найбільш ефективні з погляду вигод-витрат шляхи вирішення проблеми
  Враховано можливості моніторингу на кожному етапі і корекції "по ходу" реалізації рішень
  Визначено критерії оцінки ефективності
  Оцінено вплив застосування цього рішення на всі зацікавлені групи
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7.Аналіз політики.

1. Місце, роль та завдання аналізу політики у проведенні кампаній з адвокасі. 
2. Формулювання проблеми та вплив на формування «порядку денного» органів влади.

• Проблемна ситуація та проблема;
• Особливості проблем політики;
• Підходи до визначення проблеми;
• Етапи та складові аналізу проблеми;
• Методика формулювання проблеми;
• Лобіювання як вплив на порядок денний;
• Умови попадання до «порядку денного»;
• Етапи та впливи на формування «порядку денного»;

3. Визначення «зацікавлених сторін» та характеру їх інтересів. «Мапа політики».

o Поняття «зацікавлені сторони» та необхідність враховувати їхні інтереси ;
o Види робіт із «зацікавленими сторонами»;
o Способи визначення «зацікавлених сторін»;
o Організація консультацій із «зацікавленими сторонами»;
o Критерії відбору «зацікавлених сторін»;
o Визначення інтересів «зацікавлених сторін»;
o Оцінка впливу та важливості «зацікавлених сторін»;
o Класифікація «зацікавлених сторін»;
o «Мапа політики»;
o Оцінка впливу варіанту рішення на інтереси «зацікавлених сторін»;  
o Розробка інформаційних повідомлень про загрози владного та переваги 

альтернативного владному варіанту вирішення проблеми;
o Форми участі та залучення «зацікавлених сорін» у лобістській кампанії;

4. Проектування політики : цілі, інструменти / засоби політики.
5. Прогнозування результатів та критерії оцінки альтернативних пропозицій.

• Роль та особливості прогнозування у аналізі політики;
• Види та межі прогнозування;
• Методи погнозування : екстраполяція, метод Дельфі, «мозкова атака», «матриці 

перехресного впливу», «написання сценарію», моделювання та інш.;
• Коротко-, середньо- та довго- строкові результати реалізації пропозиції;
• Непередбачувані наслідки та побічні впливи політики (в суміжних сферах);
• Вимоги до критеріїв оцінки політики;
• Оціночні критерії : результативність, ефективність, справедливість
• Практичні критерії : адекватність, прийнятність; політична здійсненність, здатність до 

адміністрування;
• Аналіз вигід / витрат (кількісний, якісний, модифікований).
• Аналіз витрат / ефективності.
 

6. Розробка плану впровадження політики.
7. Вплив політики, її оцінювання та зміна. 
8. Вироблення, оформлення та презентація пропозицій (варіанту) політики.

• Критерії обгрунтування пропозицій;
• Загрози для будь-якого вироблення політичних пропозицій;
• Вимоги до формулювання пропозицій (варіанту) політики : здійсненність, 

перспективність, обтяженість цінностями, етична складніть;
• Психологічні та ціннісні аспекти сприйняття пропозицій. Мотивація вибору варіанту;
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• Вимоги щодо оформлення пропозиції;
• Ключові аспекти презентації пропозиції та критерії успішності презентації. 
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8. АНАЛІЗ ВИГОД ТА ВИТРАТ. АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА. АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВ 
ПОЛІТИКИ

Стандартом для внесення будь-яких пропозицій для прийняття владних рішень є підготовка 
двох документів: „Аналіз вигод і витрат” та „Аналітична записка”.

Увага! Аналіз вигод і витрат – складний процес, який потребує значних знань та даних (зокрема – 
статистики,  результатів попередніх досліджень тощо).  Органи влади зобов’язані  проводити аналіз 
вигод і витрат, готуючи обґрунтування проектів своїх рішень, а також зобов’язані оприлюднювати 
вироблений ними аналіз (див. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”).

Аналіз вигод і витрат
(часовий термін – один рік)

Групи населення Вигоди
Прогноз,

в грн.
Витрати

Прогноз,
в грн.

Тут описуються переваги,  
зиски, інші вигоди для 

конкретної групи 
населення

Оцінка
вартості  

вигод в 
гривнях

Тут описуються 
витр
ати, 
погір
шенн

я 
ситу
ації  
для 

конкр
етної 
групи 
насел
ення

Оцінка 
вартості 
витрат в 
гривнях

1. Бюджетники

2. Суб’єкти 
господарюван-ня / 
підприємці

3. Споживачі або 
громада
 

4. і т. д.

Загальна сума 
вигод, в грн.

Загальна 
сума 

витрат, 
в грн.

Порівняння сум вигод і витрат дають основу для аргументації необхідності прийняття відповідного 
рішення.
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АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
(структура побудови)

1.ОПИС СИТУАЦІЇ
яким чином регулюється проблема
хто (які органи) за це відповідають
чим не задовольняє наявна ситуація

2.У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПРОБЛЕМА
      (коротко в одному абзаці і розширено в двох-трьох абзацах)

3.  ВАРІАНТИ РІШЕННЯ
      (подається по кожному із запропонованих варіантів)

4. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Висновки
Позитивні негативні

 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ   (щодо найбільш ефективного варіанту)

З  метою  підготовки  рекомендацій  щодо  вибору  кращого  серед  запропонованих  альтернативних 
варіантів  політики  можна  використовувати  систему  з  п’яти  універсальних  критеріїв: 
результативність політики, ефективність політики, справедливість політики, політична здійсненність, 
адміністративна здійсненність1. 

Таблиця. Порівняльний аналіз альтернатив політики
Критерії Оцінки альтернатив політики

Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3
Результативність
Ефективність
Справедливість
Політична 
здійсненність
Адміністративна 
здійсненність
Оцінка варіанта
Рейтинг варіанта

Порівняльний аналіз альтернатив політики здійснюється  за 3-бальною шкалою, де 3 — високе 
значення, 2 — середнє, 1 — низьке.

Пояснення до оцінювання альтернатив

Результативність. Для визначення результативності  кожної з альтернатив  необхідно  визначити 
чіткі завдання та сформульовати критерії їхнього досягнення і проаналізувати ймовірність виконання 
завдання  по  кожній  з  альтернатив.  З  урахуванням  критеріїв  слід  визначити,  яка  ймовірність 
досягнення  всього  комплексу  цілей  (завдань).  Якщо   всі  завдання  будуть  виконані  з  високим 
ступенем ймовірності, то результативність висока і  виставляється найвищий бал. 

1 Див.: Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, сфера 
прикладнеих досліджень. Зб.документів і матеріалів / Укл. О. Кілієвич, В. Терличка. – К.: «К.І.С.», 2004. – 210с.
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Ефективність – це співвідношення затрат на реалізацію альтернативи й досягнутих результатів.  
Для визначення ефективності слід підрахувати потенційні витрати та вигоди, пов’язані з реалізацією 
альтернативи політики. Вигоди – це грошова оцінка очікуваних позитивних результатів і наслідків, 
витрати – це грощова  оцінка  затрачених ресурсів  (у т.ч.  і  часу),  а  також потенційних втрат  для 
суспільста загалом або окремих його груп, небажаних наслідків.

Справедливість. Даний  критерій  оцінювання  альтернативних  варіантів  дозволяє  виміряти 
альтернативи  за  ступенем  пропорційності  впливу.  Критерій  справедливості  дозволяє  врахувати 
перерозподільні  ефекти  –  непропорційний  вплив  заходів  на  рзні  регіони  й  групи  населення,  які 
можуть  аналізуватися  за  такими  ознаками,  як  громадянство,  місце  проживання,  рівень  доходів, 
соціальна, національна приналежність, вік, стать тощо.

Політична здійсненність. Цей критерій передбачає врахування таких аспектів: 
а) відповідність пріоритетним завданням органів влади (н-д, програмі дій уряду);
б) ставлення громадськості до запланованих заходів;
в)  ставлення  впливових  груп  спеціальних  інтересів  (зокрема,  представлених  у  парламенті  та  в 
органах місцевого смсоврядування);
г) відповідальність за ухвалення рішень: хто або які органи прийматимуть рішення й за який термін.

Адміністративна здійсненність. Цей критерій потребує проаналізувати такі чинники:
а)  чи  можна  реалізувати  запропонований  варіант  політики  за  навних  політичних,  економічних, 
соціальних та адміністратиних умов;
б) чи достатньо персоналу відповідної кваліфікації для його реалізації;
в) чи є в наявності необхідні матеріальні та часові ресурси.
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9. СТРАТЕГІЧНЕ ТА ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КАМПАНІЇ З АДВОКАСІ

Основні елементи кампаній з адвокасі
1. Чітка стратегія 
2. Ретельно розроблений  план дій  
3. Напружена робота

Стратегія і тактика
• Стратегія - загальна карта, яка направляє всі  дії у напрямку до досягнення чіткої мети 
• Тактика - конкретні дії, сукупність яких приводить до загального результату 

Модель стратегічного планування “10 запитань”
(за Д. Шильцем (Центр Демократії (Інститут Адвокасі) (США))

Визначення стратегічного планування
Стратегічне планування – це впорядковані дії з формулювання фундаментальних рішень і розробки 
заходів, що формують і спрямовують діяльність з адвокасі. 
Стратегія – це загальна “карта”, за якою спрямовується використання конкретних дій чи тактичних 
прийомів  в  напрямку  чітко  визначених  і  реалістично  досяжних  цілей.  Стратегічне  планування 
включає реалістичну оцінку того, де наразі знаходяться організації громадянського суспільства, куди 
вони хочуть йти, і як їм туди дістатися. Стратегічне планування є конче необхідним для проведення 
оцінки.  Не  знаючи,  з  чого  організація  розпочинає  свою  діяльність,  важко  оцінити  досягнутий 
прогрес.

Модель стратегічного планування 
Існує  багато моделей,  що можуть  використовуватися  для цілей стратегічного планування.  Нижче 
наведено одну з таких моделей, що базується на практичному досвіді організацій з адвокасі щодо 
розробки та проведення тренінгів і семінарів. 

Модель стратегічного планування   “  10 запитань  ”  

Питання з 1 по 6 стосуються зовнішнього середовища.

1. Політичний клімат: Чи в даних політичних умовах кампанія з адвокасі може мати шанси на 
успіх?

2. Проблема та мета кампанії з адвокасі: В чому полягає проблема? Яка є мета нашої кампанії з 
адвокасі?

3. Ключові гравці: Хто може допомогти / завадити досягнути мети кампанії з адвокасі?
4. Ключове повідомлення: Що необхідно донести до ключових гравців?
5. Вісник/посланець: Хто має донести ключове повідомлення до ключових гравців? 
6. Канали/механізми  донесення  ключового  повідомлення: Яким  чином  ключове  повідомлення 

буде донесене до ключових гравців?

Питання з 7 по 10 стосуються внутрішнього середовища 

7. Ресурси організації: Які ресурси/переваги має наша організація для здійснення даної кампанії? 
8. Труднощі/перешкоди: Яких ресурсів нам бракує для успішної реалізації кампанії з адвокасі?
9. Послідовність кроків/дій: Якою має бути послідовність наших кроків/дій по реалізації кампанії з 

адвокасі?
10. Оцінка: Як ми переконаємось, що наші зусилля дають потрібні результати?
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Використання даної моделі стратегічного планування:

1. Політичний клімат: Чи в даних політичних умовах кампанія з адвокасі може мати шанси на 
успіх?

Будь-яка ефективна кампанія з адвокасі  повинна спочатку оцінити, чи є політичне середовище, в 
умовах  якого  здійснюватиметься  кампанія,  достатньо  сприятливим  як  для  організації,  так  і  для 
обстоюваного нею питання. За певної політичної ситуації кампанія з питань конституційної реформи 
може виявитися нежиттєздатною, тоді як кампанія із захисту екологічно вразливих регіонів навпаки 
може мати шанси на успіх.  Рішення,  що ухвалюються на всіх етапах стратегічного плану,  також 
повинні  враховувати  результати  оцінки  політичного  середовища.  Рішення  щодо  формулювання 
питань, цільових установ і осіб, що ухвалюють рішення, ключового повідомлення та вісника, а також 
створення коаліцій приймаються на основі оцінки політичного середовища. 

2. Проблема та мета кампанії з адвокасі: В чому полягає проблема? Яка є мета нашої кампанії з 
адвокасі?

У кожній кампанії з адвокасі необхідно чітко визначити проблему та бажану мету. Місцева система 
водопостачання  є  незадовільною  і  місцева  спільнота  хоче  мати  доступ  до  якісної  питної  води? 
Центральні органи влади перешкоджають вільному обміну ідеями і неурядові групи хочуть добитися 
публікації матеріалів без цензури?
Чітко  визначивши проблему та  можливі  варіанти  її  вирішення,  необхідно  розглянути  потенційні 
ризики,  пов’язані  з  реалізацією  кампанії  з  адвокасі.  Піднявши  певне  питання  та  розпочавши 
кампанію з адвокасі з його вирішення, завжди існує ризик, що ухвалене рішення буде не таким, як 
цього  б  хотілося.  Наприклад,  добиваючись  розширення  заповідника,  існує  ризик,  що  особи  або 
організації, які прагнуть використовувати його ресурси у власних інтересах, скористаються дебатами 
в рамках кампанії, щоб навести аргументи стосовно того, що заповідник вже й так займає занадто 
велику територію і її необхідно зменшити.  
Організації, що проводять кампанії з адвокасі, не завжди можуть контролювати  перебіг подій, тому 
ризик негативних наслідків  кампанії  може переважити вірогідність  ухвалення  бажаного рішення. 
Цей ризик треба ретельно та об’єктивно оцінити, перш ніж розпочинати кампанію з адвокасі. 

3. Ключові гравці: Хто може допомогти / завадити досягнути мети кампанії з адвокасі?

Дуже важливо визначити ті державні установи та/або тих державних посадових осіб, які спроможні 
сприяти  або,  навпаки,  блокувати  досягнення  бажаних  результатів.  Вирішення  питання  може 
залежати  від  адміністративного  органу,  який  вводить  в  дію  певні  нормативні  положення  або 
здійснює контроль за дотриманням стандартів; судових інстанцій,  спроможних примусити органи 
виконавчої влади дотримуватися вимог закону, або ухвалення певних законодавчих положень. Часто 
необхідно або доцільно добиватися вирішення проблемного питання за декількома напрямками. Але 
у будь-якому випадку, необхідно ретельно розглянути усі можливі варіанти, що можуть сприяти або 
стати на заваді вашій громадсько-політичній позиції.  
Визначивши  відповідні  установи  державної  політики,  необхідно  в  кожній  установі  визначити 
ключових осіб, які можуть вплинути на результат. Такою особою може бути парламентар,  міністр, 
чиновник або обрана посадова особа. Головне завдання полягає в тому,  щоб визначити ключових 
осіб, задіяних в процес ухвалення рішення, як тих, хто підтримає позицію організації, так і тих, хто 
виступатиме проти неї. Аналогічно, визначення тих структур та осіб, що можуть бути союзниками 
або  супротивниками  організації  під  час  реалізації  кампанії  з  адвокасі,  має  велике  значення  для 
стратегічного планування. 

4. Ключове повідомлення: Що необхідно донести до ключових гравців?

Сформулювавши питання, визначивши бажаний результат, а також установи та гравців, спроможних 
сприяти його досягненню, необхідно розробити ключове повідомлення, яке може переконати цих 
гравців та залучити їх на сторону організації. Для різних установ і осіб можуть використовуватися 
різні ключові повідомлення. Наприклад, якщо кампанія з адвокасі включає як судовий процес, так і 
роботу  з  адміністративними  органами,  ключові  повідомлення  для  суду  і  відповідного 
адміністративного органу можуть суттєво відрізнятися: у першому випадку – акцент на аргументи 
суто правового характеру, у другому – акцент на переваги варіанту, що його пропонує організація, 
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порівняно  до  інших  можливих  варіантів  вирішення  питання.  У  подальших  розділах  ми  більш 
детально  зупинимося  на  тому,  що  для  забезпечення  впливу  на  громадську  думку  можуть 
використовуватися різні або по різному представлені ключові повідомлення.

5. Вісник/посланець: Хто має донести ключове повідомлення до ключових гравців?

Необхідно ретельно підійти  до  вибору найефективнішого  вісника  для  кожної  цільової  аудиторії. 
Висококваліфікований юрист, залучений для участі у судовому процесі, може виявитися далеко не 
найкращим доповідачем під час слухань щодо певного питання у парламентському комітеті. Вибір 
вісника  може  бути  таким  же  життєво  важливим  питанням,  що  і  зміст  самого  ключового 
повідомлення.

6. Канали/механізми донесення ключового повідомлення: Яким чином ключове 
      повідомлення буде донесене до ключових гравців?

Канал, за допомогою якого передається ключове повідомлення, також варіюватиметься в залежності 
від  питання  і,  власне,  самого  ключового  повідомлення.  Часто  кампанії  з  адвокасі  передбачають 
використання  різноманітних  ЗМІ,  з  метою  забезпечення  максимально  ефективного  донесення 
ключового повідомлення і якнайширшого розповсюдження інформації серед цільової аудиторії. 

7. Ресурси організації: Які ресурси/переваги має наша організація для здійснення даної 
      кампанії? 

Оцінка  інституціональної  спроможності  організації  для  виконання  вищезазначених  завдань 
допоможе їй визначитись,  що можна зробити за  наявних ресурсів.  В організації,  що впроваджує 
кампанію з адвокасі, може працювати фахівець, який має добре налагоджені контакти на радіо та 
телебаченні,  і  може  взяти  на  себе  організацію  та  впровадження  цього  компоненту  кампанії.  За 
аналогією, організація може мати внутрішні ресурси для проведення судових процесів, лобіювання 
певних питань в законодавчому органі тощо. Оцінка наявних ресурсів дає можливість визначити не 
лише  сильні сторони організації, але також виявити недоліки, прогалини та труднощі, що очікують 
на організацію. 

8. Труднощі/перешкоди: Яких ресурсів нам бракує для успішної реалізації кампанії з адвокасі?

Визначивши сильні сторони та наявні ресурси, організація повинна також об’єктивно оцінити будь-
які  недоліки,  що їх  необхідно усунути.  Наприклад,  досягнення  бажаного політичного результату 
може вимагати доступу до експертних знань і досвіду, що їх не має організація. Залучення такого 
досвіду через встановлення партнерських відносин з іншою „спорідненою” організацією або шляхом 
залучення фахівця, який має такі знання і досвід, є необхідним кроком у розробці кампанії з адвокасі. 

9. Послідовність кроків/дій: Якою має бути послідовність наших кроків/дій по реалізації кампанії з 
адвокасі?

Часові рамки кампанії з адвокасі та послідовність впровадження різних її компонентів можуть бути 
вирішальним чинником  у  досягненні  бажаного  результату.  Ретельно  продуманий  часовий  графік 
впровадження кампанії є важливим компонентом будь-якої кампанії з адвокасі. 

10. Оцінка: Як ми переконаємось, що наші зусилля дають потрібні результати?

Об’єктивна  періодична  самооцінка  кампанії  з  адвокасі  дозволить  організації  оцінити  прогрес  в 
напрямку досягнення остаточної мети. Під час оцінки необхідно переглядати ефективність кожного 
елементу робочого плану та необхідність внесення коректив у визначену стратегію. На додаток до 
оцінки впроваджуваних заходів, постійний перегляд припущень і зовнішніх чинників, що впливають 
на ефективність робочого плану, має життєво важливе значення для забезпечення якісної реалізації 
кампанії.
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Аналіз структури кампанії

Структура кампанії
Опис

Вимірювані 
показники

Спосіб
вимірювання

Припущення

1 2 3 4

А Глобальна 
ціль

 

B Очікувані 
результати

C Продукти 
кампанії

D Діяльність

Основні принципи вибору відповідної тактики

Тактики мають:
• враховувати інтереси організацій і людей, яких ви залучаєте до кампанії;
• мати сенс для членів власної організації;
• мати легітимний характер;
• відповідати цілям організації і цілям кампанії;
• враховувати особливості “мішеней”;
• здійснюватися досвідченими лідерами;
• забезпечуватися необхідними ресурсами і людьми;
• позитивно відбитися в засобах масовій інформації. 
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10. ІНСТРУМЕНТИ ПРЯМОЇ ДІЇ

Стратегія використання інструментів прямої дії:
• Опишіть – які акції ви плануєте провести в ході кампанії.
• Продумайте сенс кожної прямої акції, що ви хочете продемонструвати, показати, досягти 
цією акцією відповідно до цілей кампанії.
• Проаналізуйте по кожній прямій акції можливий ризик її  організації  як для учасників, 
організаторів, так і для сторонніх організацій. 
• Опишіть необхідні ресурси для проведення кожної акції.
• Проаналізуйте  ефективність(соціальну  і  економічну)  розробленій  стратегії  проведення 
прямих акцій, зробіть необхідні корекції, виходячи з реальних можливостей вашої організації 

Аналіз використання інструментів прямої дії 

№ Акція Сенс акції Можливий ризик Необхідні ресурси

1

2

3

ОПИС ОКРЕМИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ТАКТИК ПРЯМОЇ ДІЇ

Пікетування

Пікетування  -  форма  прямої  агітації,  що  проводиться  в  публічних  місцях,  групою  прихильників 
кампанії. Зазвичай пікет складається з 2-5 чоловік, які роздають друкарські матеріали, закликають 
підтримати їх переконання в кампанії,  роз'яснюють їх позицію громадянам, збирають підписи під 
відозвами або зверненнями. 

Основні  цілі пікетування  полягає в  тому,  щоб залучити  громадян в кампанію,  продемонструвати 
домінування активістів кампанії  в соціальному просторі,  викликати підтримку їх ініціатив з боку 
громадян.  Сила  пікету  полягає  в  тому,  що  він  дозволяє  створити  ефект  поєднання  різних  форм 
агітації: за допомогою плакатів і листівок, за допомогою живого слова, використовуючи мову дій, 
символіку уніформи, а іноді і музичні засоби дії. В тому випадку, якщо пікет привертає увага ЗМІ, 
його дія посилюється багато разів. 

Друга особливість пікетування полягає в тому, що це активна, іноді навіть провокативна форма дії 
на громадян. Пікетники повинні привернути до себе увагу, зав'язати суспільну дискусію, генерувати 
інформаційні  хвилі.  До  пікету  підходять  люди,  щоб  узяти  інформаційну  літературу,  поставити 
питання,  висловити  свою  думку.  Це  викликає  дискусію,  яка  обов'язково  привертає  увагу  інших 
людей, що проходять мимо і може що навіть не думають про кампанію. Пікет будить їх в кампанії. 
В результаті виходить дискусійний клуб просто неба. Особливістю публічної дискусії є активна її дія 
на тих, що ще не визначилися з громадян, тобто тих, які ще не вирішили. Але пікети дієві тільки в 
крупних містах або в час і  місцях де є скупчення людей. На селі пікетників вважатимуть просто 
неробами. 

Концепція і планування кампанії
Зазвичай пікети виставляються в  багатолюдних місцях в  годинник скупчення  городян:  у  станцій 
метро, зупинок суспільного транспорту,  біля вокзалів, на перехрестях, у прохідних підприємств, у 
ринків і крупних магазинів. Пікети бувають що постійно діють протягом тривалого періоду часу і 
організовані по конкретному приводу (приїзд суперників кандидата на підприємство, протест проти 
заяви конкуруючої  партії  і  т.п.).  Крім того, вони бувають стаціонарні і пересувні  (на автомобілі). 
Пікети ефектні, коли вони проводяться одночасно в багатьох місцях, особливо в місцях концентрації 
можливих  прихильників  або  осіб  на  яких  виявляється  вплив.  Це  створює  враження  могутньої 
підтримки кампанії. Пікети можуть тривати протягом всієї кампанії, але можуть продовжуватися 2-3 
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дні.  Найчастіше кампанія по пікетуванню починається в період збору  підписів кампанії.  В період 
вищої напруги кампанії також вдаються до допомоги пікетників. 

Вкажемо також на те, що пікети можуть виставлятися на підтримку ініціативи кампанії або ж проти 
дій суперників. Позитивні пікети (пікету "за") не повинні бути пасивні. Ефект є тоді, коли пікетники 
енергійно роздають літературу,  збирають підписи на підтримку ініціатив, фотографують охочих з 
плакатом кампанії і т.п. Тільки в цьому випадку вони будуть відмічені можливими прихильниками 
кампанії і нададуть на них потрібну дію. Пікети "проти" вельми ефективні самі по собі, оскільки 
дозволяють  обрушити  суспільний  протест,  що  накопичився,  на  негідну  поведінку  політиків  і 
керівників, протидіючих захисту інтересів громадян і т.п. 

Таким чином, ефективність пікетування залежить, перш за все, від того, наскільки наскільки важливі 
і  злободенні  питання,  які  піднімає  кампанія  для обговорення.  Більш того,  пікетники агітують  не 
стільки  за  кампанію  як  такого  (або  список  кандидатів),  скільки  за  пропоновані  ними  рішення 
суспільних проблем. Ця змістовна сторона справи має колосальне значення. Якщо змісту немає, то не 
про що і сперечатися. 

Кампанія по пікетуванню повинна бути вписана в загальну стратегію і концепцію всієї  кампанії. 
Функціонально,  пікетування  покликане  підсилити  інформаційні  хвилі,  що  генеруються  збором 
підписів,  зверненнями спікерів  громадянам в  засобах масової  інформації  і  т.д.  План кампанії  по 
пікетуванню є частиною загального стратегічного плану. 

Основні дії по організації кампанії пікетування:
1. Визначення цілей і типу кампанії по пікетуванню; 
2. Визначення публічних місць для проведення пікетів (складання списку адрес); 
3. Визначення набору агітаційних матеріалів, використовуваних в пікетах (плакати, листівки, 

буклети, прапори і т.п.) 
4. Виготовлення поліграфічної і рекламної продукції для роботи пікетів (за списком). 
5. Розробка концепції і стратегії кампанії 
6. Отримання дозволу органів влади на проведення пікетів на території териториальної громади 
7. Узгодження плану пікетування з органами місцевого самоврядування 
8. Складання кошторису кампанії 
9. Обговорення сценаріїв ведення дискусії і типових аргументів "за і проти" 
10. Підбір пікетників, начальників пікетів і їх навчання 
11. Інструктаж пікетників на випадок виникнення непередбачених ситуацій 
12. Проведення пікетування 
13. Організація передачі інформації по роботі пікетів в ініціативну групу кампанії
14. Публікація відгуків на пікети в ЗМІ 

Керівник кампанії по проведенню пікетування повинен: 
• мати  на  руках  дозволи  на  пікетування,  а  також  передати  копії  відповідних  дозволів 

начальникам пікетів 
• мати повний список всіх учасників кампанії по пікетуванню (з вказівкою місця проживання і 

телефону), а також бажано знати їх всіх в обличчя 
• виставити пікети  так,  щоб вони не  заважали торгівлі  і  руху  транспорту,  а  найголовніше, 

агітації 
• мати надійний зв'язок з кожним пікетом, особливо у випадках надзвичайних ситуацій 
• формувати пікети так, щоб в з склад входили агітатори різних вікових груп і освітнього рівня. 

Головна вимога до них – здатність аргументовано міркувати і переконувати людей. Їх мова 
повинна бути пристрасною, але самі вони спокійні і витримані. 

Вимоги до пікетників: 
• вони повинні знати зміст всіх агітаційних матеріалів про кампанію
• якщо людина зацікавилася стендом, включати його в бесіду, але ненав'язливо ("Добрий день,  

я можу вам чим-небудь допомогти? Візьміть матеріал кампанії,  там ви всі прочитаєте  
докладніше. А взагалі Ви як відноситеся до проблеми ..?  А чому?" і т.д.) 

• вони повинні знати прийоми невербального спілкування 
• їх мова повинна бути особовою, такою, що йде "зсередини", не висловлюють власну думку і 

повністю переконані в правильності позиції кампанії 
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• у разі складних питань краще всього відіслати можливого прихильника в ініціативну групу, 
аргументуючи тим, що там постійно консультує юрист і інші фахівці

• не  реагувати  на  провокації,  у  жодному  випадку  ніякій  агресії  відносно  того,  з  ким 
спілкуєшся, але твердість проявляти потрібно ( "Та він дурень!!! - А чому ви так думаєте?"). 

Пікети – це можливість для жителя міста відчути себе громадянином. 

Марш

Підготовка маршу, вуличної ходи починається з визначення приводу і дати такого заходу. Простіше 
кажучи, КОЛИ йдемо і ЧОМУ йдемо. Визначитися з цим треба якомога раніше. Це дає організаторам 
достатньо часу, щоб оповістити про свою ініціативу якомога більше людей. 

Досягнувши цього, ви вирішуєте відразу дві задачі: 
- по-перше, підвищите чисельність учасників: невелика група демонстрантів, що складається тільки 
з «своїх» виглядає, як мінімум, не серйозно; 
-  по-друге,  доб'єтеся  позитивної  реакції  тих,  що  оточують:  коли  перехожі  розуміють,  по  якому 
приводу проходить хід, вони не сприймають його учасників, як «психів», навпаки, часто виражають 
свою солідарність. 

В  даному  випадку  правильна  пропагандистська  кампанія  важливіша,  ніж  сам  захід.  Завчасно 
повідомите  про  вашу  ініціативу  якомога  ширшому  кругу  засобів  масової  інформації  (проведіть 
розсилку прес-релізів по адресній базі ЗМІ), проводите прес-конференції (не менше два – першу на 
самому початку, другу – безпосередньо перед заходом). 

Заявка на проведення вуличного ходу подається в органи місцевого самоврядування за 1 добу до дати 
його проведення.  У ній указується  день і  час проведення,  маршрут  проходження і  передбачувана 
кількість учасників. Останнє краще небагато завищити – це дозволить вам уникнути звинувачень в 
порушеннях законодавства, якщо в ході візьме участь більше число людей. 

Приблизно такий же ефект дають різного роду  інциденти  під час проведення ходи – конфлікти з 
супротивниками, міліцією і т.п. Тому деякі громадські організації і партії самі організовують їх – т.з. 
«постановочні інциденти» або провокують протиборчу сторону. Проте застосування такого прийому 
може викликати і зворотну реакцію, дискредитувавши і саму організацію, і ідеї, які вона хоче довести 
до населення. 

Визначившись з дозволом, необхідно переходити до  організації  самого заходу.  Пам'ятаєте, що сам 
факт дозволу або заборони – це теж інформаційний привід. А повідомлення про це в ЗМІ дозволять 
вам ще раз привернути увагу людей до ходу і нагадати їм час і місце збору. 

Нарешті,  цей  день  наступив.  У  місці  збору  можна  провести  невеликий  мітинг,  який  «розігріє» 
учасників. Потім їх треба збудувати в  колону. Чим оригінальніше буде вона виглядати, тим більше 
уваги приверне (звичайно, у всьому повинне бути відчуття міри, інакше вас знову-таки сприймуть як 
людей,  м'яко  кажучи,  неадекватних).  Часто  використовують  такі  прийоми як  «живий  ланцюжок» 
(коли люди йдуть  узявшись за  руки)  або побудова  в  декілька  колон (особливо,  коли бере участь 
декілька організацій). 

Важливим елементом оформлення колони є прапори, транспаранти, плакати, що показують ХТО і 
НАВІЩО вийшов на цей хід, – чим їх більше, тим краще. Природно, треба наперед визначитися, хто 
їх робить і хто їх понесе. 

У голові, хвості і з боків колони корисно розмістити охорону – фізично міцних людей з відзнаками 
(білі або червоні пов'язки і т.п.). Це дозволяє уникнути провокацій з боку супротивників і додає ходу 
більш організований, а значить – значний вигляд. 

Учасники ходу повинні мати при собі  роздатковий матеріал  – інформаційні листівки, призначені 
для випадкових перехожих. Тим самим, ви не тільки привертаєте їх увагу, але і дістаєте можливість 
провести свою агітацію, породити серед них солідарність своїм поглядам. 
Потрібно вибрати  спікерів  – людей, які контактуватимуть з журналістами безпосередньо на заході, 
пояснюючи їм цілі ходу, програмні завдання його організаторів і т.д. При цьому не варто забувати, 
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що самі журналісти люблять «висмикувати» з натовпу рядових учасників і збивати їх з пантелику 
каверзними питаннями. 

Тому  наперед (при формуванні  колони)  роздайте  максимально можливому числу учасників  міні-
прес-реліз (2-3 фрази про суть акції) і поясните, до кого з соратників слід адресувати репортерів за 
додатковою інформацією: «Ми – представники такої-то кампанії, зібралися сьогодні для того, щоб. а 
на інші питання повніше може відповісти Іван Іванович». 

Хід  повинен  завершуватися  мітингом,  на  якому  його  учасникам  пропонується  прийняти  якусь 
резолюцію або звернення, що підводить підсумки всьому заходу. Якщо є така можливість, то відразу 
після ходу добре провести ще одну прес-конференцію. 

Мистецькі акції та гепеннінги

Мистецькі акції розраховані на привернення уваги до проблеми кампанії широкого кола громадян, а 
також окремих цільових груп. До проведення кампаній залучають мистецькі кола, об’єднання, гурти. 
За цілями мистецькі акції можуть бути спрямовані на формування інформаційного приводу чи збору 
ресурсів, для реалізації кампанії. Важливим є утримання уваги до головного повідомлення кампанії, 
щоб не втратити за заходом канви основних вимог.

Типи мистецьких кампаній які можна застосовувати в кампаніях соціального лобіювання:
• Вуличні вистави;
• Інсценізації;
• Вуличні концерти;
• Виставки;
• Інсталяції;
• Фестивалі.

Гепеннінги також  можна  віднести  до  мистецьких  акцій,  проте  вони  більше  несуть  сатиричний 
характер де висвітлюється якась проблемна зона чи питання поля кампанії.
Вершиною використання гепенінгів можна вважати польську «Помаранчеву альтернативу». Окремі 
приклади  

Генерал Пумпернікель. У час, коли вся нація мусила слухати безперервно трансльовані урядовими 
ЗМІ (інших просто не стало) накази генерала Ярузельського, з’явився ще один «генерал», цього разу 
пародійний — Пумпернікель. Від його імені на стінах будівель стали з’являтися відверто ідіотські 
спеціальні  накази  на  взірець:  «Об’єднані  оперативні  штаби  військ  НАТО  і  Варшавської  Угоди 
оголошують  наступне  9 травня  Всесвітнім  днем  Гонитви  Озброєнь»  та  заклики:  «Шпигуни  всіх 
країн, об’єднуйтесь!» 

«Відпустіть ведмедя!» За умов обмеження прав і свобод громадян під час надзвичайного стану була 
проведена  демонстрація  поблизу міського  зоопарку з вимогою:  „Відпустіть  ведмедя!".  Хоча  всім 
було зрозуміло, що насправді мають на увазі маніфестанти (ведмідь вважається символом Берліна), 
поліція одразу не змогла відреагувати на таку форму протесту. Зрештою, маніфестантів затримали за 
«порушення громадського спокою», але тут раптом з’явилися і стали їм допомагати виряджені як 
клоуни «гномські поліцейські». 

Революція  гномів У Вроцлаві  у 1988 році  10 000 осіб  у помаранчевих  шапках  гномів  проводить 
маніфестацію на вулиці проти уряду генерала Ярузельського, скандуючи «Немає свободи без гномів» 
(один  із  найпопулярніших  закликів  часів  Солідарності  у Польщі —  «Нема  свободи  без 
Солідарності»). 

Свято Жовтневої Революції  Під час відзначення 70-тої річниці російської Жовтневої революції 
у Вроцлаві 2000 осіб, одягнених у все червоне, кричали «Хай живе революція».  Начальник міліції 
кричав у мегафон «Хапайте червоних». 

Ми можемо підтерти й урядові  Був розроблений «інтелектуальний» маніфест, в якому йшлося про 
те, що «соціалізм,  із його екстравагантним розподілом товарів,  з його ексцентричною соціальною 
позицією, висунув на перший план мрію людей про туалетний папір». Закінчувався маніфест тезою, 
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що «ми можемо підтерти й урядові». Отож під гаслом: «Хай справедливість почнеться з туалетного 
паперу!» учасники акцій роздавали перехожим на вулицям шматки дефіцитного за комунізму товару 
першої необхідності. 

Флеш моб

Флешмоб – неочікувана  поява незнайомих людей у завчасно встановленому місці  у  заданий час. 
Учасники за сценарієм виконують певні дії, а потім швидко розходяться, розчинюючись у натовпі 
так само як і з’явилися. Моб являє собою короткочасну акцію (зазвичай до 5 хвилин)  з завчасно 
розробленим  планом  дій.  Яскраву  і  трішки  безглузду. Головне  це  максимальна  креативність. 
Флешмоб може залучати до свого формату і сторонніх людей.

Єдина ціль флешмоба в рамках лобіської  кампанії – це формування інформаційного повідомлення, 
привернення уваги до проблеми, яку піднімає кампанія.

Детальний сценарій акції, що готується за кілька днів до неї. В цей же час проводитьcя розсилка по e-
mail  чи  sms.Розробка сценарію проводиться ініціативною групою в форматі «мозкового штурму». 
Приймаються всі можливі повороти сценарія, єдина важлива умова не відходити від теми кампанії. 
Якщо в каманії є веб сторінка, чи більшість відвідує один і той же форум тоді процес формування 
сценарію можна забезпечити дистанційно.  Ідею сценарію може запропонувати будь-хто в форумі 
"накиди  сценаріїв".  Сценарій  критикується  відвідувачами  сайту,  форуму,  вносяться  зміни  і 
доповнення.Якщо критика позитивна, сценарій переходить у більш-менш закінченій формі у форум 
"готові  сценарії".  Тут  уточнюються  нюанси,  можливі  варіанти  місця  проведення  моба,  тонкощі 
підготовки і  т.п.  Зареєстровані  користувачі  форуму оцінюють по 4 бальній шкалі.  Адміністратор 
пише  детальну  інструкцію,  публікує  на  сайті  і  розсилає  електронною  поштою  усім,  хто 
зареєстрований у форумі. 

Часто інструкції публікуються на повністю а частково. Тоді орієнтовно за півгодини до флешмоба 
з’являється додатковий етап «роздача паперових листівок» з деталями акції, що планується. 

Проходять вони також доволі цікаво. В мобі може приймати участь кожен, якщо він виконує правила 
(дивись нижче) і не переслідує будь-яких протиправних цілей. 

Правила для учасників флешмобу.
Приходити  і  йти  вчасно  –  секунда  в  секунду,  не  раніше  не  пізніше,  інакше  губиться  ефект 
„миттєвого” збору натовпу. Не сміятися – щоб було легше втримуватися, не дивіться у очі прихожим 
та іншим моберам. Не спілкуватися з іншими  учасниками – якщо бачите знайомого не вітайтеся. 
Якщо  ви  прийшли  в  колі  друзів,  розійдіться  по  одному,  робіть  вигляд  що  ви  не  знайомі.Не 
привертати увагу – не обговорюйте моб ні перед ні під час ні після акції, адже вас чують прохожі. Не 
«світіть» передчасно реквізитом.Не створюйте точкових скупчень – необхідно створити враження, 
що  натовп  виріс  нізвідки  і  зник  нікуди.  Навіть  декілька  чоловік,  що  стоять  поряд  з  місцем 
проведення  акції  викликають  відчуття  організованості.  Чекайте  початку  моба  за  квартал 
мінімум.Ніякої самодіяльності – все чітко за сценарієм.

Мати при собі посвідчення особи. Бути тверезим і адекватним, не створювати відкритих конфліктів, 
не переступати межі закону і моралі. З свої дії відповідаєте Ви і тільки Ви!
Приходьте на моб тільки у тому випадку, якщо ви зможете виконати усі умови акції і утриматися від 
сміху.

«Проривна» акція

«Проривна»  акція  –  нетривале  дійство,  що  за  часом  (миттєве)  театралізується,  направлене  на 
привертання суспільної і медійної уваги до тієї або іншої суспільно значущої проблеми, яка полягає в 
появі в певний час у визначеному місці деякого числа політичних активістів, що проводять наперед 
узгоджені дії, що мають політичний підтекст.
Зазвичай «проривна» акція  є  несанкціонованою,  саме цей чинник додає їй характер  миттєвості  і 
спонтанності. Крім того, досить часто опозиційні організації використовують технології організації 
«проривних» акцій у зв'язку з тим, що виникає необхідність оперативної реакції на ту або іншу подію 
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політичного  життя,  але  при  цьому  не  вистачає  час,  щоб  подати  повідомлення  в  органи  влади 
відповідно до чинного законодавства. 

Можна сформувати наступну загальну модель організованої «проривної» акції протесту:
1. Генерація ідеї акції.
2. Визначення плану дій, підготовка і інструктаж учасників.
3. Сповіщення преси (анонс без уточнення суті і подробиць заходу).
4. Поява в певний час у визначеному місці деякого числа політичних активістів, що проводять 
наперед узгоджені дії.
5. Після фіксації представниками ЗМІ «картинки» активісти розбігаються по наперед наміченому 
маршруту так, щоб не бути затриманими міліцією.
6. На місці проведення «проривної» акції як «спікер» (обличчя, уповноваженого спілкуватися з 
пресою) з'являється представник організації, провідної акцію, і дає представникам ЗМІ необхідні 
коментарі, відповідає на питання.

Кампанії зовнішньої агітації

Зовнішня агітація потрібна для того, щоб забезпечити дію кампанії на громадян на вулицях і площах 
міста  або  іншого  населеного  пункту.  Активісти,  перш  за  все,  ходять  по  квартирах.  Але  значну 
частину свого часу громадяни проводять на вулиці.  Ось тут-то їх і  наздоганяє зовнішня реклама 
кампанії, яка закликає діяти.  Важливо це також в умовах інформаційної блокади кампанії зі сторони 
ЗМІ.

Основна  функція  зовнішньої  реклами  полягає  в  тому,  щоб  забезпечити  символічний  тиск  на 
громадян в суспільних місцях. Її мета створити видимість актуальної присутності кампанії скрізь, у 
всіх куточках населеного пункту.  Кампанія як би окуповує соціальний простір, затверджуючи тим 
самим своє домінування  по відношенню до суперників.  Разом з  тим вона "піднімає" індивіда до 
суспільного  рівня.  "Споживання"  зовнішньої  реклами  -  це  суспільний  процес,  на  відміну  від 
"споживання" листівок, яке є індивідуальним. Нарешті, зовнішня реклама проводиться абсолютно 
іншим способом, чим листівки або інші форми дії на виборця. Ці особливості і повинні враховувати 
технології зовнішньої соціальної агітації. 

Носіями цього виду реклами є:
• транспаранти з  гаслом і  логотипом кампанії  ("розтяжки");  вони вивішуються на головних 

вулицях або в'їзді в місто, напроти об'єктів «лобіювання»;
• плакати різних розмірів і колірного рішення; вони вивішуються як на спеціально відведених 

місцях, так і скрізь, де клеїться папір, як на нерухомих об'єктах, так і на рухомих;
• самоклеять з гаслом і логотипом кампанії, елементами візуальної сатири.

Найбільш  поширений  інструмент  зорової  дії  на  громадян  -  плакат. Зустрічаються  кампанії,  де 
плакат є майже головною зброєю кампанії. Робота над плакатом – творчий художній процес, який 
вимагає  залучення  дуже  кваліфікованого  фотографа  і  художника.  У  плакаті  все  повинно  бути 
збалансовано: колір, текст, розмір фотографії і букв, фон, рамка.

Види плакатів
Плакати бувають наступних основних видів:

• презентаційний;
• інформаційний;

Презентаційний  плакат  представляє,  знайомить виборця  з  темою кампани.  Він  повинен містити 
кампанії  або  сюжету навколо якої  розвивається дія  кампанії,  яка  займає  не  меншого 50% площі 
плаката. На презентаційному плакаті повинне бути основне гасло (слоган) лобістської кампанії. 

Інформаційні  плакати  виготовляються по найбільш важливих подіях лобістської  кампанії,  щоб в 
контексті з цією подією ще раз виграшно нагадати про кампанію або звернути увагу на проблеми яку 
вона піднімає. 
Інформаційні плакати можна запустити задовго до офіційного початку виборної кампанії. 

Форми розповсюдження плакатів:
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• розклеювання;
• вивішування;
• роздача.

Розклеювання  плакатів  проводиться  по  команді  ініціативної  групи  кампанії.  Плакати  потрібно 
розклеювати парами, по дві люди. Одна людина повинна тримати плакат, а іншій наносити клей на 
плакат  і  на  стіну.  Розклеювачі  повинні  мати  сумку  для  кисті,  ножа,  води,  ганчірки  і  хорошого 
шпалерного  клею.  Плакати  краще  носити  в  окремій  великій  сумці  або  в  целофановому  пакеті. 
Техніка розклеювання повинна бути така, щоб плакат не відірвався під впливом вітру і був важкий 
для відриву зловмисникові. У цій операції багато що залежить від чистоти і гладкості поверхні стіни 
будинку,  огорожі, іншого наклеюваного місця. Після цього плакат легкими рухами за допомогою 
сухої  ганчірки  укріплюють  і  змащують  клеєм  межу  плаката  і  приклеюваного  місця.  Якщо 
наклеювана поверхня достатньо рівна, можна нанести клей тільки на стіну. Але і в цьому випадку 
бажано змастити клеєм межу листівки і наклеюваного місця.

Вивішування плакатів здійснюється на найбільш видних місцях. Місце повинне бути достатнє велике 
і  рівне.  Не можна клеїти на історичних і  архітектурних  пам'ятниках,  вітринах магазинів.  Плакат 
краще вивісити на високому місці, щоб обмежити доступ до нього хуліганів і інших зловмисників. 
Ідеальний  варіант  для  розміщення  плаката  -  домовитися  з  керівником  або  господарем  магазина 
розмістити  плакати  за  допомогою  скотчу  на  внутрішній  стороні  вітрини.  Для  цього  організатор 
розповсюдження плакатів використовує лист ініціативної групи кампанії, в якому він обіцяє після 
завершення кампанії акуратно зняти плакати, а також підтримку в рішенні їх специфічних проблем. 
Вельми  ефективне  вивішування  плакатів  в  суспільному  транспорті  –  автобусах,  тролейбусах, 
електричках і т.д., але для цього потрібно також домовитися з керівництвом підприємства. Проте, 
якщо,  наприклад,  маршрутні  таксі  знаходяться  в  приватних  руках,  то  можна  домовитися  з 
профспілкою таксистів або безпосередньо з самими водіями об вивішування плакатів. 

Ними можна прикрасити студію телебачення, де проходить запис кандидата, штаби і інші місця, де 
проти цього не заперечує керівництво, наприклад, в інституті, поліклініці, магазині і т.п. Вивішувати 
плакат в подібних місцях треба дуже акуратно, щоб після його зняття не викликати роздратування 
власників приміщень. Пам'ятаєте – вони теж можуть бути прихильниками вашої кампанії. 

Роздача плакатів можлива під час зустрічей або пікетів. Вас можуть попросити дати 2-5 плаката для 
подальшого розміщення їх на території заводу або іншого об'єкту, куди неможливий доступ Вашого 
агітатора. В цьому випадку можна дати декілька плакатів, але пам'ятаєте, що вони досить дорогі і 
розкидатися ними не слідує,  тим більше попросити декілька  плакатів  може і  представник штабу 
суперника спеціально, щоб їх потім знищити. 

Місця  розклеювання  плакатів  вибираються  з  тим  розрахунком,  щоб  їх  бачили  якомога  більше 
громадян.  Це  можуть  бути  центральні  вулиці  і  площі  міст  і  сіл,  ринки,  автовокзали,  зупинки 
суспільного транспорту, всі інші місця, де збираються виборці. У кожному конкретному населеному 
пункті  основні  місця  розклеювання  плакатів  визначаються  активістом  розповсюдження  плакатів 
спільно з  керівником кампанії  "Від  дверей до  дверей".  Звичайно,  багато  що залежить  від  самих 
розклеювачів.

Разом з тим є і загальні правила, придатні для будь-якого села або міста: 
1. Плакат повинен бути розміщений в людному місці;
2. Плакат повинен бути добре приклеєний або міцно прикріплений іншими способами;
3. Плакат повинен бути розміщений так, щоб його важко було зірвати або зіпсувати:
4. Зіпсовані плакати необхідно в час замінити або зняти;
5. Плакат не повинен бути  розміщений в таких місцях,  де  він викличе негативну реакцію у 

громадян, наприклад, на фасаді дуже відомої історичної будівлі, на постаменті пам'ятника, на 
кладовищі, у вітрині "Їх розшукує міліція" і т.п.

Міська влада намагається вести боротьбу проти довільного розклеювання плакатів, виділяючи для 
розклеювання так звані "спеціально відведені місця". Керівникові розповсюдження плакатів треба не 
переступити ту грань, за якою агітація перетворюється на антиагітацію і стримувати не в міру завзяті 
і відчайдушні розклеювачі. У публічному місці час "життя" плаката складає від двох годинників до 
двох діб.  З  середини кампанії  починається листівкова і  плакатна війна,  внаслідок чого  розклеєні 
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плакати зриваються спеціально найнятими командами підлітків, які тим самим задовольняють свою 
пристрасть до руйнування. Всі спроби зловити і покарати зловмисників, як правило, ні до чого не 
приводять. Залишається тільки знов і знов займатися розклеюванням плакатів. Знищення плакатів і 
листівок - досить варварський і безглуздий звичай опонентов кампаній, який, сподіваємося, з часом 
буде зжитий. До речі кажучи, коротке життя звичайного плаката примушує вдаватися до біллбордів 
великого або сити-формату, а також до "розтяжок", які живуть в період всієї кампанії.

Час, інтенсивність і  періодичність  розклеювання плакатів визначаються робочій групой кампанії 
відповідно  до  стратегії  і  загального  плану-графіка  кампанії,  а  також  рівня  актуальності  і 
інтенсивності  кампанії.  Якщо  затверджена  "агресивна"  рекламна  кампанії,  то  розповсюдження 
починається відразу після оголошення активних дій. 

Як правило, на початку кампанії розклеюються тільки презентаційні плакати, потім – програмні і 
решта всіх плакатів, які є у робочої групи кампанії. Ясно, що інформаційні плакати розклеюються 
ближче до тих подій, яким вони присвячені, наприклад заклик брати участь в акції, взяти участь в 
підготовці петицій. 

Досить популярними для альтернативних молодіжних рухів є вид зовнішньої агітації, як трафарети 
та  графітті.  Трафарети  є  вевеликими  за  розміром  малюнками  нанесеними  завдяки  трафарету  з 
картону та аерозолю з фарбою.

Трафарети можна наносити для підсилення присутності кампанії в громаді. Проте великим ризиком 
є пошук місць, наненсення на які не викличе сторонньої агресії від громадян. 

Графіті досить активно працюють у випадку їх нанесення на стінах промислових зон та бетонних 
парканів вздовж активних вуличних розв’язок. 

Трафарети  та  графітті  цікаві  тим,  що  до  кампанії  можна  залучити  представників  молодіжних 
субкультур. Проте це вимагає чіткого контролю за змістом та мсцем розміщення.

Зустрічі в домівках та кампанії «від дверей до дверей»

Зустрічі в домівках
Технологія  зустрічей  в  квартирах  або  приватних  будинках  передбачає  глибший  комунікаційний 
контакт і взаємодію. Особливо це важливо і необхідно в початковій фазі кампанії для  розширеня 
кола близьких прихильників. 
Зустрічі  відбуваються  тільки після  серйозної  попередньої  підготовки.  При особистої  зустрічі  або 
попередньому телефонному дзвінку пропонується зустрітися в будинку близьких прихильників і  в 
неформальній обстановці обговорити тему кампанії. Можна просити привести дружину або друга, 
сусіда.  Щодо  можливостей  квартири   або  приватного  будинку  формується  кількість  учасників 
зустрічі. 

Зустріч заздалегідь розраховується на теремін від 30 до 45 хвилин. Важливим елементом зустрічі є 
запропонувати запропонувати чай або каву.

Потрібно заздалегідь підготувати сценарій зустрічі, матеріали для презентації.  Це можуть бути відео 
матеріали  або  презентації  для  персонального  компъютера,  листівки,  публікації.  Спікер  повинен 
володіти навиками переконання і створення неформальної довірчої бесіди.  

Формат зустрічі передбачає переконання долучитися до кампанії в якості активіста чи прихильника, 
отримати інформацію про можливості та рівень підтримки, характер об’єм ресурсів, на які можна 
очікувати від членів зустрічі.  
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Кампанія "від дверей до дверей"

Кампанія "від дверей до дверей" - це один з основних видів безпосередньою залученні громадян до 
кампанії.  Її  сила  полягає  в  тому,  що  ідея  кампанії  підтримується  і  пропагується  рядовими 
громадянами,  на доступній для їх розуміння мові, використовуючи звичну для них аргументацію. Ця 
кампанія  припускає  обхід  квартир  або  будинків  громадян,  зустрічі  в  ними,  розповсюдження 
матеріалів кампанії і мобілізацію особистим прикладом живої людини. Логіка переконання проста: 
"Раз вони агітують за ідею кампанії, означає за кампанія має право на успіх". 

Кампанія "від дверей до дверей" переслідує багатопланові цілі. 
• Перш  за  все,  це  безпосередня  агітація  громадян  за  місцем  проживання  на  підтримку 

кампанії і суспільних ініціатив. Безпосередній контакт
• Далі,  це  збір  інформації  про  проблеми,  які  хвилюють  громадян  з  тим,  щоб  допомогти 

вирішити  проблеми  і  після  кампанії.  Крім  того,  мобилизуючий  ефект  особистої  агітації 
дозволяє  розширити  круг  активістів  кампанії.  Частина  активістів  на  добровільній  основі 
готова  виконувати  необтяжливі  функції:  передати  сусідам  листівку,  повідомити  про  дії 
опонентів. 

Концепція і планування кампанії "від дверей до дверей" 
Ця  кампанія  може  бути  частиною  стратегічного  плану.  Основне  питання  полягає  в  тому,  де 
зустрічатися і скільки для цього знадобитися добровольців. 

Кампанія "від дверей до дверей" повинна ретельно спланерувати. Стратегія і план-графік кампанії 
повинен бути співвіднесені з іншими публічними акціями  і масовими заходами. Особливо потрібно 
відзначити підтримку "ефекту присутстви" в териториальной общині. 

Особлива  роль  в  цій  кампанії  відводиться  телефонному  центру,  дзвінки  з  якого  передують 
поквартирному  обходу  і  який  здійснює  незалежний  контроль  за  роботою  агітаторів.  Основний 
принцип планування полягає в тому, що кампанія "від дверей до дверей" ведеться скоординовано з 
іншими кампаніями команди, а також з діями суперників. Якщо житель будинку попереджений про 
те, що будуть активісти (будь телефонним дзвінком або оголошенням в під'їзді) у нього не виникне 
психологічного відторгнення контакту з представниками кампанії. 

Структура мобілізаційної  кампанії:

1. Визначення цілей і завдань поквартирної кампанії;
2. Визначення цільових груп прихильників і адрес будинків, де вони проживають;
3. Паспортизація  всіх  будинків  зоні  роботи  (тип  будинку,  коди  в  під'їздах,  кількість 

можливих  прихильників  в  будинку,  категорія  старші  по  під'їздах,  «компетентні 
бабусі», «авторитети» і т.п.);

4. Визначення концепції і стратегії кампанії, скоординованої з іншими кампаніями;
5. Формування корпусу активістів, а також створення матеріальних умов для їх роботи
6. Визначення маршрутів, по яких працюють активісти, підготовка маршрутних завдань 

активістам;
7. Формування  пакету  роздаточних  матеріалів  (текст  бесіди  активіста  з  набором 

аргументів "за" кампанію, презентаційна листівка і т.п.;
8. Твердження на засіданні координаційної ради кампанії;
9. Проведення тренінгів і інструктажів з активістами;
10. Проведення агітації в буденні і вихідні дня, мобілізація громадян на участь в масових 

заходах;
11. Контроль  за  роботою  активістів,  забезпечення  безпеки  їх  роботи  і  щоденне 

узагальнення результатів роботи;

Зрозуміло, це загальна схема. Частина дій може бути відсутньою, а у разі розширення кампанії буде 
потрібно  додаткові  дії.  Послідовність  цих  дій  може  декілька  мінятися,  деякі  з  них  можуть 
здійснюватися паралельно. 
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Організаційна структура кампанії 
Оргструктура повинна забезпечувати мобільність і контроль за якістю роботи. Організувати такий 
масив і примусити його діяти в єдиному режимі, враховуючи, що всі люди різного рівня підготовки, і 
всі вони працюють тимчасово – непросте завдання. 

Керівником  кампанії  "від  дверей  до  дверей"  призначається  член  робочої  групи  кампанії, 
відповідальний за агітацію за місцем проживання. Однією з важливих вимог до нього є наявність 
досвіду  роботи  по  організації  великих  колективів.  Його  основне  завдання  полягає  в  плануванні 
кампанії  відповідно  до  стратегічних  вимог  і  налагодженні  взаємодії  з  телефонним  центром, 
аналітичною  групою  і  іншими  підрозділами  штабу.  Саме  йому  щодня  поступає  від  бригадирів 
необхідна для контролю ситуації інформація. 

Далі, потрібні  бригадири, які безпосередньо керують групами від 5 до 25 активістів. Вони щодня 
отримують інформацію про результати поквартирного обходу і  доводять її  до зведення керівника 
кампанії. 

І,  нарешті,  самі  агітатори,  на  плечах  яких  лежить  основний  вантаж  політичної  комунікації  з 
виборцями.  Як  правило,  у  великому місті  в  день  агітатор  може  обійти  близько  60-70  квартир  і 
провести бесіди з 35-50 громадянами. Більше всього довіри викликають жінки від 30 до 55 років або 
різностатевих пар молодих людей у віці до 25 років. Тільки вони в змозі винести весь той емоційний 
вантаж, який перекладають на кандидата виборці. 

Агітатори щодня  контактують  з  громадянами.  Отриману інформацію,  а  також дані  про кількість 
обійдених квартир і будинків, особливостях сприйняття листівок і контактують з бригадирами для 
формування  зворотного  зв'язку.  Бригадири  дають  напрям-завдання  кожному  агітаторові  і 
контролюють  якість  роботи.  Крім  щоденних  контактів  з  бригадирами,  агітатори  циклічно  (а  в 
перший тиждень  двічі)  збираються  на  сесії  по  обміну досвідом,  де  найцікавіші  знахідки  стають 
обов'язковими для всіх. 

Зазвичай  активісти  закріплюються  за  дворами  і  багатоквартирними  будинками  і  займаються 
розповсюдженням по поштових скриньках листівок, звернень, газет кампанії. 
Перед початком роботи всі активісти обов'язково проходять  інструктаж.  Що всі  беруть  участь в 
акції  повинні  зрозуміти  її  головну  мету  і  завдання,  вивчити  матеріали  об  кампанії  і  роздаточні 
матеріали. Оскільки в ході кампанії передбачаються контакти з різними і незнайомими людьми, а 
також самі активісти, повинні бути готові до нештатних ситуацій. 

Труднощі і підводні камені кампанії  «від дверей до дверей»
Ясно,  що  в  цих  умовах  техніка  встановлення  психологічного  контакту,  лексика  і  система 
аргументації повинні бути гранично вигострені і гнучкі. Керівник кампанії повинен уважно стежити 
за характером публічної комунікації і оперативно усувати виниклі труднощі. 
Організація  кампанії  вимагає  гранично  чіткого  контролю.  Як  правило,  він  здійснюється 
бригадирами,  керівником  і  заступником  керівника  кампанії.  Це  звичайний  контроль  усередині 
організації.  В  умовах  жорсткої  конкуренції  потрібний  додатковий  і  незалежний  контроль,  який 
управляється незалежною від керівника агітаторів інстанцією. 

Голодування

Голодування  - свідома  відмова  від  ухвалення  пищи,  як  правило,  на  знак  протесту  чого-небудь. 
Голодування є крайнім засобом ненасильницької боротьби. 

Голодування - це самий крайній засіб опору. Якщо всі довкруги починають по будь-якому приводу 
оголошувати голодування, вони тим самим позбавляють останнього захисту тієї людини, яка дійсно 
знаходиться в дуже важкому положенні. 

Що таке -  голодування? Це засіб,  за  допомогою якого ти відстоюєш те,  що для тебе дорожче за 
життя. Якщо ти закінчуєш голодування, так нічого і не добившись, то ти робиш гірше і собі, і всім 
іншим. Тому оголошувати голодування можна тільки в тому випадку, якщо ти твердо збираєшся йти 
до кінця, що б з тобою не робили. Інакше ні на які поступки не варто і розраховувати - нікого ти 
таким голодуванням не налякаєш.
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Перед тим, як оголошувати голодування, треба використовувати всі інші засоби відстоювання своїх 
прав.

Види голодувань
Голодування можна класифікувати по різних підставах.

За типом:
• Звичайне голодування - відмова від ухвалення якої-небудь їжі.

• Сухе голодування - відмова від ухвалення не тільки пищи, але і води.
• Часткове  голодування:  відмова  від  всіх  видів  харчування,  окрім  деяких.  Наприклад, 

голодування "на хлібі і воді", при якій людина не їсть нічого окрім невеликої кількості хліба і 
не п'є нічого окрім води.

За причинами:
• Політичні;

• Cоциальні;
• Економічні;

• Особисті.

За кількостю учасників
• Індивідуальні
• Масові

Голодування процес досить складний  і небезпечний. При виборі цього методу виникає пряма загроза 
здоров’ю. Тому краще всього відразу домовитися про супровід акції медичним працівником.  
Можна  говорити  про  підтримку  збалансованого  водно-сольового  обміну,  про  психологічну 
підтримку з боку близьких людей. Але необхідно розуміти, що у кожного організму є межі, і після 
певного періоду вони виснажуються.  У крайньому ступені  виснаження можуть  бути  неефективні 
навіть зусилля медиків, оскільки зміни в організмі можуть стати незворотними. 
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МЕТОДИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ
ПРИНЦИПИ НЕНАСИЛЬСТВА

1)  Чітко визначте свою мету. Нас всюди оточує несправедливість та насильство. Викорінити їх у 
ході однієї кампанії чи акції неможливо. Для початку варто звернути увагу на які-небудь конкретні 
прояви несправедливості  й обговорити  їх з простих та  ясних позицій.  Якщо   чітко   визначити 
найближчі   й   довгострокові   цілі,   це   значно   полегшить наступний процес ухвалення рішення й 
ведення переговорів під час кампанії.

2)  Ведіть   чесну   гру   й   слухайте  опонента/опонентку.  Для  досягнення своєї  мети  необхідно 
завоювати   повагу   опонента/опонентки.   Поводьтеся   таким  чином,   щоб  ця людина відчувала 
до  Вас повагу  завдяки  Вашому  дбайливому  ставленні  до  істини  та справедливості.  При  відмові 
від насильницьких методів необхідно усвідомлювати,  що жодна із сторін не має всієї повноти істини 
стосовно  питання,  ворюють.  У  пошукук  пошуках істини  варто  уважно  вислухати  те,  що  Ваші 
опоненти говорять про проведену вами кампанію. При цьому, уважно прислухаючись до думки  тих, 
хто  перебуває  на  Вашій  стороні, стежте  за  тим,   щоб  те  гноблення,  проти якого ви виступаєте, 
не змінилося Вашим гнобленням інших людей.

3)   Возлюбіть ворогів  своїх. Незалежно від  того,  наскільки  сильно  деякі  люди затягнені  в  сіті 
насильства та несправедливості, ваша  мета -  не    карати     інших   за їхні непорядні дії, а розривати ці   
порочні    сіті  .  Справжня справедливість запановує тоді, коли люди відмовляться  жити в  суспільстві 
гноблення людини людиною, а не тоді, коли люди, живучи в подібному суспільстві, знищують одне 
одного.  Відмова від  застосування  насильства  вимагає  твердого  й  свідомого  прагнення  розділити 
подумки  повагу   до в  сіх  , без винятку,  людей та  осуд того,  що деякі люди  роблять у тій чи іншій 
ситуації.

4)  Залишайте своїм опонентам  шлях до відступу. Прибігаючи до ненасильницьких методів, Ви 
демонструєте  силу,  що  перемагає  несправедливість.  Не  будьте  безапеляційними  у  розмовах  з 
опонентами.  Будьте  терпимі до  їхніх слабостей,  комплексів та побоювань.  В окремих випадках 
протиборства,  а також під час  проведення великих кампаній  надавайте їм  можливість  знаходити 
вихід з  положення,  яке створилося.   Не  висувайте  своїх  вимог однозначно,   завжди  надавайте 
опонентам можливість вибору.

ШІСТЬ СТРАТЕГІЧНИХ ПРИЙОМІВ НЕНАСИЛЬСТВА

1.  Вникайте в суть справи. Добувайте факти. Із самого початку намагайтеся розібратися в усіх 
непорозуміннях, що виникають. У випадку явної несправедливості встановіть справжню причину чи 
винуватців цієї  несправедливості.  Складність  сучасного  життя  вимагає від нас всебічного підходу 
до пошуку причин тієї чи іншої несправедливості. Демагогія не забезпечить підтримки з боку  інших 
людей  і   не  допоможе  уникнути   непорозумінь.   Варто  покладатися  лише   на здатність давати 
пояснення тим чи іншим фактам.

2.  Дотримуйте  правил  ведення  переговорів.   При зустрічі  з опонентами викладайте  їм свою 
позицію.  Уже на цій стадії  можна виробити  рішення.  Можливо,  у  ваших опонентів є проблеми, 
про які  ви  не знаєте.  Тепер є  можливість  це  виявити.  Якщо досягти  рішення не  вдається,  дайте 
опонентам   зрозуміти,   що  ви  маєте  твердий  намір  встановити  справедливість.   При  цьому 
повідомите їм, що ви завжди готові продовжити діалог.

3. Поширюйте інформацію.  Тримаєте всіх учасників кампанії та  співчуваючих у курсі всіх подій, 
впливайте на  суспільну думку. Для цього можливий випуск  невеликих, але ретельно   продуманих 
друкованих   видань.   Можна   вдатися   і   до   інших   методів:   вуличні  вистави, організація 
виступів ораторів на вулицях,  особисті візити по  будинках,  телефонні   контакти та   виступи  у 
пресі.   Встановіть   контакт   із   редакторами   місцевих   газет  та   з політичними   діячами.   Завжди 
намагайтеся   мати   справу   з   очевидними   фактами,   уникайте перебільшень, проявляйте добру 
волю.  Стислість  -  ваша  зброя.  Пам’ятайте,  що  ставлення людей  до  Вашої  кампанії  може  мати 
вирішальний вплив на її успіх.
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4.  Організуйте    демонстрації.    Наступними    етапами    боротьби    є    організація пікетування, 
вахт,   масових   мітингів   та   випуски   листівок.   Якщо  добре   організувати   ці заходи,  то вони 
можуть   значно   вплинути   на   позицію   вашого   опонента,    на   громадську думку,  пресу  і 
законодавців. Демонстранти повинні бути добре проінформовані,  не повинні  віддаватися емоціям. 
Необхідно, щоб вони були здатні протистояти провокаціям і відбити можливе насильство без паніки, 
не  застосовуючи  насильства    зі   своєї    сторони  .   На  цій  стадії  необхідно  підтримувати  дисципліну, 
зберігати спокій.

5. Чиніть  опір.  Останнім  засобом є ненасильницький опір на доповнення до перших  чотирьох 
методів.   Ненасильницький  опір  може  містити  в  собі  бойкот,   голодування,   страйк,   несплату 
податку,  пікетування  та  інші форми    громадської   непокори  .   Варто   ретельно   планувати   такі дії 
і    навчати   людей   ненасильницьким методам  боротьби.    Необхідно  підтримувати   тверду 
дисципліну  з  метою  запобігання  можливим провокаціям.  На будь-яку провокацію варто реагувати 
спокійно, без  застосування  зворотних дій. Добре   організований   опір   робить   рішучий   вплив 
як   на    самих   його учасників,  так і  на  широку громадськість.  Однією з важливих складових 
ненасильницького опору   є  готовність  до  будь-яких   наслідків.   Ви  заявляєте:   «Я  настільки 
сильно прагну до знищення цієї несправедливості, що готова/готовий до будь-яких страждань в  
ім'я того, щоб  досягти   своєї   мети",   замість   того,   щоб   сказати:   «Я   настільки   сильно 
прагну   до знищення цієї несправедливості, що я змушу свого опонента страждати, аби тільки моя 
мета була досягнута". Готовність до того, що опонент/опонентка може виявити до вас насильство, і 
готовність  переносити  страждання  можуть  найчастіше  бути  вирішальними  факторами  для 
досягнення мети. Різні форми   опору   забезпечують   ясність   моральної   позиції,   що   зміцнює 
мужність демонстрантів і викликає загальну повагу.

6.  Будьте терплячими. Неможливо досягти якої-небудь значної мети за один день. Як і будівництво 
собору,  це  вимагає  іноді  багатьох  років роботи.  Поглиблювати вивчення  несправедливості  й 
гноблення - це значить вивчати всю складність структур,  які  їх породжують. Ці структури можна 
зруйнувати,  але  це  зажадає  довгої  роботи  й  прихильності  ідеї.  Дії  окремих  людей   значно 
ефективніші,   якщо   вони  об'єднані   в  рух   ненасильницького опору, що може вестися місяцями й 
роками. На шляху ненасильницького руху може бути безліч невдач, а також спокус здатися. Жоден із 
заходів ненасильницького руху не повинен проводитися під гаслом „перемога або смерть”.

Ці принципи були вперше розроблені під час боротьби за права людини в США й опубліковані  
американським відділенням організації «Співдружність примирення" (Fellowship of Reconciliation) на 

прохання Мартіна Лютера Кінга. 
Міжнародна організація FOR є транснаціональним і міжрелігійним рухом,

 що присвятив себе ненасильству як принципу життя й боротьби за звільнення.

МЕТОДИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ

Спираючись  на  теоретичні  розробки  і  узагальнюючи  практику  ненасильницької  боротьби, 
американська дослідниця Джин Шарп у тритомній праці "Політика ненасильницьких дій" розглянула 
прийоми  ненасильства  на  протязі  історії  людства  і  навела  198  методів  ненасильницьких  дій, 
згрупованих у такі  блоки:  методи ненасильницького  протесту і  переконання;  методи відмови від 
соціального  співробітництва,  остракізм  окремих  людей;  методи  відмови  від  економічного 
співробітництва (економічні бойкоти); методи відмови від економічного співробітництва (страйки); 
методи відмови від політичного співробітництва; методи ненасильницького втручання.

Пропонуємо вам скорочений варіант переліку цих дій  за книгою  „Політика ненасильницьких дій" 
Джин Шарп,  1973.Перегляньте  їх  і  згадайте,  як  багато  з  них  використовувалися  під  час  
помаранчевої  революції.  Під  час  підготовки  акцій  протесту  у  своїх  громадах,  намагайтеся  
користуватися  цими «підказками».  І пам’ятайте: наша  революція ще тому перемогла, що була 
веселою, співучою, яскраво, наснажувала людей на любов та порозуміння. Тому під час підготовки  
масових акцій ширше використовуйте гумор,  співи,  театралізовані  дійства.  Слідкуйте,  щоб усі  
виступи та лозунги працювали на злагоду, а не на ненависть та розкол.
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У розпорядженні     людей,     які  ведуть    ненасильницьку   боротьбу,     є     цілий   арсенал 
«ненасильницької зброї».  Нижче  перелічено ряд методів ненасильницьких дій,  розділених на  три 
великі категорії:

1. Ненасильницький протест та переконання
2. Відмова від співробітництва (соціального, економічного та політичного)
3. Ненасильницьке втручання.

МЕТОДИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО ПРОТЕСТУ ТА ПЕРЕКОНАННЯ

Офіційні  заяви
• Публічні виступи
• Листи протесту чи підтримки
• Декларації організацій й установ
• Публічні заяви, підписані відомими людьми
• Декларації звинувачень та намірів
• Групові чи масові петиції

Спілкування із широкою аудиторією
• Гасла, карикатури та символи
• Прапори, плакати та наочні засоби
• Листівки, памфлети та книги
• Газети й журнали
• Магнітофонні записи, пластинки, радіо, телебачення 
• Інтернет
• Написи у повітрі (літаками) та на землі (оранкою ґрунту, посадкою рослин, каменями)

Групові акції
• Депутації
• Сатиричні нагородження
• Пікетування
• Групове лобі
• Псевдо-вибори

Символічні   громадські   акції  
• Вивішування прапорів
• Використання предметів символічних кольорів
• Носіння символів
• Молитви й богослужіння
• Передача символічних об'єктів
• Символічне запалювання вогнів (смолоскипи, ліхтарі, свічки)
• Виставляння портретів
• Малювання в знак протесту
• Установка нових вуличних знаків та назв
• Символічні звуки
• Символічне «освоєння» земель

Тиск на окремих людей
• «Переслідування по п'ятах» офіційних осіб
• Глузування над офіційними особами
• Братання із солдатами та міліцією
• Чування («вахти»)
• Облога

Театр і музика
• Гумористичні пародії
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• Постановка п'єс та музичних творів
• Спів

Процесії
• Марші
• Автоколони
• Паради
• Релігійні процесії
• Паломництво

Громадські    збори  
• Збори протесту або підтримки
• Мітинги протесту або підтримки
• Таємні мітинги протесту
• Семінари

Поминання   померлих  
• Політична жалоба
• Символічні похорони
• Демонстративні похорони
• Поклоніння в місцях поховання

Відхід   та   відмова  
• Демонстративний відхід
• Мовчання
• Відмова від почестей
• Повернення спиною

МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД СОЦІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Остракізм окремих людей
• Соціальний бойкот
• Вибірковий соціальний бойкот
• Відмова від спілкування
• Припинення релігійної служби

Відмова   від участі у   громадських   подіях,  звичаях, роботі та навчанні  
• Громадська непокора
• Бойкот громадських подій
• Студентські страйки
• Призупинення членства в громадських та політичних організаціях
• Припинення соціальної та спортивної діяльності
• Повна особиста відмова від співробітництва
• «Втеча» працівників
• Переховування в притулку
• Колективний відхід з місця проживання
• Еміграція в знак протесту  

МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: 
ЕКОНОМІЧНІ БОЙКОТИ

• Бойкот споживачів
• Невикористання бойкотуємих товарів
• Політика аскетизму
• Відмова від виплати орендної плати
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• Відмова орендувати
• Загальнонаціональний споживчий бойкот
• Бойкот робітників
• Бойкот виробників
• Бойкот постачальників та посередників
• Загальний страйк торгівців
• Локаут (зупинка виробництва власником)
• Відмова здавати в оренду або продавати власність
• Бойкот торгівців

МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: СТРАЙК

Страйки
• Селянські страйк
• Страйки сільськогосподарських робітників
• Страйки ремісників
• Промислові страйки
• Професійні страйки
• Страйк істеблішменту

Особливі страйки
• Відмова від примусової праці
• Страйки ув'язнених
• Страйк солідарності

Символічні  страйки
• Страйки протесту
• Швидкий відхід („страйк-блискавка")

Обмежені  страйки
• Частковий страйк
• Вибірковий чи почерговий страйк
• Зниження темпів роботи
• Робота «виключно за інструкцією»
• Невихід «через хворобу»
• Страйк через звільнення
• Обмежений страйк
• Виборчий страйк

Багатогалузеві страйки
• Страйк що поширюється
• Загальний страйк

Сполучення страйків й економічного закриття підприємств
• Припинення роботи та торгівлі  
• Припинення всієї економічної діяльності

МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Відмова   від підтримки влади  
• Відмова від лояльності владі
• Відмова у громадській підтримці
• Література (публікації) й виступи, що закликають до опору

Відмова   громадян та громадянок від співробітництва   з   урядом  
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• Бойкот законодавчих органів
• Бойкот виборів
• Бойкот роботи в державних установах та займання державних посад
• Бойкот державних закладів, агенцій та інших органів
• Відхід з державних освітніх установ
• Бойкот підтримуваних урядом організацій
• Відмова у допомозі силам з наведення порядку
• Зняття знаків власності та вуличної розмітки
• Відмова прийняти призначення офіційних осіб
• Відмова розпустити існуючі інституції

Альтернатива   громадській   покорі  
• Неохоче й повільне підпорядкування
• Непокора при відсутності прямого нагляду
• Народна непокора
• Замаскована непокора
• Невиконання наказу розійтися зборам чи мітингу
• Сидячий страйк
• Відмова від призиву до армії
• Громадська непокора «несправедливим» законам

Акції урядового персоналу
• Вибіркова відмова у допомозі представникам уряду
• Блокування передачі команд та інформації
• Затримки й перешкоди роботі установ
• Загальна відмова від адміністративного співробітництва
• Відмова від судового співробітництва
• Заколот
• Навмисна неефективність роботи та виборча відмова від співробітництва виконавчих органів

МЕТОДИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО ВТРУЧАННЯ

Психологічне втручання
• Самовіддача у владу стихії (самоспалення, утоплення тощо)
• Голодування

а)  голодування морального тиску
б)  голодний страйк

• Ненасильницьке психологічне виснаження опонентів
•  «Зворотний" суд (використання підсудним суду для обвинувачення обвинувачів)

Фізичне  втручання
• Сидіння
• Стояння
• Невихід із транспорту
• Ходіння на місці
• Ненасильницькі марші з вимогою передачі власності
• Ненасильницьке входження в заборонну зону (перетинання риски)
• Ненасильницька окупація
• Ненасильницьке блокування власним тілом (фізичний вплив)
• Ненасильницька перешкода насильству або іншим діям опонента власним тілом 

(психологічний вплив)

Соціальне втручання
• Встановлення нових соціальних порядків
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• Перевантаження приміщень
• Блокування доріг
• Нескінченне проголошення промов
• Самодіяльні вистави на вулиці
• Альтернативні соціальні інститути
• Альтернативні системи комунікацій
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11. СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЙ

Щодо терміну “коаліція” існує достатньо багато визначень.Наводимо деякі з них.

Коаліція (лат.сoalitio -  союз)  -  союз,  об’єднання  для  досягнення  спільної  мети  (Українська 
енциклопедія).

Коаліція – це група організацій, які працюють разом для досягнення спільної цілі, координуючи при 
цьому свої дії.

Коаліція – об’єднання суспільно-політичних сил (партій, громадських організацій, держав тощо), 
яке виникло не на засадах домінування когось із  членів об’єднання,  як це властиво політичному 
блоку,  а  за  згодою  та  взаємними  поступками,  компромісами,  на  підставах  балансу  інтересів  та 
рівноправності  всіх  партнерів  незалежно  від  їхнього  соціального  статусу,  чисельності  й  сили 
політичного впливу.

Коаліція  –  це  об’єднання  незалежних  організацій  або  осіб,  які  розділяють  спільну  ціль  та 
об’єднують свої зусилля для здійснення впливу на певні організації чи структури, зберігаючи при 
цьому свою автономію.

Коаліція – це добровільне формальне чи неформальне об'єднання зацікавлених осіб, створене для 
досягнення  спільної  мети  на  основі  спільних  інтересів  та  ресурсів,  а  також  шляхом  прийняття 
певних правил і методів управління.

Коаліція –  це  організація,  що  об’єднує  інші  організації,  які  працюють  для  досягнення  спільних 
цілей, зберігаючи при цьому свій незалежний статус (Посібник з громадянського представництва).

Визначення  “коаліційна  співпраця”  може  мати  чимало  трактувань,  але  суть  полягає  в створенні 
комунікативного процесу та певній інституціоналізація відносин між учасниками коаліції. 

Характерні риси коаліції:

• Наявність спільної мети
• Взаємна згода щодо цілей та завдань між членами коаліції
• Добровільність членства
• Відсутність ієрархічної структури
• Діяльність на засадах партнерства
• Наявність джерел фінансування
• Незалежність від влади
• Позапартійність
• Прозорість діяльності

Різновиди коаліцій

Коаліції мають різні формати і масштаби; кожний різновид служить певній меті. Ці різновиди не 
виключають один одного;  наприклад,  коаліція  може бути  постійна,  формальна,  коаліція  з одного 
питання,  або  неформальна,  географічна,  коаліція  по  багатьом  питанням.  Коаліції  можуть  мати 
діапазон  від  дуже  «рухомих»  до  високо  структурованих.  Різні  типи  коаліції  привертають  різні 
організації.

Постійні коаліції:
Постійні  коаліції  є  інкорпорованими організаціями зі  штатом співробітників  і  радою директорів. 
Ухвалення  рішень  структуроване  і  систематичне.  Члени  коаліції  часто  платять  щорічні  внески. 
Багато коаліцій починають свою діяльність як тимчасові та неформальні групи, і потрібні роки, щоб 
вони переросли в постійні коаліції, такі як: асоціації, профспілки або союзи.

Тимчасові коаліції:
Тимчасові  коаліції  об'єднуються  для  вирішення  конкретного  завдання  або  мети.  Коли  мета 
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досягнута,  коаліція  розпускається.  Іноді  коаліція  може  продовжити  свою  роботу,  якщо  вона 
поставить перед собою іншу мету.

Формальні коаліції:
Члени формально вступають в коаліцію, платять внески та вказуються як члени коаліції на фірмових 
бланках, в заявах коаліції і т.д.

Неформальні коаліції:
В цих коаліціях не існує офіційного членства, отже, члени постійно міняються. В ході зміни членів 
коаліції її питання та тактика також можуть мінятися.

Географічні коаліції:
Коаліція будується за географічною ознакою, такою як виборчий округ або регіон країни.

Багато профільні коаліції:
Так  можна  умовно  назвати  коаліції,  що  працюють  протягом  свого  існування  над  декількома 
питаннями або завданнями. В той же час, з позицій стратегічних і організаційних цілей коаліція може 
зосередитися тільки на одному завданні / одному питанні одночасно.

Однопрофільні коаліції:
Коаліція  працює  з  одним  питанням  або  завданням.  Іноді  можуть  виникати  дивні  союзи  між 
організаціями,  які  зазвичай  опонують  одна  одній,  але  можуть  погодитися  працювати  разом  по 
одному спільному питанню.

Питання, на які потрібно відповісти перед вступом організації в коаліцію:
1. Наскільки важливе дане питання/проблема для нашої організації.
2. Чи  є  в  організації  можливість  і  ресурси,  щоб  брати  участь  в  коаліції  (а  не  сидіти  мовчки  і 

дивитися, як за тебе вирішують інші).
3. Чи  може  організація  досягти  своєї  мети  (вирішити  проблему  самостійно),  не  вступаючи  в 

коаліцію?
4. Які ще організації будуть у складі коаліції? Чи буде це сприяти встановленню нових /розвитку 

наявних відносин?
5. Чи варто вступати в коаліцію з погляду ресурсів (великі вкладення – маленький результат?)
6. Як вступ до коаліції позначиться на іміджі організації та її взаєминах з органами влади, іншими 

організаціями, населенням? 

Принципи ефективної коаліції:
 Наявність задокументованої угоди про партнерство;
 Наявність чітко визначених цілей та завдань, розуміння моменту коли треба “почити з миром”;
 Визначена мотивація кожного учасника коаліції щодо “пожинання” плодів майбутньої перемоги;
 Кожний з учасників коаліції вносить якісь ресурси;
 Наявність  основоположних  правил/принципів,  які  є  зрозумілі  та  підтримані  всіма  членами 

коаліції;
 Загальна згода всіх членів коаліції дотримуватись даних правил/принципів;
 Наявність узгодженої системи прийняття рішень;
 Перевага в коаліції надається менеджменту, а не лідерству; 
 Наявність погодженої системи входу/виходу з коаліції;
 Наявність чітко визначених і розподілених ролей та обов’язків учасників коаліції.

Основні правила роботи коаліції:
 Мета  чітко  сформульована  і  зрозуміла  всім  учасникам.  В  той  же  час,  кожна  з   організацій 

повинна переслідувати свої цілі і мати власний «інтерес».
 Рішення ЗАВЖДИ ухвалюються ВСІМА учасниками коаліції. 
 У всіх учасників рівні права.
 Від імені коаліції виступає ОДНА людина.
 Вільне  і  відкрите  членство.  НЕОБМЕЖЕНЕ  число  учасників.  Коаліції  повинні  прагнути  до 

великого членства, але у жодному випадку не приймати до своїх лав ті організації, які не цілком 
поділяють її цілі.

 «Не виносити сміття з хати».
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 Не критикувати учасників коаліції публічно.
 Рівні можливості для всіх.
 Відданість і вірність по відношенню один до одного та меті.
 Прозорість діяльності.
 Лідерство – створювати можливості для рівноцінної участі всіх членів. У основі коаліції повинне 

бути  «ядро»,  яке переслідує  не тільки загальну для всіх членів мету,  але і  займається самою 
коаліцією, її менеджментом.

********

СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЙ
Стаття Ольги Захарченко,консультанта проекту “Голос громадськості”, Україна

Створення  коаліції  необхідне,  коли  організація  усвідомлює,  що  діючи  наодинці,  вона  не  здатна 
успішно впливати на вирішення проблем та забезпечення бажаних змін.  Зазвичай,  для того,  щоб 
досягти поставленої  мети і  мати більший вплив на процес  розробки політики на державному та 
місцевому рівні, необхідно збільшити ресурси. Таким чином, коаліції НДО створюють можливості 
для  кращої  співпраці  та  координації  діяльності  структур  недержавного  сектору,  а  також більш 
ефективного використання ресурсів (таких як експерти, контакти, обладнання тощо). Також коаліції 
можуть виконувати посередницьку роль у вирішенні конфліктів з місцевою владою чи приватним 
сектором. Більше того, місцевій владі легше спілкуватися з коаліцією, а не з окремими НДО2. 

Досвід  України  демонструє  необхідність  чотирьох  ключових  передумов  успішного  створення 
коаліцій: 

По-перше, перед створенням коаліції  необхідно вивчити політичні,  економічні  та  місцеві  умови. 
Отримані  знання краще допоможуть  визначити потреби громади та  сформулювати проблеми,  що 
потребують вирішення. Наприклад, у Тернополі та Івано-Франківську місцеві коаліції були створені 
після проведення досліджень громадської думки, які визначили пріоритетні проблеми міст.

По-друге, кожний партнер коаліції повинен прагнути вирішити проблему, щоб досягти поставленої 
мети. Це прагнення спрямовує всіх членів коаліції до узгодження спільної стратегії дій.

По-третє, кожний партнер повинен мати спроможність докласти багато зусиль, впливу та ресурсів 
для  досягнення  мети.   Для  того,  щоб визначити альтернативні  шляхи для  зміни несприятливого 
місцевого середовища, необхідно забезпечити довіру та міцні партнерські стосунки.

І нарешті, кожний партнер повинен мати спроможність виконати взяті на себе завдання та працювати 
над внутрішнім розвитком коаліції. Це дасть можливість попереджувати конфлікти і більш 
ефективно вирішувати проблеми.

ОПИС ПРОЦЕСУ / ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Процес створення коаліцій відкритий для всіх зацікавлених сторін. Для того, щоб розпочати процес 
планування, досягти формальної (або неформальної) єдності організацій та почати впроваджувати 
план дій, потрібен час. Процес розбудови коаліції НДО зазвичай складається з таких етапів:

1. Створення ініціативного комітету.  Важливо уважно відбирати людей, які будуть запрошені до 
створення коаліції. Як правило, ця група складається з 7-9 громадських активістів.

2 Річард Тихий. “Коаліції неприбуткових організацій: добрий слуга чи поганий хазяїн? Ризики недемократичності структур 

в громадянському суспільстві”, Вісник проекту “Голос громадськості”, вид. №1 (весна 2000 р.).
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КООРДИНАЦІЙНА ГРУПА КОАЛІЦІЇ

До складу координаційної групи, як правило, входять:

⇒ Голова – головує на засіданнях, визначає порядок денний, пропонує методи 
роботи, координує роботу та підтримує діяльність групи. Зазвичай голова є 

основною контактною особою в коаліції.
⇒ Координатор – забезпечує постійний зв’язок між усіма членами коаліції, між її 

членами та організаціями через телефонні переговори, зустрічі та обмін 
матеріалами.

⇒ Спостерігач – спостерігає за емоційним кліматом, дотриманням рівності членів 
коаліції та вносить пропозиції щодо подальшого розвитку та функцій коаліції.
⇒ Організатор (секретар) – веде протоколи на засіданнях та переговорах.

⇒ Представники комітету – члени наглядового комітету та/або секретаріату.
⇒ Представник коаліції (речник) – відповідальний за зв’язки з громадськістю.
⇒ Стратег – має досвід у визначенні цілей, завдань та тактики, а також добрі 

навички з розробки політики та ведення переговорів.
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2. Визначення цілей та завдань коаліції.  Цілі коаліції  можуть відрізнятися за типом соціальної 
проблеми. Наприклад, цілями коаліцій можуть бути обмін інформацією, знаннями та новими ідеями, 
спільна  робота  на  благо  громади,  розвиток  сектору  НДО  та/або  відстоювання  інтересів 
громадянського суспільства.

3.  Вибір партнерів.  На цьому етапі  головним завданням є провести прозорий та демократичний 
відбір партнерів. Важливо оцінити, які організації згодні  підтримувати вирішення даного  питання. 
Розуміння,  хто є  вашими потенційними партнерами та  суперниками,  допоможе розробити кращу 
стратегію.  Для  того,  щоб  обрати  партнерів,  необхідно  відповісти  на  такі  питання:  Кого  слід  
запросити  приєднатися  до  коаліції?  Хто  здатний  вплинути  на  вирішення  питання?  Хто  має 
ресурси, що можуть допомогти вирішити питання? Чий досвід може бути корисним?

4.  Установче  засідання.  На  цьому  засіданні  члени  коаліції  голосують  за  назву  об’єднання, 
обговорюють статут  та  ухвалюють  його шляхом голосування,  а  також обирають координаційний 
комітет  коаліції  та  секретаріат.  На  цій  стадії  важливо  обговорити  сфери  діяльності,  структуру 
коаліції та джерела її фінансової підтримки.

5. Розробка плану дій. План дій, як правило, складається з серії кроків, що дають можливість 
налагодити довірливі стосунки та уможливити здійснення більш масштабних заходів, які вимагають 
участі всіх членів коаліції. Це допомагає забезпечити ефективне функціонування коаліції.

6. Впровадження плану дій.  Для того, щоб досягти успіху у вирішенні проблеми, на цьому етапі 
коаліція  використовує  інші  методи  участі   громадськості,  про  які  йдеться  в   даному посібнику. 
Наприклад, корисними можуть бути проведення інформаційно-освітніх кампаній для громадськості, 
громадських  слухань  та  фокус-груп,  а  також  створення  дорадчих  комітетів  та  громадських 
інформаційних центрів. Всі ці методи спрямовані  на підвищення участі всіх зацікавлених сторін в 
процесі прийняття рішень.

7. Оцінка результатів. Існує багато інструментів, які можна використати для оцінки  результатів 
діяльності коаліції. Це можна зробити шляхом проведення досліджень, фокус-груп або інтерв’ю з 
усіма зацікавленими сторонами, включаючи членів коаліції, лідерів громади, представників бізнесу 
та ЗМІ. Необхідно обов’язково оприлюднити оцінку результатів діяльності коаліції, щоб 
поінформувати громадян про успіхи та невдачі в роботі об’єднання. Громадська думка є важливим 
інструментом зміни плану дій у разі потреби.

РИЗИКИ ТА ПЕРЕШКОДИ

1.  Нечіткість  або  нереалістичність  мети  коаліції.  Коаліція,  що  не  має  реальної  мети  або 
стратегії, приречена на невдачу. Перед тим, як почати процес розбудови коаліції, критично важливо 
вирішити, який тип об’єднання вона представлятиме. Існують коаліції, створені заради вирішення 
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однієї  проблеми.  Такі  коаліції  розпускаються  після  досягнення  поставленої  мети.  Наприклад, 
словацька  коаліція  "Громадянська  компанія  ОК-98"   була  створена  для  забезпечення  чесних  та 
справедливих парламентських виборів. Після досягнення своєї мети коаліцію було розпущено.

Коаліції, створені для вирішення комплексних питань, працюють над досягненням взаємопов’язаних 
завдань, таких як боротьба з корупцією та прозорість влади, охорона здоров’я та екологія. Це більш 
постійний тип коаліції, що визнає цінність спільних зусиль протягом тривалого часу3.  Прикладом 
такої коаліції є болгарська “Коаліція-2000", що має на меті боротьбу з корупцією.

2.  Неефективна  структура  коаліції.  Нечіткий  розподіл  обов’язків,  прав  та  повноважень  членів 
коаліції  перешкоджає її  діяльності.  Одна з найбільш ефективних структур  коаліції  ґрунтується на 
відсутності вертикальної субординації однієї організації щодо іншої і рівності всіх партнерів.

3.  Спротив  влади  щодо  участі  груп громадян  в  процесі  прийняття  рішень.  Досвід  України 
показує, що певні представники місцевої влади ще не готові бачити в коаліціях НДО своїх партнерів, 
оскільки це знижує можливості владного контролю за процесом прийняття та впровадження рішень.

4.  Слабка  комунікація  всередині  коаліції. Постійні  потоки  інформації  дають  можливість 
інформувати  членів  коаліції  та  громадськість  про  успіхи  й  невдачі  в  роботі  коаліції.  Однак, 
відсутність  доступу  до  інформації  перешкоджає  продуктивній  діяльності  коаліції,  яка  має  бути 
прозорою та відкритою. 

Для того, щоб подолати вищевказані перешкоди до успішного творення коаліції, її члени мають 
здобути навички стратегічного та оперативного планування і управління діяльністю коаліції, 
налагодження відносин з урядом та ЗМІ, роботи в команді, збору коштів та написання пропозицій 
проектів. Проект "Голос громадськості" провів багато навчальних семінарів, присвячених цим 
питанням, та допоміг посилити спроможність коаліцій НДО в Тернополі та Івано-Франківську.

ПРАВИЛА ЕФЕКТИВНОЇ КОАЛІЦІЇ
(На основі Румунського досвіду створення коаліції CONSENS)

– визнається мотивація кожного учасника: кожному своя „цукерка”
– кожен вносить якісь ресурси
– загальна згода учасників дотримуватися правил
– етичні норми
– угода про партнерство, а не зареєстрована структура
– менеджмент/секретаріат
– погоджена система прийняття рішень
– погоджені правила входу/виходу 
– лідерство/ представництво
– відповідальність/акції

Після цього інтерактивне обговорення продовжується, у результаті чого учасники складають 
„Основи системи прийняття рішень у коаліції”: 

Система прийняття рішень в коаліції
– сфери компетенції
– контактна інформація 
– політичні „прив’язки” + особисті + фінансові
– цінності
– підпорядкування
– процедура
– доступ: де і як можна одержати інформацію про роботу коаліції
– відповідальність

Продовження інтерактивного обговорення досвіду роботи в коаліціях дозволяє підвести учасників до 
розуміння необхідності менеджменту (секретаріату) для ефективної роботи коаліції.

3

3

 Stevens, Georgia. 1996.  A Process for Building Coalitions. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Cooperative Extension 
Service and Institute of Agriculture and Natural Resources.
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Менеджмент, а не лідерство
– депозитарій договору про створення і функціонування 
– диспетчерські функції
– (посередники/лобісти)
– координатор
– господарські функції
– підготовка інформаційних матеріалів
– підготовка проектів рішень
– аналітичні (підготовчі) функції
– координація ресурсів
– організація безпеки

СТВОРЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ КОАЛІЦІЇ
Вісім кроків до стабільної коаліції (за Л. Гривняком та С. Бартоломеюссеном)

 1. Складаємо заяву про наміри (причини існування та спільні цінності)
Заява про наміри – це конкретна, погоджена заява про причини існування нашої коаліції, притаманні 
їй цінності та цілі, яка має надавати відповіді на наступні питання:
• Хто ми?
• Чому ми існуємо?
•  Чого  ми  бажаємо  досягти  в  ідеалі,  на  що  поширюється  наша  діяльність  і  кому  вона  принесе 
користь?
• В чому ми є унікальними?
• У що ми віримо, які маємо принципи та цінності?

2. Визначаємо цілі та завдання

3. Погоджуємо план дій (визначення виду діяльності згідно з наявними ресурсами)
План  дій -  це  конкретні  кроки,  які  заплановано  здійснити  для  досягнення  конкретних  цілей та 
завдань. План, щонайменше, має : 
• визначати види діяльності, необхідні задля виконання завдань; 
• визначати наявні ресурси, а також ті, що необхідні для виконання завдань; 
• визначати, хто несе відповідальність за виконання кожної із запланованих дій. 

4. Встановлюємо основні правила (як взаємодіяти між собою)
На початку коаліційної співпраці важливо вирішити, як саме учасники коаліції будуть взаємодіяти 
між собою (щомісячні збори, тренінги раз на три місяці, щотижневі зустрічі за обідом тощо).

5. Визначаємо процес прийняття рішень
Кожна коаліція мусить виконати певну кількість завдань, а це передбачає прийняття певних рішень 
під час їх виконання.  Отже, для того, щоб учасники мали чітке уявлення про свою участь і були 
впевнені в процесі, слід визначитися, як саме прийматимуться рішення. Це може відбуватися різними 
способами. Найбільш поширеними формами прийняття рішень є:
• Наказ;
• Консультативне рішення;
• Консенсус.

6. Розробляємо комунікативний план
Незалежно від способу комунікації, слід встановити чітку процедуру обміну інформацією.

7. Вибираємо організаційну структуру (принципи структурної будови, структурний
розвиток)
Прийняття рішення щодо структури  коаліції  є ключовим моментом у її розвитку.  Коаліція  – це не 
просто  низка  рівнів  спілкування:  її  структура  відображає  шлях,  яким  коаліція  проводить  свої 
програми/діяльність і досягає цілей.

8.Забезпечуємо ресурси
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Ефективність коаліції та здатність її учасників до співпраці безпосередньо залежать від її наявних 
ресурсів. Існують три основні форми ресурсів:
• Гроші;
• Люди;
• Матеріальні внески.

ЕТАПИ РОБОТИ КОАЛІЦІЇ

Перший етап
Основне завдання цього етапу – правильний підбір учасників та їх об'єднання. Для цього необхідно 
побудувати  довіру  між  всіма  учасникам  коаліції,  переконатися,  що  бачення  та  цінності  всіх 
співпадають,  учасники  однаково  розуміють  кінцевий  результат,  на  досягнення  якого  буде 
спрямована  робота  коаліції.  Учасники  коаліції  «відкриваються»,  обмінюються  інформацією, 
розробляють і приймають загальні правила. На цьому етапі дуже важлива роль ініціатора, людини, з 
певним стратегічним баченням, здібностями залучити людей і організації, побудувати їх відносини. 
На цьому етапі від всіх учасників коаліції потрібне велике терпіння. Доведеться проводити велику 
кількість  зустрічей,  обговорень,  розробляти процедури,  регламент роботи і  т.д.  Ініціатор коаліції 
повинен «вичислити» інтереси і «приховану мотивацію» кожного учасника коаліції та направити їх 
«у потрібне русло».  Для того,  щоб всі  учасники  розуміли  та  поділяли мету і  завдання,  потрібно 
кілька  разів  їх  спільно  обговорити,  чітко  сформулювати  та  записати.  Фокус  обговорення  –  не 
проблеми,  а  їх  рішення.  Мета  повинна  бути  такою,  щоб  кожен  учасник  розумів,  що  заради  неї 
«варто»  витрачати  час  і  зусилля,  а  можливо  і  ресурси.  На  цьому  етапі  важливо  попрацювати 
стратегічно над тим, як коаліція використовуватиме свої відносини (силу об'єднання) для досягнення 
мети і врегулює всі розбіжності ДО ТОГО, ЯК ПОЧНЕТЬСЯ КОНКРЕТНА РОБОТА.

Другий етап
На цьому етапі відбувається розподіл ролей і відповідальності, вирішуються конфлікти, досягаються 
компроміси, проводиться організаційна робота. Урок цього періоду, який повинен зрозуміти кожен 
учасник коаліції, – неможливе посилення однієї людини або  організації за рахунок іншої, ТІЛЬКИ 
РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО  СТВОРИТИ СИЛУ, НЕОБХІДНУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ.

Конфлікт неминучий і навіть бажаний на цьому етапі.Для того, щоб вирішити конфлікт, потрібно:
1. Передбачати його.
2. Прояснити причину.
3. Створити процес вирішення конфлікту.
4. Вирішити конфлікт.

Типові причини конфлікту в коаліції: 
 Боротьба за владу та лідерство.
 Різний рівень організацій і людей (досвід роботи, професіоналізм, ресурси, імідж, внесок в 

коаліцію і т.д.). 
 Цінності та загальне бачення.
 Відчуття незадоволення з приводу очікуваних результатів.
 Відсутність лідерства, розподіл ролей і відповідальності.

На  даному етапі  виникає  питання ресурсів.  Необхідно визначити ресурси  коаліції  (і  принципово 
вирішити питання про їх об'єднання), ресурси, які можна залучити з місцевих і зовнішніх джерел, і 
хто і як цим займатиметься в рамках роботи коаліції. 

Основним видом діяльності на другому етапі є обмін інформацією – встановлення та налагодження 
системи інформаційного обміну, визначення відповідальних, ступеня відкритості і прозорості.
Для  того,  щоб  учасники  коаліції  відчули  свою  приналежність  до  неї,  потрібно  «святкувати»  всі 
маленькі і великі досягнення і не забувати дякувати всім за все.

Третій етап
Основна характеристика третього етапу – управління коаліцією, створення єдиної системи роботи, 
оцінка результатів. Цей етап – власне діяльність коаліції. Успіх багато в чому визначається чіткістю 
та злагодженістю роботи, відповідальністю та підзвітністю всіх учасників. Результати та досягнення 
оцінюються  відповідно  до  критеріїв.   Коаліція  відповідає  на  основні  питання:  що  змінилося, 
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унаслідок чого, які з її дій були найбільш результативними і чому, як одержаний результат вплинув 
на життя тих людей, заради яких і велася вся ця робота? Які уроки отримані?  І після досягнення 
результату коаліція СВЯТКУЄ перемогу!!!  

Четвертий етап
Розширення  бачення,  збільшення  числа  учасників,  робота  з  великою кількістю організацій,  осіб, 
широкими верствами населення. Досягнення мети. Завершення роботи коаліції. У цей період також 
проводиться стратегічна оцінка діяльності – вплив одержаного результату на життя людей в місцевій 
громаді в подальшому. Даний етап завершує роботу коаліції. Навіть якщо коаліція не змогла досягти 
результату, який ставила перед собою, будь-який її учасник погодиться з тим, що «МИ НЕ Там, де 
ХОТІЛИ Б БУТИ, АЛЕ І НЕ Там, де БУЛИ». 

Переваги (+) роботи в коаліції:
 Надає  більше  ресурсів  для  досягнення  мети:  члени  коаліції  можуть  об’єднати  людські  і 

матеріальні ресурси, а тому досягнути набагато більше;
 Робить діяльність більш помітною і переконливою: люди, уповноважені приймати рішення, і 

широкий  загал  швидше  звернуть  увагу  на  об’єднання  з  10  організацій,  аніж  на  одну-дві 
окремі організації;

 Створює  більшу  безпеку  завдяки  великій  чисельності:  державі  набагато  важче  зламати 
об’єднання з декількох організацій, аніж одну-дві окремі організації;

 Розширює базу підтримки: об’єднання зусиль дозволяє згуртувати людей, з якими працює 
кожна організація з коаліції;

 Створює  можливості  для  нових  лідерів:  коли  існуючі  лідери  очолюють  коаліцію,  вони 
створюють можливості для росту інших;

 Створює  можливості  для  набуття  нових  знань:  спільна  робота  над  проблемою  дозволяє 
навчитись демократичної культури;

 Розширює масштаб діяльності кожної організації: робота в коаліції збільшує кількість видів 
діяльності і потенційний вплив кожної організації;

 Сприяє зміцненню громадянського  суспільства  у  довгостроковій  перспективі:  чим більше 
зв’язків існує між діячами громадянського суспільства, тим більше є можливостей примусити 
осіб, уповноважених приймати рішення, до більшої відповідальності.

Недоліки (-) роботи в коаліції:
 Відволікає  від  іншої  роботи:  виконання  обов’язків  члена  коаліції  може  призвести  до 

занедбання інших пріоритетів організації;
 Призводить  до  нерівномірного  завантаження  роботою:  слабші  члени  коаліції  можуть 

отримати користь від великих зусиль сильніших членів, яких це може дратувати;
 Вимагає від членів йти на компроміси для уникнення розвалу коаліції,  а  такі  компроміси 

можуть зашкодити цілям окремих членів;
 Призводить до конфліктів, спричинених нерівністю сил: оскільки члени коаліції мають різні 

ресурси, навички, досвід тощо, виникає дисбаланс сил. Як наслідок, окремі сильні організації 
можуть зайняти домінуюче становище, навіть якщо менші теж мають що запропонувати;

 Робить  окремі  організації  менш  помітними:  члени  коаліції  можуть  не  отримувати 
достатнього визнання за свій внесок у спільну роботу;

 Ставить  під  загрозу  репутацію  організації:  якщо  один  із  членів  коаліції  має  проблеми, 
звинуватити можуть усю коаліцію, тобто один учасник може нашкодити всій коаліції.
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12. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В КАМПАНІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
ПРЕДСТАВНИЦТВА.ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛЯ. ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Для чого можна використовувати інформацію?

Інформацію можна використовувати для таких цілей:  
• Просвіта  громадян щодо конкретного питання або проблеми.
• Надання можливості громадянам вдаватися до дій, що сприяють підвищенню 
залучення громадськості до процесів ухвалення рішень.
• Мобілізація громадськості для висловлення протесту, подання петицій тощо.
• Стимулювання дискусії  стосовно конкретної ініціативи в галузі громадсько-
державної політики. 
• Створення механізмів відповідальності осіб, які ухвалюють рішення, за свої дії.
• Презентація практичного прикладу як громадськості, так і особам, що ухвалюють рішення, 
стосовно конкретного питання або проблеми.
• Здійснення впливу на осіб, що ухвалюють рішення, щоб спрямувати їх в напрямку 
конкретних дій.
• Справити тиск на союзників, осіб, що дотримуються помірних поглядів, та 
опонентів, щоб спрямувати їх діяльність в конкретному напрямку.
• Зміцнювати зв’язки з союзниками і залучати опонентів до конкретних заходів в 
галузі ГП.

Інформаційна хвиля

„Принципи  побудови ефективної інформаційної кампанії”:

– необхідність / достатність
– „снігова куля”
– актуальність/час
– локальність/місце
– цінність/ „нетлінка”/ тема
– знаковість
– доступність/адресність
– канал поширення
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– конструктивність/чіткість
– „упаковка”

Базова модель повідомлення
Мета

Цільові групи

Повідомлення 

Чому має використовуватись повідомлення:
- Тому що „мова” нашої мети занадто складна і непрваблива
- Тому що сформульоване повідомлення допоможе нам здобути аудиторію
- Тому що через повідомлення можемо відрізнитися від інших подібних кампаній.

КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ – ЦЕ 
НЕ КІНЦЕВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ, ЯКЕ 

ВИ НАДСИЛАЄТЕ!
ЦЕ ІДЕЯ, ЯКУ ЛЮДИ ПОВИННІ ЗРОЗУМІТИ, КОНТАКТУЮЧИ З ВАМИ, ЧИТАЮЧИ ВАШІ 

МАТЕРІАЛИ ТА ЗУСТРІЧАЮЧИСЬ З ВАМИ.

КРОКИ СТВОРЕННЯ КЛЮЧОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ:

1. До того,  як  вирішити  ЯКИМ ЧИНОМ спілкуватися,  необхідно  визначити  ЩО ми 
хочемо сказати.

2. Повідомлення  не  повинно  говорити  про  вас;  повідомлення  повинно  говорити  про 
вашу аудиторію!

3. Не очікуйте, що люди повірять доводам, що є важливими для вас. Покажіть, як ваше 
повідомлення стосується їх цінностей!

ЦІННОСТІ – ЦЕ ТЕ, ЩО НАСПРАВДІ НЕПОКОЇТЬ ВАШУ АУДИТОРІЮ
Аналіз цінностей аудиторії

• ЯК вони думають?

• З ЯКИМИ ДУМКАМИ вони прокидаються вночі? 

• ЧОГО вони прагнуть? 

• Які НЕЗАДОВОЛЕНІ ПОТРЕБИ вони мають? 
Що люди цінують:

• впевненість у собі
• гордість за свою власність

• комфорт
• любов 
• дружба
• безпеку

• внутрішній розвиток
• брак часу

• незалежність
• можливість брати участь

4. Визначте своє конкурентне середовище і враховуйте його в інформаційних 
повідомленнях

5.  Інформація ≠ Дія!
6. Закликаючи до дії, пропонуйте винагороду
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7. Подумайте, чим підтримати заклик до дії та винагороду.

Матриця ключового повідомлення

Якщо я, (аудиторія)
зроблю (  дія  )   замість (  конкурентна дія  )  ,

я отримаю (  винагорода  )  
тому що (  підтримка  )  .

Всі слогани, виступи в ЗМІ, друковані матеріали мають базуватись на ключовому 
повідомленні.
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13. ПРИКЛАДИ УСПІШНИХ КАМПАНІЙ АДВОКАСІ
Проект "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»

ПРИКЛАД 1.
Назва організації: Вознесенська  міська  громадська  організація  «Агентство 

економічного розвитку м. Вознесенська»
Назва проекту: Протидія  корупції  в  сфері  управління  земельними 

ресурсами 
Термін виконання проекту: 23 травня 2007р. по 31 грудня 2007 р.
1.Короткий огляд діяльності та результатів 
Результати:
         1.  Розроблені та впровадження реокмендаціїї (затверджено міською радою положення) по 
усуненню  адміністративних  барєрів,  зменьшенню  коррупційних  зловживань  та  спрощенню 
процедури бнзоплатної приватизаціїї землі в м. Вознесенську.  
        2. Підготовлено та розповсюджено інформаційні матеріали стосовно процедури безоплатної 
приватизації:  брошура  3000  екземплярів  «Як  отримати  земельну  ділянку  у  власність»,  два 
інформаційні стенди та інформаційні статті в ЗМІ
     3. Проінформовано близбко 15000 мешнанців міста про реалоізацію проекту та актуальні питання 
безоплатної приватизаціїї  землі.
    4. Запроваджені нові правила та процедури в ході отримання громадянами земельної ділянки у 
власність.
2.Виконання завдань проекту:
1.  Усунуті  адміністративні  бар’єри  в  ході  оформлення  пава  власності  на  земельну  ділянку 
громадянами. 
3. Здійснено широке інформування громадськості про процедуру безоплатної приватизації землі в 
місті та її правові наслідки.

3.Історії успіху
Історія успіху №1  Відбулася зміна суб’єкта, що надавав муніципальні послуги громадянам в 
сфері безоплатної приватизації землі. 
Так,  в м.  Вознесенську,  питаннями підготовки рішень міської  ради,  збором та укомплектуванням 
необхідних  документів  від  громадян   про  безоплатну  передачу  земельної  ділянки  у  власність  - 
займався відділ земельних ресурсів (структура Держкомагенціїї).
Як  показали  результати  проведеного  нами  соціологічного  дослідження,  представники  даного 
державного  органу  значно  ускладнювали  та  заплутували  процедуру,  що  створювало  сприятливі 
умови  для  корупції  в  даній  сфері.  Працівниками  даного  відділу,  одноосібно –  без  попереднього 
погодження з  радою,  по декілька  разів  на  рік  -  змінювався  перелік  документів,  що повинен був 
даватися громадянином до заяви, вимагалися  не передбаченні діючим законодавством  документи, 
вигадували різноманітні  платні  довідки та висновки.  Працівники відділу зумисне не інформували 
громадянина  про  процедуру,  користуючись  відсутністю  спеціальних  знань  у  представників 
депутатського  корпусу  міської  ради  -  готували  проекти  рішення  ради,  які  значно  ускладнювали 
громадянину процедуру оформлення права власності та здорожували її в декілька разів. Відповідно 
до  положення  –  відділ  земельних  ресурсів  є  державною  структурою,  а  тому  органи  місцевого 
самоврядування не мають важелів впливу на їх діяльність. 
Враховуючи,  що  питання  приватизації  землі  для  мешканців  міста  Вознесенська  є  актуальними, 
щороку  близько  2000  осіб  звертається  з  тими  чи  іншими  питаннями  до  міської  ради,  а  іх 
розв’язанням  займається  державна  структура  непідконтрольна  міській  раді  -   нами  була  подана 
пропозиція  про  делегування  повноважень  в  сфері  здійснення  безоплатної  приватизації  землі  до 
структури  органів  місцевого  самоврядування.  За  результатами  обговорення,  міський  голова 
погодився  з  нашою пропозицією  та  прийняв  рішення  про  винесення  даного  питання  на  розгляд 
міської ради. 
Міська  рада  розглянула  дані  пропозиції  (прийняла  рішення  про  затвердження  положення)  та 
делегувала  функції  в  сфері  підготовки  рішень  ради  -  управлінню  комунальної  власності 
Вознесенської  міської  ради.  Тому,  з  1  січня  2008 р.,  питаннями збору документів  та  підготовки 
рішень міської ради по земельним питанням буде займатися управління комунальної власності. За 
результатами  нашої  спільної  роботи  над  проектом  рішення  міської  ради  про  затвердження 
Положення  про  порядок    безоплатної  передачі  земельних  ділянок   у  власність  громадянам  м. 
Вознесенська  –  працівники  управління  зацікавлені  в  спрощенні  та  здешевлені   процедури  для 
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громадян та готові робити все від них залежне для цього. 
Історія  успіху  №2 Визначено  та  встановлено  чітку  зрозумілу,  просту  та  доступну  для 
пересічних  громадян  процедуру  безоплатної  приватизації  землі.   На  протязі  усього  періоду 
впровадження земельно реформи в місті  не було прийнято жодного рішення стосовно правил та 
процедур здійснення безоплатної приватизації землі громадянами. Процедура та перелік необхідних 
документів визначався начальником відділу земельних ресурсів, вона часто змінювалася, інформація 
була  закритою  для  вільного  доступу  громадян  –  мешканці  міста  в  основному  дізнавалися  про 
процедуру в ході усної консультації від працівників державного відділу земельних ресурсів або від 
знайомих. Пропонуючи до затвердження дане положення, ми намагалися встановити та зафіксувати 
єдині та зрозумілі правила гри в сфері безоплатної приватизації на території всього міста.
     Прийняття сесією міської ради рішення № 14 ХХVIII сесії 5 скликання  від 26.12.07 р.  «Про 
затвердження  Положення  про  порядок  безоплатної  передачі  земельних  ділянок   у  власність 
громадянам м. Вознесенська» допомогло нам досягнути наступних результатів:
- забезпечити сталість результатів проекту після його завершення – прийом заяв та документів та 
оформлення права власності на земельну ділянку буде відбуватися згідно засад положення навіть 
після закінчення реалізації проекту.
- унеможливлено застосування напрацьованих корупційних схем в сфері безоплатної приватизації 
землі -  завдяки чіткій покроковій регламентації процедури в рамках положення, визначенню строків 
та відповідальних осіб.
-  передбачена  необхідність  внесення  змін  в  положення  (винесення  на  сесію  міської  ради, 
обговорення з  депутатами)  в  разі  зміни переліку документів  до заяви або процедури  отримання 
державного акта. 
-   передача  повноважень  по  підготовці  рішень  ради  до  структурного  підрозділу  міської  ради 
(управління комунальної власності), що дозволяє здійснювати функції контролю та нагляду за його 
діяльністю з боку ради;
- зменшення кількості  відвідувань різних установ  в ході  процедури.  За результатами проведення 
соціологічного  дослідження,  кожен  громадян  в  середньому  відвідував  12 разів  різні  заклади,  з 
прийняттям положення кількість відвідувань скоротиться в середньому до 5, тобто зменшиться на 
7 відвідувань;
- зменшено та конкретизовано перелік документів, що подаються громадянином разам із заявою. До 
прийняття положення громадяни подавали до міської  ради близько  8 різних документів  – тепер 
громадянин  має  подати  від  4-5  документів  в  залежності  від  ситуації.  Тобто  фактично  було 
скасовано подання 5 непередбачених чинним законодавством документів.
-  в зв’язку зі  зменшенням кількості  документів,  що вимагаються до заяви,   скоротиться і  термін 
проходження процедури. За даними проведеного опитування процедура оформлення права оренди 
земельної тривала в середньому до  6 місяців, а іноді  1 -1,5 року. Планується, що нова процедура 
триватиме в середньому 3 місяці.   
-  зменшення в 2  рази   вартості  оформлення  документів  в  ході  отримання земельної  ділянки у 
власність.  За  попередніми  оцінками  експертів,  враховуючи  перелік  необхідних  документів,  що 
повинен додаватися до заяви - процедура безоплатної приватизації землі в середньому коштуватиме 
600 -700 грн. 
-  забезпечено вільний доступ громадян до інформації: розміщено два інформаційні стенди, видано 
та розповсюджено 3000 екземплярів брошури «Як отримати земельну ділянку у власність».
       Всі вище зазначені результати дають нам підстави з впевненістю сказати, що ми досягнули 
поставлену в проекті мету - знизили рівень корупції в сфері управління земельними ресурсами 
міста,  шляхом  розробки  та  впровадження  прозорих  процедур  безоплатної  приватизації 
земельної ділянки громадянами. 

4.Проблеми, які виникли під час виконання проекту /коментарі
В  ході  проведення  компаніїї  по  лобіюванню  -  ми  зіткнулися  з  проблемою  погодження  проекту 
рішення відділом земельних ресурсів міста. Враховуючи, що у відповідності до регламенту міської 
ради, проект рішення повинен пройти процедуру погодження профільних фахівців – після чого, він 
може бути винесений на розгляд депутатських комісій. Наш проект рішення отримав погодження у 
всіх структурних підрозділах органів місцевого самоврядування та не отримав погодження у відділі 
земельних  ресурсів  –  державній  структурі  ,  що  до  теперішнього  часу  займалася  питаннями 
безоплатної приватизаціїї землі (готувала проекти рішень міської ради з цих питань). За результатами 
нашого аналізу, саме працівники даного відділу ускладнювали процедуру та зловживали службовим 
становищем з метою отримання додаткових вигод та хабарів. Згідно запропонованого нами Проекту 
положення  про  порядок  безоплатної  передачі  земельних  ділянок   у  власність  громадянам    м. 
Вознесенська та в рамках впровадження системи якості муніципальних послуг в міській раді було 
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визначено , що з 1 січня 2008 р. питаннями здійснення безоплатної приватизації землі буде займатись 
управління комунальної власності – структурний підрозділ міської ради. Тобто дані функції будуть 
забрані  у  відділу  земельних  ресурсів  та  делеговані  управлінню  в  рамках  компетенції  ОМС. 
Запропонована нами в Положенні процедура є прозорою, зрозумілою для громадян та унеможливлює 
здійснення значної частини корупційних діянь в обраній сфері. Саме тому, відділ земельних ресурсів 
не підписує даний проект рішення - тим самим гальмуючи розгляд питання на сесії міської ради. При 
цьому варто зауважити, що представники відділу були запрошені до обговорення проекту рішення, 
але ігнорували наші заходи, а на етапі погодження в них виникло багато запитань та зауважень, а 
наші відповіді на них, з тих або інших причин, не влаштовували керівництво відділу. Враховуючи 
опір відділу земельних ресурсів, ми не змогли вчасно подати проект рішення на розгляд міської ради. 
За результатами чисельних нарад  та погоджень, нам вдалося усунути дану проблему та затвердити 
положення на сесії міської ради. 

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Рішення міської ради

Від 26.12.07   №14                                                 ХХУІІІ сесія 5 скликання 

Про затвердження  положення про порядок
безоплатної передачі земельних ділянок 
у власність громадянам  
м. Вознесенська

З метою забезпечення реалізації громадянами свого права на приватизацію землі,  відповідно до ч.2 
ст.14  Конституції України, ст.12,118, 121 та розділу Х «Перехідні положення»  Земельного кодексу 
України, Закону України «Про захист конституційних прав громадян на землю», керуючись ст. 25, 
п.34 ч.1 ст.26, п. 5 ст. 60, п. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада 

Вирішила

1. Затвердити Положення про порядок   безоплатної передачі земельних ділянок  у власність 
громадянам м. Вознесенська.

Міський голова                                                        Ю.І.Гержов
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Додаток   2.  

Положення про порядок безоплатної передачі земельних ділянок
у власність громадянам  м. Вознесенська

Громадяни України приватизують земельні ділянки (ч.1 ст.81 ЗКУ) на підставі:
1) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;
2) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;
Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян (ч.3 ст.116 ЗКУ)провадиться у разі:
а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;
б)  одержання  земельних  ділянок  із  земель  державної  і  комунальної  власності  в  межах  норм 
безоплатної приватизації.

 Приватизація  земельних ділянок громадянами України для обслуговування житлових будинків 
і господарських будівель, гаражного і дачного будівництва, ведення особистого селянського 

господарства та садівництва

Громадяни України, зацікавлені у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у їх користуванні, 
або яка була раніше надана їм у користування подають заяву до Вознесенської міської ради. У заяві 
вказується  місце  розташування  та  розмір  земельної  ділянки,  мета  її  використання та  запевнення 
заявника про невикористання свого одноразового права на безоплатне отримання землі. До заяви про 
приватизацію  додаються  технічні  матеріали  та  документи,  що  підтверджують  (обґрунтовують) 
розмір,  призначення та місце розташування земельної  ділянки. У разі, якщо на земельній ділянці 
розташовані будівлі і споруди, що перебувають у спільній власності кількох громадян України,  всі 
співвласники  будівель  і  споруд  подають  спільну  заяву.  До  заяви  додається   наступний  перелік 
документів:

• Копія паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.
• Документ підтверджуючий право власності на нерухомість, або документ на підставі якого 

оформляється право власності  (свідоцтво на право власності, договори  купівлі – продажу, 
дарування,  спадкування,  міни,  відчуження  нерухомого  майна,  рішення  суду  та  інші 
правовстановлюючі  документи  зареєстровані  в  МБТІ  )  подається  в  оригіналі  та  з 
ксерокопією, яка завіряється органом, що приймає документи.

• План земельної ділянки – викопіювання з генерального плану міста – надається безкоштовно 
управлінням комунальної власності (відділом архітектури та містобудування).

• Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні 
та встановлених земельних сервітутів – виготовляється землевпорядною організацією, що має 
відповідну ліцензію на замовлення громадянина.

• Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу і прийом межових знаків під 
охорону та  зберігання  -  виготовляється  землевпорядною організацією,  що  має  відповідну 
ліцензію на замовлення громадянина.

• При наявності  рішення або документи підтверджуючі надання земельної ділянки (рішення 
правління колхозів та совхозів про надання земельних ділянок,  рішень виконкому міської 
ради  про  надання  земельних  ділянок  в  постійне  користування  або  постійне  спадкове 
володіння,  відводи,  витяги із  земельно-шнурових i  погосподарських книг місцевих рад та 
інші)

 Управління комунальної  власності  Вознесенської  міської  ради (далі  управління) аналізує  подану 
заявником заяву на предмет законності. У випадку неподання громадянином до заяви передбаченого 
переліку  документів,  управління  надає  йому відповідь  та  строк  для  усунення  недоліків.  Якщо у 
встановлений  строк  недоліки  не  будуть  усунуті  заявником,  управління  повертає  йому  подані 
документи  з  поясненням  про  можливість  повторного  звернення.  В  разі  відсутності  зауважень, 
управління  готує  проект  рішення  Вознесенської  міської  ради про передачу безоплатно земельної 
ділянки громадянину в власність. 
Підготовлений проект рішення подається на розгляд постійної комісії Вознесенської міської ради з 
питань житлово-комунального господарства, землекористування та екології (далі комісія).
Комісія   опрацьовує  поданий  проект  рішення  та  пропонує його  винести  на  пленарне  засідання 
Вознесенської міської ради для прийняття рішення.
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У разі відмови органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у 
власність, або не розгляду заяви у встановлений законом термін – заявник має право звернутися до 
суду. 
Після прийняття відповідного рішення Вознесенською міською радою громадянин отримує витяг з 
рішення міської ради у загальному відділі апарату міськвиконкому  міської ради.
Після отримання витягу, громадянин звертається до землевпорядної організації, яка має відповідну 
ліцензію  та укладає договір на  виготовлення  технічної документації зі складання державного акта 
на  право  власності  на  земельну  ділянку.  Землевпорядною  організацією  –  виконавцем  робіт, 
здійснюється всі необхідні роботи для оформлення та видачі державного акту на право власності на 
земельну ділянку. 
Після оформлення  державного акту на право власності на земельну ділянку в 2-х примірниках, акт 
підписується  начальником  відділу  земельних  ресурсів  та  разом  з  одним  примірником  технічної 
документації передається на підпис міському голові.  Після підписання, один примірник технічної 
документації  з  копією  державного  акту  залишається  на  зберіганні  в  управлінні.  Підписаний 
державний акт  передається  в державне підприємство «Центр державного земельного кадастру при 
Державному агентстві  земельних ресурсів  України».(  далі  Центр ДЗК) для  державної  реєстрації. 
Після державної реєстрації 1 примірник державного акту надається громадянину.
Приватизація  земельних  ділянок  громадянами  для  будівництва  індивідуального  гаража,  для 
індивідуального дачного будівництва, для ведення садівництва здійснюється в такому ж порядку.
Земельні ділянки в межах міста приватизуються громадянами в розмірах, передбачених ст.121 ЗКУ:

- для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель і споруд – не 
більше 0,10 гектара;

- для ведення особистого селянського господарства – не більше ніж 2,0 гектара;

- для будівництва індивідуального гаража – не більше 0,01 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

- для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара.
В межах встановлених норм - приватизація земельних ділянок здійснюється безоплатно, а частина 
земельної ділянки, яка перевищує встановлені норми безоплатної приватизації, може передаватися у 
власність  громадянину на  підставі  цивільно –  правових угод  та   в  користування  -    на  підставі 
договору оренди. 
В разі, якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені  норми безоплатної приватизації, на 
етапі виготовлення кадастрового плану, рекомендується землевпорядній організації  проінформувати 
громадянина  про  можливість  безоплатної  приватизації  земельної  ділянки  площею  не  більше 
гранично  встановлених  норм.  В  такому випадку,  громадянин  повинен  визначитися  з  подальшим 
використанням частини земельної ділянки, що перевищує гранично встановлені норми (безоплатно 
приватизувати  її  в  межах  інших  видів  норм  безоплатної  приватизації,  отримати  в  оренду  або 
викупити  у  власність)  та  звернутися  до  управління  (відділ  архітектури  та  містобудування)  за 
отриманням висновку на відповідність подальшого використання земельної ділянки за даним видом 
містобудівній документації. В разі отримання позитивного вискову,  громадянин замовляє кадастрові 
плани  ділянок  у  відповідності  до  можливих  умов  подальшого  використання  та  оформлення 
відповідних документів (актів на власність, договорів оренди).  

Одержання громадянам безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва, особистого 

селянського господарства,  індивідуального дачного та гаражного будівництва (за проектом 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки)

Громадянин,  що  виявив  бажання  одержати земельну  ділянку  в  межах  міста  для  будівництва  та 
обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд, індивідуального гаражного та 
дачного будівництва чи ведення садівництва,  подає заяву до Вознесенської  міської  ради.  У заяві 
зазначаються  бажані  розмір  і  місце  розташування  земельної  ділянки,  мета  її використання  та 
запевнення заявника про невикористання свого одноразового права на безоплатне отримання землі. 

До заяви додаються:
• Копія паспорта громадянина та ідентифікаційного коду.
• Проектні пропозиції під нове будівництво по місцю розташування ділянки(схематичне місце 

розташування ділянки).
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• Письмову згоду землекористувача на вилучення земельної ділянки або її частини (у разі якщо 
намічувана для відведення ділянка потребує такого вилучення).

• Висновки щодо відведення земельної  ділянки  від  архітектури  та  містобудування,  відділу 
земельних  ресурсів м.  Вознесенська  у  Миколаївській  області   та  районної  санітарно-
епідеміологічної станції із зазначенням умов та обмежень використання земельної ділянки. 

Подана  заява  з  візуванням   міського  голови  направляється  до управління для  опрацювання  у 
встановленому  порядку.   Управління  узагальнює  подані  матеріали та  аналізує  їх  на  предмет 
законності.  У  випадку  неподання  громадянином  до  заяви  передбаченого  переліку  документів, 
управління   надає  йому відповідь  та  строк  для  усунення  недоліків.  Якщо у  встановлений строк 
недоліки не будуть  усунуті  заявником, управління повертає йому подані документи з поясненням 
про можливість повторного звернення. В разі відсутності зауважень і на основі висновків, управління 
готує проект рішення ради про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  у  власність  (у  випадку,  якщо  рада  раніше  не  приймала  такого  рішення). 
Підготовлений  проект  рішення  подається  на  розгляд  депутатьської  комісіїї.  Комісія   опрацьовує 
поданий проект рішення та пропонує його винести на пленарне засідання Вознесенської міської ради 
для прийняття рішення.
Після прийняття рішення про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки,  громадянин  звертається  до  відповідної  землевпорядної  організації,  яка  має 
відповідні ліцензії за розробкою проекту відведення земельної ділянки. 
Складений  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  подається  до 
управління, яке розглядає подані матеріали і готує проект рішення Вознесенської міської ради про 
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  (у  разі  необхідності)  та 
передачу у  власність  земельної  ділянки.  Один примірник  проекту землеустрою  щодо  відведення 
земельної ділянки у власність залишається на зберіганні в управлінні. 
Після прийняття рішення Вознесенської  міської ради про передачу земельної  ділянки у власність 
здійснюється оформлення   державного  акту  на  право  власності  на  земельну  ділянку  на  основі 
затвердженого проекту відведення.
Після оформлення  державного акту на право власності на земельну ділянку в 2-х примірниках, акт 
підписується  начальником  відділу  земельних ресурсів  та  передається  на  підпис  міському голові. 
Після  підписання,   копія  державного  акту  залишається  на  зберіганні  в  управлінні.  Підписаний 
державний акт  передається   в Центр ДЗК  для державної реєстрації. Після державної реєстрації 1 
примірник державного акту надається громадянину.

Переоформлення державного акту на право власності на земельну ділянку на нового власника 
приватизованої  земельної ділянки без зміни цільового призначення

При зміні  власника земельної  ділянки за  цивільно-правовою угодою (договором купівлі-продажу, 
міні,  спадкування, дарування тощо)  громадянину для переоформлення державного акту необхідно 
звернутися  до  землевпорядної  організації,  яка  має  відповідну  ліцензію  та  укласти  договір  на 
виготовлення  технічної документації  зі складання державного акта на право власності на земельну 
ділянку. Після виготовлення державного акту на право власності на земельну ділянку - громадянин 
отримує свій примірник державного акту у Центрі ДЗК. 

Секретар міської ради                                                                  Волков О.В.
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Додаток   3.  

Д О В І Д К А

до проекту рішення ____ _____ сесії міської ради п’ятого скликання

«____»__________________2007 року

Назва питання   Про затвердження  положення про порядок безоплатної приватизації громадянами 
земель державної (комунальної) в межах  м. Вознесенська
  

Доповідач  Шевчук І.С.

Співдоповідач Аверкова В.В. 

Питання готував   Аверкова В.В.  
Попередньо розглянуто на засіданні:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Запросити  на сесію: 
_______________________________________________________________________________________

Список 
відповідальних працівників, ознайомлених з проектом рішення

П.І. та Б. Посада Зауваження Підпис
Чередніченко І.Б. начальник юридичного відділу

Павлов А.В. начальник відділу земельних 
ресурсів. 

Шевчук І.С. начальник управління комунальної 
власності 

Алексєєва Л.М. голова постійної комісії
Волков О.В секретар міської ради

РІШЕННЯ РОЗІСЛАТИ

 Управління комунальної власності - 2,  Волков О.В.-1, Відділ земельних ресурсів-1, ГО «Агентство 
економічного розвитку» - 1, до справи -1.

Проект надано       «___»___________2007 року

                                                           Підпис відповідальної особи за складення листа розсилки
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ПРИКЛАД 2.

Назва організації: Спілка підприємців в Христинівському районі
Назва проекту: Формування активної позиції нетерпимості до корупції серед 

підприємців та громадськості Христинівського району.
Термін виконання проекту: 7 місяців
1.Короткий огляд діяльності та результатів 
Наводиться короткий підсумок діяльності по проекту та отримані результати протягом 
звітного періоду. 
За звітний період проведена наступна діяльність

- Розроблено  рекомендації  з  вдосконалення  процедур  та  процесів 
землекористування та землевідведення
- Впроваджено  рекомендації  з  вдосконалення  процедур  та  процесів 
землекористування та земле відведення в діяльність місцевих органів влади.
- Проведено два круглих столи з питань вдосконалення процесів та процедур 
земле  відведення  та  землекористування  в  м.  Христинівка  та  Христинівському 
районі.
- Виготовлено  та  розповсюджено  брошуру  з  питань  землекористування  та 
землевідведення.
- Проведено  три  навчальні  семінари  для  підприємців  з  питань 
землекористування та землевідведення .
- Наданвались  консультації в громадській приймальні.
- Проведено інформаційну кампанії щодо стану та протидії корупції в обраній 
сфері 
-

2.Виконання завдань проекту:
Наводиться детальний опис діяльності по проекту на виконання завдань, визначених в Договорі  
та робочому плані виконання проекту. Даний розділ має містити завдання Договору та робочого 
плану, які виконувались протягом звітного періоду, та опис виконаних робіт. 
На звітний період ставилися наступні завдання:

Завдання: Розробленя рекомендації з вдосконалення процедур та процесів 
землекористування та землевідведення 
На виконання даного завдання була проведена наступна робота:

- розроблено положення про оренду землі та положення про порядок продажу земельних ділянок 
та права їх оренди на конкурентних засадах, які містять рекомендації з вдосконалення процедур та 
процесів землекористування та землевідведення (Додаток 1, 2)

Завдання: Впровадженя рекомендації з вдосконалення процедур та процесів землекористування 
та земле відведення в діяльність місцевих органів влади..

На виконання даного завдання була проведена наступна робота:
- Розроблено план заходів з лобіювання вироблених рекомендацій;
- Розглянуто проекти положень місцевих органів влади з впровадження вироблених 

рекомендацій.
- Підготовлено звіт про проведені заходи з лобіювання вироблених рекомендацій.

Завдання: Проведеня двох круглих столи з питань вдосконалення процесів та процедур земле 
відведення та землекористування в м. Христинівка та Христинівському районі.

На виконання даного завдання була проведена наступна робота:
- Розроблена програми круглих столів.
- Запрошено учасників круглих столів 
- Розроблено інформаційні та аналітичні матеріали круглих столів 
- Підготовлено звіт про проведення круглих столів та їх вплив на вирішення обраної 

проблеми.
- Підготовлено прес-реліз про проведення круглих столів в місцеві ЗМІ.
- Поширено інформацію в газеті “Трибуна хлібороба” про круглі столи.
- Поширено інформацію на радіо про проведення круглих столів.

Завдання: Виготовленя та розповсюдженя брошуру з питань землекористування та 
землевідведення.
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На виконання даного завдання була проведена наступна робота:
- Підготовлено  брошуру  з  питань землекористування  та  землевідведення 

“Підприємець  –  влада:  механізми  ефективної  взаємодії  (відведення,  надання  в 
оренду, викуп земельних ділянок).

- Поширено дану брошуру серед підприємців.
- Підготовлено звіт про розповсюдження брошури та її вплив на вирішення обраної 

проблеми.

Завдання: Проведеня трьох навчальних семінари для підприємців з питань землекористування 
та землевідведення .

На виконання даного завдання була проведена наступна робота:
- Складено програму семінару.
- Запрошено учасників семінарів.
- Підготовлено навчальні та роздаткові матеріали для учасників семінару.
- Підготовлено звіти про проведення семінарів та їх вплив на вирішення обраної 

проблеми.
- Проведено анкетування учасників семінару (Копії оцінювальних анкет учасників 

семінару
- Підготовлено прес-реліз про проведення семінарів.
- Поширено інформацію в газеті “Трибуна хлібороба” про проведення семінарів.
- Поширено інформацію на радіо про проведення круглих столів.

Завдання: Надання консультацій з питань землекористування та землевідведення в громадській 
приймальні.

На виконання даного завдання була проведена наступна робота:
- Надавались консультації за зверненнями підприємців.
- Підготовлений звіт про наданн консультацій.

Завдання: Проведення інформаційної кампанії щодо стану та протидії корупції в 
обраній сфері .
На виконання даного завдання була проведена наступна робота:

- Складено план проведення інформаційної кампанії.
- Перелік заходів проведених в рамках інформаційної кампанії.
- Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії.

3.Історії успіху
Надайте опис «історій успіху» (якщо є на даному етапі виконання проекту), тобто конкретних 
прикладів значних досягнень, які були отримані в результаті виконання проекту. Історії успіху 
повинні демонструвати якісні та кількісні зміни чи реформи в цільовій аудиторії або серед 
бенефіціаріїв проекту. Кожна «історія успіху» має включати три основних розділи: 
(1) короткий опис ситуації до початку проекту; 
(2) що зроблено в рамках проекту; 
(3) що змінилось та чого вдалось досягнути в результаті виконання проекту. 
Важливим досягненням проекту є розробюка та впровадження в дію Положень 
Христинівської міської ради направлених на вдосконалення процедур та процесів 
землекористування та землевідведення.

(1) До  початку  реалізації  проекту  міська  рада  не  мала  чітких  процеду 
надання в оренду земельних ділянок та продажу землі на конкурентних засадах. 
Це  ускладнювало  процедуру  земелевідведення,  робило  її  не  зрозумілою  для 
приватних  підприємців,  оскільки  вона  регламентувалась  великою  кількістю 
нормативних документів, з якими підприємців не знайомились.
(2) В рамках проекту розроблено 2 положення :

- Положення про оренду землі,
- Положення  про  порядок  продажу  земельних  ділянок  та  права  їх  оренди  на 

конкурентних засадах.
Дані положенння пройшли обговорення в депутатських комісіях Христинівської міської 
ради, особливо активно вони обговорювались в комісії з землекористування. Вони були 
винесені за засідання сесії міської ради та затверджені. Для ознайомлення  підприємців 
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вказані положення були розміщені в “Інформаційному віснику Спілки підприємців”.

(3)  Прийняття вказаних положень зробить процедуру землевідведення та землекористування 
чіткою та зрозумілою. При необхідності взяти в оренду чи викупити земельну ділянку 
підприємцям не потрібно буде вивчати велику кількість законодавчих актіа, достатньо лише 
познайомитись з положення. Крім того, це покращить роботу міської ради в даному питання, 
оскільки вони будуть діяти відповідно до розроблениї процедери. Такми чином, це сприятиме 
усуненню корупції та мінімізує перешкоди в наданні в оренду та викупі земельних ділянок 
для ведення підприємницької діяльності.
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ПРИКЛАД 3.   ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ВОДІЇВ" - "НІ – КОРУПЦІЇ НА   
ДОРОГАХ!"

1.Короткий огляд діяльності та результатів 
Наводиться  короткий  підсумок  діяльності  по  проекту  та  отримані  результати  протягом 
звітного періоду.
Всі завдання проекту  „Ні – корупції на дорогах!”  виконані,  а багато в чому результати навіть 
перевершили сподівання.  Принаймні,  "Спілка водіїв" не планували поширювати діяльність на 
інші  регіони, а  тим більше захищати водіїв-підприємців на всеукраїнському рівні.  Організації 
вдалося налагодити якісний механізм захисту водіїв та водіїв-підприємців від неправомірних дій 
службових  осіб,  який  неодноразово  був  апробований  на  практиці.  "Спілка  водіїв" стала 
посередником між водіями та державними органами і постійно виконє функцію згладжування 
конфліктів  та  недопущення  протистояння,  функцію  захисника  слабшої  сторони  –  водіїв.  І 
головне, організації вдалося переламати свідомість багатьох водіїв. а особливо водії-підприємців. 
Тепер  вони  не  бояться  зупинок  працівниками  ДАІ  чи  приходу  інспекторів 
Головавтотрансінспекції,  задають  їм  запитання  стосовно  їх  прав  та  повноважень.  Якісно 
змінилися звернення водіїв до консультаційно-правового центру організації. Тепер мало хто з них 
консультується  як  мають  діяти  ті  чи  інші  посадові  особи,  -  в  більшості  випадків  просять 
допомогти в оскарженні неправомірних дій.  А це є головне, що водії   володіють “прийомами 
правового самозахисту”,  адже без належно оформленого протоколу правопорушення чи інших 
документів оскаржувати його в подальшому дуже складно.
Завдання проекту  „Ні – корупції на дорогах!”  стояли не прості.  Але “Спілка водіїв” повністю 
виконала взяті на себе зобов’язання, досягши при цьому значних успіхів.
Основні результати реалізації проекту „Ні – корупції на дорогах!”:

1. В  консультаційно-правовому  центрі  ГО  „Спілка  водіїв”  правові  консультації 
отримали  154  водії  та  306  водіїв-підприємців.  Загалом  юридичною  допомогою 
фахівців організації скористалося 460 громадян.

2. Водії та водіїв-підприємці змогли отримати роз`яснення та їм було надано допомогу 
у підготовці 63 документів правового характеру, зокрема у написанні скарг та заяв 
на неправомірні дії посадових осіб, адміністративних позовів, та ін., а також було 
підготовлено та направлено 15 звернень до органів влади.

3. Здійснено  представлення  інтересів  10  водіїв  та  61  водіїв-підприємців  судах  та 
органах влади з метою захисту їх законних прав,  припинення неправомірних дій 
посадових осіб.

4. Проведено  двадцять  навчальних  семінарів  для  слухачів  курсів  водіїв  з  питань 
протидії корупції та захисту прав водіїв.

5. Проведено  п’ять  навчальних  семінарів  для  водіїв-підприємців  з  питань  протидії 
корупції та захисту прав водіїв.

6. Поінформовано органи влади та правоохоронні органи про виявлені факти корупції, 
порушень прав водіїв та водіїв-підприємців.

7. Проведено два круглих столи з питань протидії корупції у взаємовідносинах водіїв з 
Державтоінспекцією та іншими контролюючими органами.

8. Проведено інформаційну кампанію про стан та протидію корупції в органах ДАІ та 
Головавтотрансінспекції.

9. Виготовлено та розповсюджено правопросвітницький буклет «Як захиститись від 
перевірок».

10. Виготовлено та розповсюджено правопросвітницький буклет «Скажемо хабарам – 
«НІ!».

11. Виготовлення та розповсюдження просвітницької брошури «Автоправо».
12. Виготовлення  та  розповсюдження  просвітницької  брошури  «На  допомогу 

перевізнику».
13. Організація та проведення акції громадської непокори перевізниками Рівненщини, 

що здійснюють перевезення пасажирів.
14. Висвітлення  в  ЗМІ  прикладів  захисту  своїх  прав  водіями-підприємцями сприяли 

активізації  значної  кількості  перевізників  до  оскарження  неправомірних  дій 
представників Головавтотрансінспекції та ДАІ.

15. Здійснено  оцінку  та  аналіз  рівня  корупції  у  взаємовідносинах  водіїв  з 
представниками  Рівненської  Державтоінспекції  шляхом  проведення  опитування 
приватних водіїв та водіїв-підприємців. 
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2.Виконання завдань проекту:
Наводиться детальний опис діяльності по проекту на виконання завдань, визначених в Договорі  
та робочому плані виконання проекту. Даний розділ має містити завдання Договору та робочого  
плану, які виконувались протягом звітного періоду, та опис виконаних робіт. 
Протягом  вересня-грудня  2007  року  фахівці  ГО  "Спілка  водіїв"  проводили  роботу  по  всіх 
напрямках, задекларованих у проекті. По кожному з них було отримано наступні результати:

1. Надання  правових  консультацій  для  водіїв  та  водіїв-підприємців  з  питань 
протидії корупції та здійснення захисту їх інтересів в судах та органах влади.

Протягом  вересня-грудня  2007  року  в  консультаційно-правовому  центрі  ГО  „Спілка  водіїв” 
правові  консультації  отримали  154  водії  та  306  водіїв-підприємців.  Загалом  юридичною 
допомогою фахівців організації скористалося 460 громадян. Слід зазначити, що реальна кількість 
наданих консультацій є значно більшою, оскільки багато водіїв зверталися по кілька разів, а по 
вирішенню складних питань робота з водієм не обмежувалася однією зустріччю з ним.
Переважна більшість звернень водіїв-підприємців до консультаційно-правового центру „Спілки 
водіїв”  стосувалися  певних  законодавчих  змін,  що  сталися  протягом  2007  року.  Так  зокрема 
великий інтерес у перевізників викликав спільний наказ Мінтрансзв'язку та МВС України вiд 
25.05.2007  №  450/167  „Про  Основні  вимоги  щодо  забезпечення  безпеки  перевезень  при 
здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання”, який 
суттєво  змінив  порядок  надання  послуг  пасажирським  автомобільним  транспортом  з 
нерегулярних  перевезень  пасажирів.  Також  найчастіше  перевізники  цікавилися:  порядком 
розгляду справ  у  судах  щодо  оскарження  постанов  по  справах  про  застосування  фінансових 
санкцій, порядком усунення порушень ліцензійних умов, здійсненням державного контролю на 
автомобільному  транспорті,  трудовими  відносинами  між  водіями  та  перевізниками.  Велике 
зацікавлення  перевізників  викликали  Правила  надання  послуг  пасажирського  автомобільного 
транспорту  в  редакції  від  26  вересня  2007  року,  зокрема  пункт,  що  стосується  заборони 
використання переобладнаних транспортних засобів для перевезення пасажирів. Слід відзначити 
і особливу зацікавленість перевізників набранням чинності Законом України „Про основні засади 
державного  нагляду  (контролю)  у  сфері  господарської  діяльності”.  Крім  іншого,  особливо 
протягом грудня  місяця,  мали місце і  ряд таких звернень,  які  стосувались  проведення зборів, 
мітингів, акцій протесту.
В  свою  чергу  водіїв  найбільше  цікавили  питання  пов'язані  з  повноваженнями  ДАІ  та 
оскарженням  їх  дій  та  бездіяльності,  порядком  притягнення  водіїв  до  адміністративної 
відповідальності,  проведення огляду водіїв на стан сп`яніння і  оскарження результатів  такого 
огляду, проходження державного технічного огляду автомобілів та інші питання.
Крім  надання  правових  консультацій  фахівці  організації  інформували  водіїв  та  водіїв-
підприємців про зміни законодавства, повідомляли їх про успішні приклади захисту своїх прав 
іншими водіями.  Крім цього,  безпосереднє спілкування  з  великою кількістю водіїв  та  водіїв-
підприємців  надали  можливість  оперативно  отримати  інформацію  про  ті  проблеми,  які  їх 
хвилюють, та організовувати роботу організації в напрямку вирішення цих проблем. 
На  прохання  осіб,  які  зверталися  до  консультаційно-правового  центру,  юристами  організації 
готуватися  юридичні  документи  з  метою  захисту  законних  прав  водіїв.  Протягом  звітного 
періоду 63 водія та водія-підприємця отримали роз’яснення і практичну допомогу у написанні 
скарг  та  заяв  на  неправомірні  дії  посадових  осіб,  адміністративних  позовів,  а  також  було 
підготовлено та направлено 15 звернень та запитів до органів влади.
Під  час  реалізації  проекту  "Ні  –корупції  на  дорогах!",  поряд  з  консультативною  роботою, 
здійснювалася  діяльність  по  судовому  захисту  водіїв  та  представленню  інтересів  водіїв  та 
перевізників у суді. За ініціативою водіїв та водіїв-підприємців з метою захисту їх законних прав, 
припинення неправомірних дій посадових осіб ДАІ та Головавтотрансінспекції фахівці „Спілки 
водіїв” представляли їх інтереси в судах та органах влади. Так, протягом звітного періоду було 
здійснено представлення інтересів  10 водіїв  та  61 водія-підприємця судах  та  органах влади з 
метою  захисту  їх  законних  прав,  припинення  неправомірних  дій  посадових  осіб 
Головавтотрансінспекції  та  ДАІ.  Крім  цього  з  водіями-підприємцями  проведено  групові 
консультації  з  приводу  того,  як  себе  поводити  під  час  перевірок  з  дотримання  вимог 
законодавства  про  автомобільний  транспорт  та  безпосередньо  при  накладенні  стягнення, 
ознайомлено підприємців із порядком оформлення документів на перевезення пасажирів,  щоб 
звести до мінімуму притягнення їх до відповідальності та порушення законодавства посадовими 
особами територіальних управлінь Головної державної інспекції на автомобільному транспорті.
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Тобто, робота юристів організації була спрямована на зменшення корупційних дій посадовцями 
контролюючого  органу  з  нагляду  за  дотриманням  автомобільного  законодавства  в  сфері 
здійснення перевезень шляхом додаткових консультацій в консультаційно-правовому центрі ГО 
"Спілка водіїв".
Завдяки цьому, підприємці навчилися захищати свої права та законні інтереси в судових органах 
та  ознайомилися  з  чинним  автомобільним  законодавством.  При  цьому  навчилися  запобігати 
безпідставним притягненням їх до відповідальності за порушення автомобільного законодавства. 
Робота проведена фахівцями ГО "Спілка водіїв" реально вплинула на зменшення корупції серед 
посадових  осіб  територіальних  управлінь  Головної  державної  інспекції  на  автомобільному 
транспорті.
Крім цього, ГО „Спілка водіїв” протягом звітного періоду представляла в органах влади інтереси 
всіх водіїв-підприємців Рівненщини, які здійснюють нерегулярні перевезення.
26 вересня 2007 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1184 "Про внесення змін 
до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Згідно з цією постановою 
забороняється  під  час  здійснення  нерегулярного  (на  замовлення)  перевезення  пасажирів 
використання автобусів,  переобладнаних з вантажних транспортних засобів,  та укладення з 
перевізниками  договорів,  які  передбачають  використання  таких  транспортних  засобів  на 
маршрутах з регулярним перевезенням пасажирів. На сьогоднішній день в Україні понад 80% 
пасажирських перевезень здійснюється переобладнаним транспортом. Це в переважній більшості 
транспортні  засоби  відомих  західних  автомобільних  виробників,  серед  яких  "Мерседес", 
"Фольксваген"  та  інші.  Ці  автобуси  ні  в  чому  не  поступаються  транспортним  засобам 
вітчизняного  та  китайського  виробництва,  а  навіть  набагато  безпечніші  та  якісніші  за  них. 
Головавтотрансінспекція  та  ДАІ  з  16  грудня  2007  року  в  Рівному  розпочала  заходи  щодо 
заборони перевізникам  експлуатувати  переобладнані  автобуси  шляхом  вилучення  державних 
номерних знаків. Якщо виконувати п. 32 цієї постанови то більшість населених пунктів в Україні 
залишаться  без  пасажирського  транспорту. В  зв'язку  з  цим  фахівці  ГО  "Спілка  водіїв" 
підготували  та  направили  відповідні  звернення  до  Президента  України,  Генпрокуратури, 
Кабінету  Міністрів  України  та  Міністерства  транспорту та  зв'язку  України  з  обґрунтуванням 
необхідності скасування п. 32 цієї постанови, а також спільного наказу МВС та Мінтрансзв’язку 
України від 25 травня 2007 року № 450/167 „Про основні вимоги щодо забезпечення безпеки 
перевезень  при  здійсненні  нерегулярних  пасажирських  перевезень  та  порядок  узгодження  їх 
виконання"(Про  цей  наказ  вже  йшлося  в  минулому  звіті).  Всі  ці  звернення  були  підписані 
перевізниками Рівненщини та ГО "Спілка водіїв", а також Рівненською профспілкою таксисів. 
Крім того 27 грудня 2007 року на майдані Незалежності біля центральної ялинки області в м. 
Рівне,  ГО  "Спілка  водіїв"  та  перевізники  Рівненщини,  провели  мирну  акцію  громадської 
непокори - "Ні корупції". ГО "Спілка водіїв" організувала та провела цей захід у незвичний для 
перевізників  спосіб.  До  цього  часу  протести  перевізників  в  Україні  проходили  шляхом 
автомобільних пробігів,  перекриття вулиць та доріг,  блокування державних установ – іншими 
словами  з  використанням  транспортних  засобів.  Цього  ж  разу  перевізники  відмовились  від 
звичного  порядку  проведення  акцій  громадської  непокори.  Об  13-00  27  грудня  2007  року 
Рівненські перевізники зібралися на центральній площі Рівного без автобусів, а зі своїми водіями, 
дружинами та дітьми. В руках вони тримали плакати зі своїми вимогами та гаслами. Також кожен 
з них тримав в руках повітряні кульки жовтого та блакитного кольору на яких було написано "Ні 
корупції".
Перед присутніми головою правління ГО "Спілка водіїв" було проголошено вимоги до Кабінету 
Міністрів  України  та  Мінтрансзв'язку.  Також  з  приводу  проблем  перевізників  виступали 
заступник голови правління ГО "Спілка водіїв" Валентин Демчук, голова Рівненської профспілки 
таксистів України Олег Поліщук, перевізник Сергій Безкаравайний та інші. Закінчився цей захід 
привітанням Діда Мороза в якого на груді  висів плакат "Ні корупції" та який спільно з усіма 
перевізниками  символічно  відпустив  кульки  в  небо  послання   чиновникам  у  Київ  із 
застереженням – "Ні корупції".
Здійснення  правозахисної  діяльності  щодо захисту прав  і  законних інтересів  водіїв  та  водіїв-
підприємців від неправомірних дій органів влади мало свій позитивний вплив як на водійську 
категорію, так і на контролюючі органи. В результаті відновлення чи недопущення порушення 
прав власним прикладом активізували інших громадян до відстоювання своїх прав та законних 
інтересів.  Підтвердженням  цьому  є  збільшення  звернень  водіїв-підприємців  до  фахівців 
організації  з  метою захисту порушених  прав  та  оскарження  незаконних  дій,  бездіяльності  та 
рішень  представників  Головавтотрансінспекції.  В  свою чергу,  оскарження  неправомірних  дій 
чиновників  та  висвітлення  в  ЗМІ  фактів  порушення  прав  водіїв  і  водіїв-підприємців  сприяло 
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припиненню неправомірних дій з боку представників Головавтотрансінспекції і ДАІ та сприяло 
їх зменшенню.

2. Проведення навчальних семінарів для слухачів курсів водіїв з питань протидії 
корупції та захисту прав водіїв.

Протягом листопада-грудня 2007 року залученими експертами юристом Олексієм Горецьким 
та адвокатом Вячеславом Свірцем проведено 20 навчальних семінарів для майбутніх водіїв – 
учнів  авто  шкіл  області.  Cемінари  проводились  у  обласному  центрі  Рівне,  та  районних 
центрах Сарни, Остріг та  Костопіль, оскільки саме у цих районних центрах здійснюється 
навчання та практична підготовка найбільша кількість майбутніх водіїв, які у подальшому 
будуть керувати як власним транспортом, так і професійно працювати водіями. Багаторічний 
досвід роботи організації показав що проведення навчань саме для майбутніх водіїв є просто 
необхідним  на  сьогоднішньому  етапі  боротьби  з  корупцією  на  дорогах  на 
загальнодержавному  рівні.  Саме  незнання  вимог  закону,  незнання  своїх  прав,  а  також 
обов’язків  працівників  міліції  дає  можливість  зловживати  службовим  становищем, 
отримувати  непередбачені  законом  платежі,  та  здійснювати  інші  корупційні  дії  по 
відношенню до водіїв.
Під  час  проведення  семінарів  основна  увага  зосереджувалась  на  тих  питаннях,  з  якими 
найбільш  часто  звертаються  громадяни  що  стикнулись  з  корупцією  та  хабарництвом  на 
дорогах.
Слухачам у доступній формі роз’яснювалось, які є підстави для зупинки автомобіля, що після 
цього обов’язково зобов’язаний зробити працівник ДАІ,  якою має бути  поведінка водія  у 
випадку безпідставної зупинки. Роз’яснювались основні підстави для огляду водія на стан 
сп’яніння, огляду транспортного засобу, як правильно повинні проводитись всі ці процедури, 
як діяти у випадку порушень з боку працівників міліції. Окремо була подана інформація про 
питання  хабарницництва  та  механізмам  протидії  вимагання  хабарів  працівниками  ДАІ. 
Державтоінспекції. Особливо було наголошено на те, що у випадку якщо водій все ж таки 
порушив  правила  дорожнього  руху  не  слід  домовлятися  на  місці,  оскільки  за  порушення 
правил  дорожнього  руху  настає  адміністративна  відповідальність,  як  правило  у  вигляді 
штрафу,  а  за  дачу  хабара  Кримінальним  кодексом  України  встановлена  кримінальна 
відповідальність, яка є значно важчою як по суті так і по наслідках. Крім цього майбутнім 
водіям було роз’яснено порядок оскарження неправомірних дії працівників 
Для  кращого  засвоєння  матеріалу,  пропонувались  інтерактивні  методи  навчання,  такі  як 
питання – відповідь, наочне зображення життєвих ситуацій, також кожному учаснику було 
вручено брошуру Спілки водіїв „АВТОПРАВО”, у якій якомога детальніше, з посиланнями 
на  норми  чинного  законодавства  висвітлено  найбільш  актуальні  питання,  що  стосуються 
взаємовідносин водіїв та працівників міліції.
Також, було майбутнім водіям було безкоштовно надано буклети "Скажи хабарам – Ні!" у 
яких  міститься  інформація-попередження  про  відповідальність  за  дачу  хабара.  У  буклеті 
окрім інформаційної частини містяться контакти організації у м. Рівне, за якими громадяни у 
виникненні спірних або конфліктних питань могли б звернутись за правовою допомогою до 
фахівців  ГО "Спілка  водіїв".  Крім цього  серед  майбутніх  водіїв  було  поширено брошуру 
"Водій  і  Закон:  суперечності  правового  регулювання  та  проблеми реалізації  законодавчих 
норм", видану за кошти МФ "Відродження". 

3. Проведення  навчальних  семінарів  для  водіїв-підприємців  з  питань  протидії 
корупції та захисту прав водіїв.

Протягом  грудня  2007  року   залученими  експертами  організації,  юристом  Олексієм 
Горецьким та адвокатом Вячеславом Свірцем, проводились навчальні семінари для водіїв – 
підприємців, які займаються пасажирськими перевезеннями. Семінари проводились у містах 
Рівне,  Дубно  та  Сарни.  Головна  увага  зверталась  на  взаємовідносини  перевізників  з 
нещодавно створеним органом контролю на транспорті – Головавтотрансінспекцією. Даний 
контролюючий  орган  є  порівняно  новим  і  у  перевізників  як  правило  виникають 
непорозуміння. Наголошувалось на тому, які повноваження має ГАТІ, що саме уповноважена 
контролювати,  як  повинні  фіксуватись  порушення,  які  штрафи  накладаються,  як  діяти  у 
випадку  якщо  перевізник  не  згоден  з  накладеним  стягненням,  або  ж  воно  накладено 
неправомірно.
Під час проведення семінарів також було презентовано безкоштовну брошуру „На допомогу 
перевізнику”,  та  буклет  "Як  захиститись  від  перевірок"  у  якому  подана  інформація  про 

ПРОЕКТ «ГІДНА Україна» 104



ЕФЕКТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ – ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА КАМПАНІЇ АДВОКАСІ

порядок проведення перевірок працівниками Головавтотрансінспекції перевізників. Також у 
буклеті містяться контакти організації у м. Рівне, за якими громадяни у виникненні спірних 
або конфліктних питань могли б звернутись за правовою допомогою до фахівців ГО "Спілка 
водіїв".  Крім  цього  серед  майбутніх  водіїв  було  поширено  правопросвітницьку  брошуру 
"Автоправо" та брошуру "Водій і Закон: суперечності правового регулювання та проблеми 
реалізації законодавчих норм", видану за кошти МФ "Відродження". 

4. Поінформування органів влади та правоохоронних органів про виявлені факти 
корупції, порушень прав водіїв та водіїв-підприємців.

Також протягом реалізації  проекту "Ні  -  корупції  на  дорогах",  після проведення дослідження 
стану  корупції  в  ДАІ,  проведення  аналізу  звернень  до  консультаційно-правового  центру 
організації  від  імені  ГО  "Спілка  водіїв"  до  вищого  керівництва  прокуратури,  УДАІ  УМВС 
України  в  Рівненській  області,  територіального  управління  Головавтотрансінспекції  були 
направлені  листи-звернення  з  повідомленням  про  виявленні  порушення  закону  з  метою 
припинення протиправних дій щодо порушення законних прав водіїв та водіїв-підприємців. На 
жаль письмових відповідей від згаданих органів влади на час написання звітів організація, ще не 
отримала.  Хоча  деякі  порушення  прав  водіїв-підприємців  Головавтотрансінспекцією,  ДАІ  та 
прокуратурою припинені. 

5. Проведення серії круглих столів з питань протидії корупції у взаємовідносинах 
водіїв з Державтоінспекцією та іншими контролюючими органами.

В  грудні  2007  року  в  місті  Рівне  було  проведено  круглий  стіл  з  представниками 
Головавтотрансінспекції в Рівненській області та  громадських організацій з метою обговорення 
можливих  шляхів  вирішення  невідповідностей  законодавству,  виявлених  фактів  порушень 
посадовими  особами  Головавтотрансінспекції.  У  круглому  столі  взяли  участь  начальник 
Головавтотрансінспекції  в Рівненській області  Горошко В.І.  та його заступник Омельчук  С.І., 
голова правління ГО "Спілка водіїв" Сергій Овчинніков, голова Рівненської профспілки таксистів 
України Поліщук О.П., виконавчий директор Рівненської асоціації перевізників України Ботан 
В.А.
Під час круглого столу керівництву територіального управління Головавтотрансінспекції  було 
озвучені  всі  факти  порушень  прав  водіїв-підприємців,  інформацію  про  які  були  отримані 
організацією  під  час  звернень  підприємців  до  консультаційно-правового  центру  ГО  "Спілка 
водіїв". Під час проведення заходу Сергієм Овчинніковим було піднято проблему, яка стосується 
відмов  інспекторів  Головавтотрансінспекції  під  час  здійснення  перевірок  перевізників 
заповнювати журнали реєстрації перевірок, надавати на вимогу водіїв направлення на перевірку 
тощо.  Керівництво Головавтотрансінспекції  в  Рівненській області  врахувала  всі  побажання та 
рекомендації озвучені під час обговорень і провела відповідну роботу зі своїми інспекторами. До 
цього  часу  жоден  перевізник,  не  скаржився  на  те,  що  інспектори  Головавтотрансінспекції 
відмовлялися надати  направлення на перевірку чи зробити запис в журналі реєстрації перевірок. 
Також після оприлюднення дослідження стану корупції в ДАІ, проведеного ГО "Спілка водіїв" в 
УДАІ УМВС України в Рівненській області відбувся круглий стіл за участю його керівництва та 
голови правління "Спілки водіїв" Сергія Овчиннікова та  його заступника Валентина Демчука. 
Під час круглого столу було обговорено основні проблеми законодавства України в діяльності 
ДАІ, які сприяють поширенню корупції в цьому органі. Керівництво ДАІ пообіцяло здійснити 
відповідні правопросвітницькі заходи щодо зниження рівня корупції в своїх підрозділах, а також 
посилити контроль за роботою інспекторів ДАІ. Керівництво ДАІ дотрималося своїх обіцянок і 
провела  певну  профілактичну  роботу  з  особовим  складом  ДАІ.  Підтвердженням  цьому  є 
звернення водіїв до організації.  У своїх зверненнях водії  стверджують,  що раніше у них була 
можливість  залагодити  конфлікт  на  дорозі  за  допомогою  хабара,  а  тепер  на  них  складають 
протоколи та викликають до суду. Важко стверджувати те, що всі працівники Рівненського ДАІ 
перестали брати хабарі, але із впевненістю можна сказати, що брати стали значно менше.

6. Проведення інформаційної кампанії про стан та протидію корупції в органах ДАІ 
та Головавтотрансінспекції в Рівненській області.

Впродовж усього часу реалізації проекту „Ні – корупції на дорогах! інформаційний редактор ГО 
„Спілка  водіїв”  через  інтернет  до  ЗМІ  постійно здійснював  розсилку повідомлень  про  факти 
порушення  прав  водіїв  і  водіїв-підприємців  працівниками  Державтоінспекції,  виявлені 
суперечності в нормативно-правових актах центральних та місцевих органів влади  для створення 
громадського тиску на органи влади та припинення неправомірних дій. Цей метод вже давно себе 
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зарекомендував як швидкий та ефективний. Адже організація є відомою серед журналістів і часто 
вони самі  звертаються  з  проханням прокоментувати  певну проблеми в  галузі  автомобільного 
господарства, надати юридичну консультацію щодо водійського законодавства тощо.
Іншим  не  менш  ефективним  способом  донесення  інформації  до  громадськості  є  проведення 
публічних заходів: прес-конференцій, круглих столів тощо. „Спілка водіїв” протягом реалізації 
проекту „Ні – корупції на дорогах!” успішно використовувала такі заходи в якості інформаційних 
приводів і їх перебіг досить гарно висвітлювався ЗМІ.
Протягом  реалізації  проекту  на  офіційному  інтернет-сайт  „Спілки  водіїв”  „Автоінфо”  також 
постійно виставлялися всі інформаційні, аналітичні та консультаційні матеріали, що стосуються 
реалізації проекту „Ні-корупції на дорогах!”.
З  метою  донесення  інформації  до  громадськості  щодо  перебігу  реалізації  проекту  протягом 
звітного  періоду  було  проведено  1  прес-конференцію  для  ЗМІ.  Під  час  її  проведення  було 
оприлюднено результати опитування водіїв щодо стану корупції в ДАІ, проведеного ГО „Спілка 
водіїв” та факти порушення прав водіїв і  водіїв-підприємців працівниками Державтоінспекції, 
виявлені  суперечності  в  нормативно-правових  актах  центральних  та  місцевих  органів  влади 
тощо.
Також слід зазначити, що 27 грудня 2007 року громадська організація „Спілка водіїв”, Рівненська 
професійна  спілка  таксистів  України  та  перевізники  Рівненщини  з  метою  реалізації  прав, 
гарантованих  статтею  39  Конституції  України,  організували  та  провели  акцію  громадської 
непокори  проти  антиконституційних  чиновницьких  дій  "Ні  корупції",  що  також  було  досить 
ефективним заходом, який був гарно висвітлений не тільки в місцевих а й в загальнодержавних 
ЗМІ.
Використання  описаних  вище  засобів  роботи  зі  ЗМІ  забезпечило  організації  пристойне 
висвітлення  її  діяльності  в  засобах  масової  інформації  в  рамках  проекту  „Ні  –корупції  на 
дорогах!” (список публікацій та їх копії додаються).

7. Виготовлення та розповсюдження буклету «Як захиститись від перевірок».
Щодо кампанії з просвіти водіїв та водіїв-підприємців, то слід зазначити, що протягом звітного 
періоду  організацією  проводились  правопросвітницькі  заходи,  які  включали  в  себе: 
інформування  водіїв  та  водіїв-підприємців  через  ЗМІ  про  основні  порушення  прав  водіїв 
органами влади, зміни в законодавство, а також безкоштовне поширення правопросвітницьких 
брошур  та  буклетів.  Слід зазначити,  що всі  правопросвітницькі  матеріали випущені  в  рамках 
проекту "Ні –корупції на дорогах!" користувалися не аби якою популярністю серед водіїв. В свою 
чергу, цьому сприяли інформаційні матеріали щодо виходу в світ правопросвітницьких брошур, 
які  були  розміщені  у  ЗМІ.  Водії  масово  зверталися  до  консультаційно-правового  центру 
організації з проханням надати їм правопросвітницькі брошури. Навіть траплялися випадки коли 
до ГО "Спілка водіїв" надходили листи з інших областей України з проханням надати їм брошуру 
"Автоправо"(копія листа надається).
Правопросвітницький  буклет  "Як  захиститись  від  перевірок"  було  підготовлено  адвокатом 
організації Сергієм Затинним.  В буклеті „Як захиститись від перевірок" подана інформація про 
порядок проведення перевірок працівниками Головавтотрансінспекції перевізників. Цей буклет 
безкоштовно  поширювався  серед  водіїв-підприємців  (перевізників  та  таксистів)  під  час 
проведення зборів перевізників Рівненщини, проведення акції громадської непокори, серед служб 
радіо-таксі,  під  час  проведення  семінарів  в  м.  Рівне,  м.  Сарни,  м.  Дубно.  Загальна  кількість 
розповсюджених  правопросвітницьких  буклетів  „Як  захиститись  від  перевірок”  складає  2000 
примірників. 

8. Виготовлення та розповсюдження буклету «Скажемо хабарам – «НІ!».
Буклет  „Скажемо  хабарам  –  «НІ!”   підготовлений  фахівцями  ГО  „Спілка  водіїв” 
розповсюджувався  серед  водіїв  та  водіїв-підприємців  у  консультаційно-правовому  центрі 
організації, під час круглих столів, прес-конференцій, а також під час зустрічей з перевізниками 
та  безпосередньо  на  маршрутах  м.  Рівне.  Також  буклет  поширювався  під  час  проведення 
семінарів для майбутніх водіїв в містах Рівне, Сарни, Костопіль, Остріг,  а також серед водіїв-
підприємців  під  час  проведення  семінарів  в  м.  Рівне,  м.  Сарни,  м.  Дубно.  Загальна кількість 
розповсюджених  правопросвітницьких  буклетів  „Скажемо  хабарам  –  «НІ!”  складає  5000 
примірників. 

9. Виготовлення та розповсюдження просвітницької брошури «Автоправо».
Під час реалізації проекту "Ні –корупції на дорогах!" головою правління ГО "Спілка водіїв" було 
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підготовлено правопросвітницьку брошуру "Автоправо". Дана книга містить всю найнеобхіднішу 
інформацію про Державну автомобільну інспекцію, її  структуру,  завдання, права та обов’язки 
інспекторів і водіїв, протидії корупції, й спрямована не тільки на підвищення правової культури 
серед громадян для попередження можливих порушень їх законних прав, а й на покращення їхніх 
взаємовідносин з працівниками ДАІ.
Правопросвітницька брошура "Автоправо" розповсюджувалася серед водіїв та водіїв-підприємців 
у  консультаційно-правовому  центрі  організації,  під  час  круглих  столів,  прес-конференцій,  а 
також під час зустрічей з перевізниками та безпосередньо на маршрутах м. Рівне. Крім цього дана 
брошура  розповсюджувалася  безпосередньо  через  служби  радіо-таксі.  Також  ця  брошура 
поширювалася  під  час  проведення  семінарів  для  майбутніх  водіїв  в  містах  Рівне,  Сарни, 
Костопіль, Остріг, а також серед водіїв-підприємців під час проведення семінарів в м. Рівне, м. 
Сарни, м. Дубно. Загальна кількість розповсюдженої правопросвітницької брошури „Автоправо” 
складає 5000 примірників.

10. Виготовлення  та  розповсюдження  просвітницької  брошури  «На  допомогу 
перевізнику».

Під час реалізації  проекту "Ні – корупції  на дорогах!" головою правління ГО "Спілка водіїв" 
Сергієм  Овчинніковим  та  адвокатом  Вячеславом  Свірцем  було  підготовлено  просвітницьку 
брошуру  «На  допомогу  перевізнику». В  цій  брошурі  висвітлені  повноваження,  завдання  та 
обов'язки  працівників  Головавтотрансінспекції  та  Державтоінспекції,  які  наділені  правом 
здійснювати контроль за дотриманням законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, що 
надають послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. 
Крім  цього,  в  цій  брошурі  розміщена  корисна  для  перевізників  інформація  щодо  порядку 
підготовки  та  проведення  конкурсів  на  здійснення  перевезень  на  автобусних  маршрутах 
загального користування.
Ця брошура була безкоштовно поширена серед водіїв-підприємців (перевізників, таксистів) під 
час проведення зборів перевізників Рівненщини, проведення акції громадської непокори, серед 
служб радіо-таксі, під час проведення семінарів в м. Рівне, м. Сарни, м. Дубно. Загальна кількість 
розповсюдженої  правопросвітницької  брошури  «На  допомогу  перевізнику» складає  2000 
примірників.

11. Здійснення оцінки та аналіз рівня корупції у взаємовідносинах водіїв з представниками 
Рівненської Державтоінспекції шляхом проведення опитування приватних водіїв та водіїв-
підприємців.
Громадська організація “Спілка водіїв” спільно з ВДАІ МВС України в Рівненській області  в 
рамках проекту “Ні - корупції на дорогах” в період з 29 жовтня – 3 листопада 2007 рокупровела 
дослідження по вивченню проблеми корупції в органах ДАІ.
Метою  даного  дослідження  був  комплексний  аналіз  практики,  що  стосується  корупції  на 
автошляхах Рівненщини в підрозділах Державної автомобільної інспекції. 
Дослідження  проводилося  методом  соціологічного  опитування,  у  формі  анкетування.  Анкета 
містила у собі  17 запитань.  Вибірка формувалась  за  цільовим та квотним принципом.  До неї 
увійшли люди, які мають різний стаж водіння транспортними засобами, мають різний віковий 
статус, проживають в місті Рівне та Рівненському районі. В процесі роботи над дослідженням 
було опитано 300 респондентів.
Після завершення аналізу опитування його результати були презентовані на прес-конференції в 
Рівненському прес-клубі 6 листопада 2007 року. У цьому заході взяли участь голова правління 
ГО "Спілка  водіїв",  начальник  управління  ДПС  УДАІ  УМВС України  в  Рівненській  області 
Іващук В.М., начальник відділу моніторингу та юридичного забезпечення УДАІ УМВС України в 
Рівненській області Петрик В.І.,  а також журналісти та представники громадських організацій 
Рівненщини. Слід зазначити, що результати опитування були широко висвітлені, як в друкованих 
так і в електронних ЗМІ.
Широке висвітлення в ЗМІ стану корупції в Рівненському ДАІ не тільки ознайомило широке коло 
громадян з цією проблемою, а й спонукало керівництво обласного ДАІ до проведення відповідної 
роботи  з  особовим  складом  Державтоінспекції.  Після  отримання  результатів  дослідження 
керівництвом  УДАІ  УМВС  України  в  Рівненській  області  з  особовим  складом  дорожньо-
патрульної  служби  було  проведено  відповідну  просвітницьку  роботу  з  питань  недопущення 
корупційних  проявів(хабарництва),  а  також  наголошено  на  кримінальній  відповідальності  за 
вчинення таких дій. 
Результати опитування подані окремим звітом.
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3.Історії успіху
Надайте опис «історій успіху» (якщо є на даному етапі виконання проекту), тобто конкретних  
прикладів значних досягнень, які були отримані в результаті виконання проекту. Історії успіху  
повинні  демонструвати  якісні  та  кількісні  зміни  чи  реформи  в  цільовій  аудиторії  або  серед 
бенефіціаріїв проекту. Кожна «історія успіху» має включати три основних розділи: 
(1) короткий опис ситуації до початку проекту; 
(2) що зроблено в рамках проекту; 
(3) що змінилось та чого вдалось досягнути в результаті виконання проекту. 

*****
Досить  часто  до  організації  звертаються  водії  з  повідомленнями  про  те,  що  працівники  ДАІ 
виконуючи  так  звані  показники  по  фіксації  порушень  Правил  дорожнього  руху  складають 
протоколи на водіїв, які взагалі не вчиняли ніяких порушень.
У вересні  2007 року за  правовою допомогою до „Спілки водіїв”  звернулася  Кучеренко В.М.. 
Причиною для звернення послугувало те, що в провадженні Районного суду Рівненського району 
знаходилася  справа  про притягнення  неї  до  адміністративної  відповідальності  за  ч.  1  ст.  130 
КУпАП – керування  транспортними засобами або суднами  особами,  які  перебувають  у  стані 
сп’яніння.
Як  з’ясували  юристи  організації  Кучеренко  не  могла  бути  притягнута  до  встановленої 
відповідальності. Оскільки, наявні у справі докази були зібрані працівниками ДАІ з порушенням 
встановленого законом порядку і відповідно не могли бути взяті до уваги при вирішенні питання 
про притягнення неї  до адміністративної відповідальності.  Так,  зупинка транспортного засобу 
яким я керувала була проведена з порушенням п. 11, ст..21 Закону України „Про міліцію”,  яка 
передбачає, що підставами для зупинки транспортного засобу є: порушення правил дорожнього 
руху,  наявних  ознак,  що  свідчать  про  несправність  транспорту  або  забруднення  ним 
навколишнього  середовища,  а  також  при  наявності  даних  про  те,  що  транспортний  засіб 
використовується з протиправною метою. Жодної з зазначених підстав для зупинки у працівників 
ДАІ  не  було.  Тому  зупинка  водія  була  безпідставною.  Крім  того,  в  ту  ніч,  коли  зупинили 
Кучеренко, вона не вживала алкогольних напоїв. Перед тим, як застосовувати до неї індикаторну 
трубку, їй показали як правильно потрібно це робити, чиї саме пари алкоголю було виявлено під 
час огляду нікому не зрозуміло.
При цьому, Кучеренко не могла вживати алкоголь за кермом, оскільки являєтьсь підприємцем і 
даним  транспортним  засобом  забезпечую  свій  торговий  лоток  товаром.  Позбавлення  права 
керування могло позбавити неї та її малолітнього сина, який знаходиться на її утриманні джерел 
до існування. Слід зауважити, що аліментів на дитину її колишній чоловік не сплачує і кошти 
вона заробляє самостійно.  Крім того,  Кучеренко страждає на полівелентно – медикаментозну, 
харчову алергію і вживання алкоголю їй протипоказане взагалі.
Оскільки, дитина водія перебувала в лікарні, то їй було підготовлено обґрунтоване клопотання 
про відкладення розгляду справи. Проте суд проігнорував його, розглянув справу за відсутності 
громадянки і виніс постанову, якою позбавив її права керування легковим автомобілем.
Наведене  спонукало  юристів  „Спілки  водіїв”  на  початку  листопада  2007  року  підготувати  в 
інтересах Кучеренко скаргу на вказане рішення суду і  в порядку ст. 294 КУпАП подати її  на 
розгляд голові апеляційного суду Рівненської області.
Як результат, рішення Рівненського районного суду про позбавлення Кучеренко права керувати 
було скасовано, а справу відправлено на новий розгляд до іншого складу суду.
27  листопада  2007  року  Рівненський  районний  суд  повторно  розглянув  матеріали 
адміністративної справи про притягнення Кучеренко В.М. до адміністративної відповідальності 
за ст. 130 КУпАП. За результатами чого виніс рішення про закриття вказаної справи у зв’язку з 
тим, що пройшли строки накладення адміністративного стягнення.
Таким  чином,  завдяки  проведеної  роботи  спеціалістами  „Спілки  водіїв”,  було  здійснено 
належний захист прав та законних інтересів водія Кучеренко В.М.. Тобто, громадянку не тільки 
не позбавили права керування автомобілем, який є засобом її існування, а й взагалі не притягнули 
до адміністративної відповідальності.

*****
Юристи  організації  досить  часто  надаючи  правову  допомогу  водіям  стикаються  з  тим,  що 
працівники  ДАІ  не  належним  чином  оформляють  відповідні  документи  про  дорожньо-
транспортні пригоди. Як наслідок трапляються випадки коли невинних водіїв визнають винними 
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у скоєнні ДТП та притягають до адміністративної відповідальності.
В грудні 2007 року до Громадської організації „Спілка водіїв” за правовою допомогою звернувся 
водій  Гема  О.І..  Причиною  для  звернення  послугувало  те,  що  за  результатами  дорожньо-
транспортної пригоди працівники ДАІ склали на нього протокол про вчинення адміністративного 
правопорушення і відповідні матеріали надіслали до суду для прийняття рішення по суті.
Фахівці Спілки водіїв, ознайомившись з наданими водієм документами, з’ясували, що працівники 
ДАІ  за  наслідками  наведеної  дорожньо-транспортної  пригоди  склали  два  протоколи  про 
вчинення адміністративного правопорушення. Тобто, на обох учасників пригоди. Оскільки, в їх 
діях, зокрема й діях Геми, вбачали вину та ознаки адміністративного проступку.
За результатами звернення Геми до організації,  було  здійснено захист його прав та  законних 
інтересів  в  Рівненському  міському  суді.  При  цьому  спеціалісти  Спілки  водіїв  склали  водію 
належне письмове пояснення по справі. 
Як результат, в Рівненському міському суді було встановлено, що суд не може прийняти законне 
та обґрунтоване рішення по справі про притягнення до адміністративної відповідальності Геми на 
підставі  тих  матеріалів,  які  надала  ДАІ.  Оскільки,  зокрема,  на  схемі  дорожньо-транспортної 
пригоди не вказано чітко місця зіткнення транспортних засобів та напрямки їх руху.  За таких 
обставин, суд направив матеріали адміністративної справи в ДАІ на доопрацювання.
Тобто, завдяки роботи юристів „Спілки водіїв” водія не було притягнуто до відповідальності, 
оскільки,  працівники ДАІ у зв’язку із недостатньою кваліфікацією, склали недосконалу схему 
дорожньо-транспортної пригоди. 

*****
Ввечері  30 грудня  2007 року в районі смт.  Клевань Рівненської  області  на трасі,  біля лісу,  у 
неосвітленому місці чергували працівники ДАІ. Саме вказаною дорогою, прямував на власному 
автомобілі один із депутатів Рівненської міської ради. Як результат, наведені працівники міліції 
зупинили його транспортний засіб та відмовилися на його зауваження показати документи, які 
посвідчували їх особу. При цьому, дані працівники ДАІ вилучили у депутата посвідчення водія і 
зникли у невідомому напрямку на службовому автомобілі.
На  другий  день,  після  вказаного  інциденту,  голова  правління  „Спілки  водіїв”  в  інтересах 
потерпілого депутата міської ради від неправомірних дій охоронців правопорядку, звернувся до 
начальника  ДПС  УДАІ  УМВС  України  в  Рівненській  області  та  вручив  йому  заяву  із 
викладеними фактами грубого порушення  чинного законодавства працівниками ДАІ. 
За  результатами  розгляду  заяви  голови  „Спілки  водіїв”  та  проведенням  службового 
розслідування,  працівників  ДАІ,  які  порушили  вимоги чинного законодавства,  притягнули  до 
дисциплінарної  відповідальності,  а  депутату  Рівненської  міської  ради повернули  безпідставно 
вилучене у нього посвідчення водія.  Крім цього,  на вимогу голови ГО "Спілка водіїв" Сергія 
Овчиннікова,  відтепер  особовому  складу  дорожньо-патрульної  служби,  який  заступає  на 
чергування,  в  обов'язковому порядку,  нагадується  про їх  обов'язок  пред'являти свої  службові 
посвідчення на вимогу водіїв.

*****
Часто  до  ГО  "Спілка  водіїв"  звертаються  водії-підприємці  з  приводу  неправомірних  дій  та 
бездіяльності  посадових  осіб  територіальних  управлінь  Головної  державної  інспекції  на 
автомобільному  транспорті.  Безпідставні  накладення  фінансових  санкцій  за  порушення 
автомобільного законодавства на підприємців стали звичайним явищем. На деяких підприємців в 
місяць складають до десяти актів про порушення автомобільного законодавства. Штраф за кожен 
складений акт 1700 грн.  При цьому,  така ситуація  була  чи не в кожного другого перевізника 
Рівненщини.
Сидорчук Л.Г. займається підприємницькою діяльністю з перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом.  Як  результат,  під  час  перевірки  її  на  дотримання  вимог  автомобільного 
законодавства, вона була шість разів притягнута до господарської відповідальності в сумі 1700 
гривень.  Оскільки  добровільно  не  хотіла  сплачувати  накладені  на  неї  фінансові  санкції,  то 
прокуратура  звернулася  до  суду.  Тобто,  у  вересні  2007  року  заступник  прокурора 
Шевченківського району м. Києва в інтересах держави в особі Головної державної інспекції на 
автомобільному  транспорті  подав  шість  адміністративних  позовів  до  приватного  підприємця 
Сидорчук Л.Г. про стягнення 1700 гривень за кожним.
Наведене  спонукало  Сидорчук  шукати  захисту  своїх  прав  у  „Спілці  водіїв”.  Оскільки, 
правоохоронна структура намагалася безпідставно стягнути з неї до бюджету фінансові санкції на 
загальну суму 10 200 гривень. 
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Юристи  організації  уважно  ознайомившись  із  документами,  що  надала  підприємець  та 
заслухавши  її  пояснення,  вирішили  підготувати  їй  відповідні  заперечення  на  адміністративні 
позови та здійснити захист її прав в суді.
Після  довготривалих  судових  слухань,  в  жовтні-листопаді  2007  року  господарський  суд 
Рівненської області виніс шість постанов, якими відмовив у задоволені всіх шістьох позовних 
заяв  заступника  прокурора  Шевченківського  району  м.  Києва  в  інтересах  держави  в  особі 
Головної  державної  інспекції  на  автомобільному  транспорті  про  стягнення  з  приватного 
підприємця Сидорчук Л.Г. 1700 гривень.
Тобто, завдяки того, що Сидорчук звернулася до „Спілки водіїв”, вона змогла належним чином 
захистити  свої  права  та  законні  інтереси  від  безпідставних  посягань  на  них  прокуратурою 
Шевченківського району м. Києва.

*****
15 серпня 2007 року відносно перевізника Гайдура В.І.  Територіальним управлінням Головної 
державної  інспекції  на  автомобільному  транспорті  в  Рівненській  області  було  проведено 
перевірку  на  дотримання  вимог  автомобільного  законодавства.  За  результатами  вказаної 
перевірки  до  перевізника  було  застосовано  фінансову  санкцію  в  розмірі  1700  гривень.  Це 
спонукало  підприємця шукати  шляхи захисту своїх прав та  законних інтересів.  Оскільки,  він 
вважав,  дії  посадових  осіб  цього  контролюючого  органу  щодо  проведення  перевірки 
неправомірними.
В інтересах Гайдура фахівцями ГО „Спілка водіїв” було подано до адміністративного суду позов 
про визнання дій працівників Головавтотрансінспекції неправомірними та визнання постанови 
про питягнення  перевізника  до  відповідальності  нечинною.  Крім того,  спеціалісти  організації 
здійснили в суді представництво інтересів перевізника.
Як результат, в судовому засіданні було встановлено, що інспектори Територіального управління 
Головної  державної  інспекції  на  автомобільному  транспорті  в  Рівненській  області  під  час 
перевірки  Гайдура  відмовилися  поставити  відмітки  про  проведену  в  Журналі  реєстрації 
перевірок.  Тобто,  діяли  в  супереч  ст.  19  Конституції  України,  відповідно  до  якої  органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Тому за результатами розгляду справи Гайдура, адміністративний суд 23 жовтня 2007 року виніс 
постанову якою позовні вимоги перевізника задовольнив повністю.
Тобто,  завдяки  правовій  допомозі  фахівців  ГО  „Спілка  водіїв”,  дії  посадових  осіб 
Територіального  управління  Головної  державної  інспекції  на  автомобільному  транспорті  в 
Рівненській  області  щодо  проведення  перевірки  підприємця  Гайдура  В.І.  були  визнані 
неправомірними. Постанову, якою до перевізника застосовано фінансову санкцію в розмір 1700 
гривень – не чинною.

*****
У вересні за захистом своїх прав та законних інтересів до „Спілки водіїв” звернувся перевізник 
Заєць Я.В.
Причиною для звернення послугувало те, що Територіальним управлінням Головної державної 
інспекції  на  автомобільному  транспорті  в  місті  Києві  було  притягнуто  Зайця  Я.В.  до 
відповідальності на суму 1700 гривень за порушення автомобільного законодавства.
Однак, як з’ясували юристи „Спілки водіїв” автомобіля яким вчинено порушення автомобільного 
законодавства у підприємця Зайця ніколи не було.  Тобто,  інспектори Головавтотрансінспекції 
безпідставно склали акт на Зайця про порушення ним автомобільного законодавства і зазначили в 
ньому автомобіль, який ніколи не належав перевізнику. Даний акт, в подальшому послугував для 
притягнення підприємця до фінансової відповідальності.
Зазначене  спонукало  юристів  організації  подати  в  інтересах  перевізника  Зайця  до  суду 
адміністративний  позов  до  Територіального  управління  Головної  державної  інспекції  на 
автомобільному  транспорті  в  місті  Києві  про  визнання  постанови,  якою  застосовано  до 
підприємця  санкцію  в  розмірі  1700  гривень  –  протиправною  та  не  чинною.
В  судовому  засідання  підтвердилися  викладені  вище  факти.  Тобто,  було  з’ясовано,  що 
автомобіль, яким нібито допустив порушення автомобільного законодавства Заєць, ніколи йому 
не належав і в наявності у нього не перебував. 
24 жовтня 2007 року Рівненський окружний адміністративний суд  виніс рішення,  яким позов 
підприємця-перевізника Зайця Я.В. до Територіального управління Головної державної інспекції 
на автомобільному транспорті в місті Києві про визнання постанови протиправною та не чинною 
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задовольнив повністю.
Тобто,  лише  за  допомогою  фахівців  „Спілки  водіїв”  було  встановлено  протиправність  дій 
начальника  Територіального  управління  Головної  державної  інспекції  на  автомобільному 
транспорті в місті Києві, який уповноважений законом виносити за наявності підстав, постанову 
про притягнення перевізника до відповідальності за порушення автомобільного законодавства. 
При цьому здійснено належний, результативний захист прав та законних інтересів перевізника 
Зайця.

*****
В листопаді 2007 року за правовою допомогою до „Спілки водіїв” звернувся водій Бондарець 
Б.М.. Причиною для звернення послугувало те, що в провадженні Рівненського міського суду 
перебувала справа про притягнення зазначеного водія до адміністративної відповідальності за ч. 
1 ст. 164 КУпАП.
Як  в  подальшому з’ясували  юристи  „Спілки  водіїв”  на  громадянина  Бондарця  працівниками 
податкової міліції було складено протокол про адміністративне правопорушення, а саме нібито 
він  надавав  послуги  з  перевезення  пасажирів  автомобільним  транспортом  без  необхідного 
узгодження.  Оскільки,  вбачалося  безпідставне  притягнення  водія  до  встановленої 
відповідальності, йому було підготовлено письмове пояснення по справі та здійснено захист його 
прав в суді.
В судовому засіданні,  суддя встановив, що працівниками податкової міліції було безпідставно 
складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення Бондарцем. При цьому, як 
з’ясувалося  в  суді,  що  при  цьому  було  безпідставно  вилучено  й  автомобіль  роботодавця 
Бондарця.
За наслідками розгляду справи, 19 листопада 2007 рок Рівненський міський суд виніс постанову, 
якою провадження у справі про притягнення Бондарця Б.М. до адміністративної відповідальності 
за  ч.  1  ст.  164  КУпАП закрив  за  відсутністю  в  його  діях  ознак та  складу адміністративного 
правопорушення, а вилучений автобус – повернув власнику, роботодавцю Бондарця.
Як  результат,  саме  завдяки  проведеній  роботі  юристів  „Спілки  водіїв”,  Бондарця  не  було 
притягнуто до адміністративної відповідальності, а безпідставно вилучений автобус – повернуто 
власнику.

*****
В серпні  2007  року  фахівцями  ГО „Спілка  водіїв”  під  час  аналізу  підзаконних  нормативно-
правових актів України було виявлено, що 4 травня 2005 року Міністерством юстиції на підставі 
висновку  №  6/38  прийняло  рішення  скасування  державної  реєстрації  спільного  наказу 
Міністерства внутрішніх справ,  Мінфіну та Мінекономіки № 549/333/147 від 16.07.2001 „Про 
затвердження розмірів плати за послуги,  що надаються підрозділами Державної автомобільної 
інспекції МВС України, та Порядку її справляння”.
Таким чином, з травня 2005 року і до серпня 2007 року працівники ДАІ не мали відповідного 
нормативно-правового акта, яким вони повинні були б керуватись при наданні платних послуг 
громадянам.
Також фахівці ГО „Спілка водіїв” з’ясували, що 4 червня 2007 року Кабінет Міністрів України 
прийняв постанову № 795 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
органами  та  підрозділами  Міністерства  внутрішніх  справ”.  Згідно  з  нею  МВС  разом  з 
Міністерством фінансів  і  Міністерством економіки за  погодженням з  Державним комітетом з 
питань регуляторної політики та підприємництва і Антимонопольним комітетом мали визначити 
у місячний  строк  розміри  плати  за  надання  послуг  органами  та  підрозділами  Міністерства 
внутрішніх справ та порядок їх справляння.
Як з’ясували фахівці організації  на той час міністерства не виконали вимогу Кабміну і  новий 
наказ  не  прийняли.  Залишалося  питанням,  чим  же  керуються  працівники  ДАІ,  стягуючи  з 
громадян плату за свої  послуги?  Скасованим більше 2 років тому наказом? І  чому відповідні 
міністерства впродовж такого тривалого періоду досі не врегулювали це питання?
У  зв’язку  з  цим  громадська  організація  „Спілка  водіїв”  звернулася  з  листами  до  згаданих 
міністерств  з  проханням  виконати-таки  вимоги  постанови  Кабінету  Міністрів  і  прийняти 
відповідний наказ,  який врегулює  цю проблему.  Також організацією було  проведено широку 
інформаційну кампанію з цього приводу.
Як наслідок 05.10.2007 року МВС України, Мінфін України, Мінекономіки прийняли спільний 
наказ  №  369/1105/336  „Про  затвердження  Розмірів  плати  за  надання  послуг  органами  та 
підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння”, яким повністю узаконив 
діяльність ДАІ щодо надання платних послуг громадянам. 
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14.ОКРЕМІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
станом на 20 травня 2007 року

(ВИТЯГИ)

Покажчик:

1. Конституція України
2. ЗУ „Про інформацію”
3. Кримінальний Кодекс України
4. ЗУ „Про боротьбу з корупцією”
5. ЗУ „Про звернення громадян”

ПРОЕКТ «ГІДНА Україна» 113



ЕФЕКТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ – ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА КАМПАНІЇ АДВОКАСІ

Конституція України

Стаття 34. Кожному гарантується  право  на  свободу  думки  і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань.
     Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати  і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб - на  свій вибір.
     Здійснення  цих  прав  може  бути  обмежене   законом   в   інтересах  національної  безпеки, 
територіальної  цілісності   або   громадського  порядку  з  метою  запобігання  заворушенням  чи 
злочинам,  для   охорони  здоров'я  населення,  для  захисту  репутації  або  прав   інших    людей,
для  запобігання  розголошенню  інформації,  одержаної   конфіденційно,  або  для  підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя.

ПРОЕКТ «ГІДНА Україна» 114



ЕФЕКТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ – ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА КАМПАНІЇ АДВОКАСІ

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про інформацію

Стаття 9. Право на інформацію

     Всі  громадяни України,  юридичні  особи і  державні  органи мають право на інформацію,  що 
передбачає можливість вільного  одержання, використання, поширення та зберігання  відомостей, 
необхідних  їм для реалізації ними  своїх  прав,  свобод  і  законних  інтересів, здійснення завдань і 
функцій.
     Реалізація  права  на  інформацію  громадянами,    юридичними особами і державою не повинна 
порушувати   громадські,   політичні,  економічні,  соціальні,  духовні,  екологічні  та  інші  права, 
свободи і законні інтереси інших громадян,  права  та  інтереси  юридичних осіб.
     Кожному  громадянину  забезпечується  вільний    доступ    до інформації,  яка  стосується  його 
особисто,    крім    випадків, передбачених законами України.

     Стаття 10. Гарантії права на інформацію

     Право на інформацію забезпечується:
     обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування 
інформувати про свою діяльність  та прийняті рішення;
     створенням   у   державних   органах   спеціальних   інформаційних  служб  або  систем,   що 
забезпечували  б  у  встановленому  порядку доступ до інформації;
     вільним  доступом  суб'єктів  інформаційних    відносин    до статистичних  даних,  архівних,  
бібліотечних  і  музейних фондів;
обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей  та особливими умовами їх 
схоронності, що визначаються законодавством;
     створенням механізму здійснення права на інформацію;
     здійсненням державного контролю за додержанням  законодавства про інформацію;
     встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Стаття 14. Основні види інформаційної діяльності

     Основними  видами  інформаційної  діяльності  є    одержання, використання, поширення та 
зберігання інформації.
     Одержання  інформації  -   це   набуття,   придбання,   накопичення  відповідно  до  чинного 
законодавства   України   документованої   або  публічно  оголошуваної  інформації  громадянами, 
юридичними  особами або державою.
     Використання інформації - це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і 
держави.
     Поширення  інформації  -  це  розповсюдження,  обнародування, реалізація у  встановленому 
законом  порядку  документованої  або публічно оголошуваної інформації.
     Зберігання  інформації  -  це  забезпечення  належного  стану інформації та її матеріальних носіїв.
     Одержання,    використання,    поширення    та     зберігання документованої або публічно 
оголошуваної  інформації  здійснюється  у  порядку,  передбаченому  цим  Законом  та  іншими 
законодавчими  актами в галузі інформації.

Стаття 16. Організація наукових досліджень в галузі  інформаційної діяльності

     Для  забезпечення  успішного  функціонування    і    розвитку національних систем інформації  в 
Україні  здійснюються  пошукові фундаментальні  та  прикладні  наукові  дослідження    в    галузі  
інформаційної діяльності.
     З  цією  метою  створюються  наукові  установи,   науково-виробничі  підрозділи,   об'єднання, 
асоціації,  центри  нових  інформаційних технологій та інші формування, в тому числі за  участю 
зарубіжних партнерів.
     Фінансування    пошукових    і    фундаментальних    наукових досліджень,  наукових  програм, 
проектів  державного  значення  у науково-дослідних установах і навчальних закладах здійснюється 
за рахунок бюджетних асигнувань, власних коштів та коштів замовників.
     Фінансування прикладних досліджень,  розробок здійснюється,  як правило,  на договірній або 
контрактовій основі,  а  їх  результати можуть бути об'єктом товарних відносин.
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                             Розділ III 

                  ГАЛУЗІ, ВИДИ, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО НЕЇ

      Стаття 21. Інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування

     Інформація  державних  органів  та  органів    місцевого    і регіонального  самоврядування  -   це 
офіційна    документована інформація,  яка  створюється  в  процесі   поточної    діяльності
законодавчої, виконавчої та судової  влади,  органів  місцевого  і регіонального самоврядування.
     Основними   джерелами   цієї   інформації   є:   законодавчі   акти  України,  інші  акти,  що 
приймаються  Верховною Радою та  її  органами,  акти Президента  України,  підзаконні  нормативні 
акти,  ненормативні акти державних органів, акти  органів  місцевого  і  регіонального
самоврядування.
     Інформація  державних  органів  та  органів    місцевого    і  регіонального самоврядування 
доводиться до відома  заінтересованих осіб шляхом:
     опублікування  її   в  офіційних  друкованих   виданнях    або поширення інформаційними 
службами відповідних державних органів  і організацій;
     опублікування її в друкованих засобах масової інформації  або публічного  оголошення  через 
аудіо-  та  аудіовізуальні   засоби масової інформації;
     безпосереднього доведення її до заінтересованих  осіб  (усно, письмово чи іншими способами);
     надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами;
     оголошення її під час публічних виступів посадових осіб.
     Джерела  і  порядок  одержання,  використання,  поширення  та зберігання  офіційної  інформації 
державних  органів  та  органів місцевого    і    регіонального    самоврядування     визначаються 
законодавчими актами про ці органи.
     Законодавчі  та  інші  нормативні   акти,   що  стосуються   прав,  свобод і  законних інтересів 
громадян, не  доведені  до  публічного відома, не мають юридичної сили.

     Стаття 22. Правова інформація

     Правова  інформація  -  це  сукупність  документованих    або публічно оголошених відомостей 
про право, його  систему,  джерела, реалізацію,  юридичні   факти,    правовідносини,    правопорядок, 
правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо. 
     Джерелами   правової   інформації   є   Конституція   України (  254к/96-ВР  ), інші законодавчі і 
підзаконні нормативні правові акти,  міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного 
права,  а  також  ненормативні  правові акти, повідомлення засобів масової  інформації,  публічні 
виступи, інші джерела інформації з правових питань.
     З  метою  забезпечення  доступу  до  законодавчих  та   інших нормативних актів всім громадянам 
держава забезпечує  видання  цих актів масовими тиражами у найкоротші строки  після  набрання 
ними чинності.

     Стаття 23. Інформація про особу

     Інформація про  особу  -  це  сукупність  документованих  або публічно оголошених відомостей 
про особу.
     Основними  даними  про  особу  (персональними   даними)    є:
національність,  освіта,  сімейний  стан,    релігійність,    стан здоров'я, а також адреса, дата і місце 
народження.
     Джерелами документованої інформації про особу є видані на  її ім'я документи, підписані нею 
документи,   а   також   відомості   про  особу,  зібрані  державними  органами  влади  та  органами 
місцевого  і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.
     Забороняється  збирання  відомостей  про   особу    без    її попередньої згоди, за винятком 
випадків, передбачених законом.
     Кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї.
     Інформація про особу охороняється Законом. ( Офіційне  тлумачення до статті 23 див. в Рішенні 
Конституційного Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)
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     Стаття 26. Джерела інформації

     Джерелами інформації є передбачені  або  встановлені  Законом носії інформації: документи та 
інші носії інформації,  які  являють особою матеріальні  об'єкти,  що  зберігають  інформацію,  а 
також повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.

     Стаття 27. Документ в інформаційних відносинах

     Документ   -   це   передбачена   законом     матеріальна     форма  одержання,  зберігання, 
використання  і  поширення  інформації   шляхом  фіксації  її  на  папері,  магнітній,  кіно-,   відео-, 
фотоплівці  або на іншому носієві.
     Первинний документ - це документ, що містить в  собі  вихідну інформацію.
     Вторинний документ - це документ, що  являє  собою  результат аналітико-синтетичної  та  іншої 
переробки  одного  або   кількох документів.

     Стаття 28. Режим доступу до інформації

     Режим доступу  до  інформації  -  це  передбачений  правовими нормами порядок одержання, 
використання,  поширення  і  зберігання інформації.
     За  режимом  доступу  інформація  поділяється  на    відкриту інформацію та інформацію з 
обмеженим доступом.
     Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації.
     Завдання контролю за режимом доступу до інформації полягає  у забезпеченні додержання вимог 
законодавства  про   інформацію   всіма  державними  органами,  підприємствами,  установами  та 
організаціями, недопущенні необгрунтованого віднесення  відомостей  до  категорії
інформації з обмеженим доступом.
     Державний  контроль  за  додержанням  встановленого    режиму здійснюється спеціальними 
органами, які визначають  Верховна  Рада України і Кабінет Міністрів України.
     У порядку контролю Верховна Рада України  може  вимагати  від урядових  установ,  міністерств, 
відомств  звіти,  які    містять відомості  про  їх  діяльність   по    забезпеченню    інформацією 
заінтересованих  осіб   (кількість   випадків   відмови    у    наданні  доступу   до   інформації   із  
зазначенням  мотивів  таких   відмов;
кількість та обгрунтування застосування режиму обмеженого  доступу до окремих видів інформації; 
кількість скарг на  неправомірні  дії посадових осіб, які відмовили у доступі до  інформації,  та  вжиті 
щодо них заходи тощо).

Стаття 32. Інформаційний  запит  щодо  доступу  до офіційних документів і запит щодо надання
                письмової або усної інформації

     Під інформаційним запитом (надалі - запитом) щодо доступу  до офіційних  документів  у  цьому 
Законі  розуміється  звернення  з вимогою  про  надання  можливості  ознайомлення    з    офіційними 
документами. Запит може бути індивідуальним або  колективним.  Він подається у письмовій формі.
     Громадянин  має  право  звернутися  до  державних  органів  і вимагати надання будь-якого 
офіційного  документа,  незалежно  від того, стосується цей документ його особисто чи ні,  крім 
випадків обмеження доступу, передбачених цим Законом.
     Під  запитом щодо надання  письмової   або  усної   інформації   у  цьому Законі  розуміється 
звернення з вимогою надати  письмову  або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, 
виконавчої та  судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.
     Громадяни України, державні органи, організації і  об'єднання громадян (надалі - запитувачі) 
подають запит  відповідному  органу законодавчої,  виконавчої  та судової  влади,  його посадовим 
особам.
     У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові запитувача,  документ,  письмова 
або  усна  інформація,  що  його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.
     Органи  законодавчої,  виконавчої  та  судової  влади  України,   їх  посадові  особи  зобов'язані 
надавати інформацію, що  стосується  їх діяльності, письмово, усно, по телефону чи використовуючи 
публічні виступи своїх посадових осіб.

Стаття 47. Відповідальність за  порушення законодавства про  інформацію
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     Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну,  цивільно-
правову, адміністративну  або  кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
     Відповідальність за порушення  законодавства  про  інформацію несуть особи, винні у вчиненні 
таких порушень, як:
     необгрунтована відмова від надання відповідної інформації;
     надання інформації, що не відповідає дійсності;
     несвоєчасне надання інформації;
     навмисне приховування інформації;
     примушення  до  поширення  або перешкоджання поширенню певної  інформації,   а   також 
цензура; ( Абзац шостий статті 47 в редакції Закону N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )
     поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність особи;
     безпідставна   відмова   від   поширення  певної  інформації; (  Статтю  47 доповнено абзацом 
восьмим згідно із Законом N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003 )
     використання і поширення інформації стосовно особистого життя громадянина без його згоди 
особою,  яка  є  власником  відповідної інформації внаслідок виконання своїх службових обов'язків;
     розголошення державної або іншої  таємниці,  що  охороняється законом, особою, яка повинна 
охороняти цю таємницю;
     порушення порядку зберігання інформації;
     навмисне знищення інформації;
     необгрунтоване  віднесення  окремих  видів   інформації    до категорії відомостей з обмеженим 
доступом;
     порушення   порядку   обліку,    зберігання   і   використання документів  та  інших носіїв 
інформації, які містять конфіденційну інформацію,  що  є  власністю  держави.  (  Частину другу 
статті 47
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004 )
( Офіційне  тлумачення до статті 47 див. в Рішенні Конституційного Суду України N 5-зп ( v005p710-
97 ) від 30.10.97)
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КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Р о з д і л XVII

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

     Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

     1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з  корисливих  мотивів  чи  в 
інших  особистих  інтересах  або  в інтересах  третіх  осіб,  використання  службовою  особою влади 
чи службового  становища  всупереч  інтересам   служби,   якщо   воно заподіяло  істотну шкоду 
охоронюваним законом правам,  свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

     карається виправними  роботами  на  строк  до  двох років або арештом на строк до шести місяців, 
або обмеженням волі на строк до трьох  років,  із  позбавленням  права  обіймати  певні  посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

     2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, 

-  карається позбавленням волі на  строк  від  п'яти  до  восьми років  з  позбавленням  права 
обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником 
правоохоронного органу, -

     караються позбавленням  волі на строк від п'яти до дванадцяти років з позбавленням права 
обіймати  певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією 
майна.

     П р и м і т к а. 1. Службовими  особами є особи, які постійно чи  тимчасово  здійснюють  функції 
представників  влади,  а також обіймають  постійно  чи тимчасово на підприємствах, в установах чи 
організаціях  незалежно  від  форми  власності посади, пов'язані з
виконанням  організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських   обов'язків,   або 
виконують  такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

     2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства,  які виконують 
обов'язки,  зазначені в пункті 1 цієї примітки.

     3. Істотною шкодою у статтях 364, 365, 367, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, 
вважається така шкода,  яка  в сто  і  більше  разів  перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян.

     4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367,  якщо вони полягають у заподіянні матеріальних 
збитків,  вважаються такі,  які у двісті п'ятдесят і більше  разів  перевищують  неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян.

     Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

     1. Перевищення влади або службових повноважень,  тобто умисне вчинення службовою особою 
дій,  які явно виходять за межі  наданих їй   прав  чи  повноважень,  якщо  вони  заподіяли  істотну 
шкоду  охоронюваним законом правам та  інтересам  окремих  громадян,  або державним   чи 
громадським  інтересам,  або  інтересам  юридичних осіб, -

     карається виправними роботами на  строк  до  двох  років  або обмеженням волі на строк до п'яти 
років,  або позбавленням волі на строк від двох до п'яти  років,  із  позбавленням  права  обіймати 
певні  посади  чи  займатися  певною  діяльністю на строк до трьох років.
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     2. Перевищення влади або  службових  повноважень,  якщо  воно супроводжувалося насильством, 
застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, - 

     карається позбавленням волі на  строк  від  трьох  до  восьми років  із  позбавленням  права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

     3. Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі 
наслідки, - 

     караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати 
певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.

     Стаття 366. Службове підроблення

     1. Службове  підроблення,  тобто внесення службовою особою до офіційних  документів  завідомо 
неправдивих   відомостей,   інше підроблення  документів,  а  також  складання  і  видача  завідомо 
неправдивих документів -

     карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян  або 
обмеженням  волі на строк до трьох років з позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи 
займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.

     2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

     карається позбавленням  волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати 
певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.

     Стаття 367. Службова недбалість

     1. Службова   недбалість,  тобто  невиконання  або  неналежне виконання  службовою  особою 
своїх  службових  обов'язків   через несумлінне   ставлення   до   них,   що  заподіяло  істотну  шкоду 
охоронюваним  законом  правам,  свободам  та   інтересам   окремих громадян,  або  державним чи 
громадським інтересам,  або інтересам окремих юридичних осіб, -

     карається штрафом   від   п'ятдесяти   до   ста    п'ятдесяти неоподатковуваних   мінімумів   доходів 
громадян  або  виправними роботами на строк до двох років,  або обмеженням волі на строк  до трьох 
років,  з  позбавленням  права  обіймати  певні  посади  чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років.

     2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

     карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти  років з  позбавленням  права  обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох  років  та  зі  штрафом  від  ста  до 
двохсот  п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян або без такого.

     Стаття 368. Одержання хабара

     1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара  за виконання  чи невиконання в 
інтересах того,  хто дає хабара,  чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням  наданої 
їй влади чи службового становища -

     карається штрафом  від  семисот  п'ятдесяти  до однієї тисячі п'ятисот  неоподатковуваних 
мінімумів   доходів   громадян   або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з 
позбавленням права обіймати певні посади  чи  займатися  певною  діяльністю  на строк до трьох 
років.

     2. Одержання  хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне 
становище,  або  за  попередньою  змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням 
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хабара, - 

     карається позбавленням  волі  на  строк  від  п'яти до десяти років з позбавленням права  обіймати 
певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

     3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо 
відповідальне становище, - 

     карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років  з  позбавленням  права 
обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією 
майна.

     П р и м і т к а. 1.  Хабарем  у  великому  розмірі вважається такий,  що  у  двісті  і  більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум  доходів  громадян,  в  особливо  великому  -  такий, що у 
п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

     2. Службовими особами,  які займають відповідальне становище, є особи,  зазначені у пункті 1 
примітки до статті 364, посади яких згідно зі   статтею   25  Закону  України  "Про  державну 
службу" ( 3723-12 ) віднесені до  третьої,  четвертої,  п'ятої  та  шостої категорій,   а   також   судді, 
прокурори  і  слідчі,  керівники, заступники  керівників  органів  державної  влади  та  управління, 
органів  місцевого  самоврядування,  їх структурних підрозділів та одиниць.  Службовими особами, 
які займають особливо відповідальне становище,  є  особи,  зазначені  в частині першій статті 9 
Закону України "Про державну службу",  та особи,  посади яких  згідно  із статтею 25 цього Закону 
віднесені до першої та другої категорій.

     3. Повторним  у  статтях  368  і 369 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка 
раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.

     4. Вимаганням  хабара  визнається  вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або 
невчинення з використанням влади чи службового  становища  дій,  які  можуть заподіяти шкоду 
правам чи законним інтересам того,  хто дає  хабара,  або  умисне  створення службовою особою 
умов,  за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання  шкідливим  наслідкам  щодо  своїх 
прав  і   законних інтересів.

     Стаття 369. Давання хабара

     1. Давання хабара -

     карається штрафом  від  двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк  від  двох до п'яти років.

     2. Давання хабара, вчинене повторно, -

     карається позбавленням  волі  на  строк  від  трьох до восьми років з конфіскацією майна або без 
такої.

     3. Особа,  яка  дала  хабар,  звільняється  від  кримінальної відповідальності,  якщо  стосовно  неї 
мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те,  що 
сталося,   до  порушення  кримінальної  справи  щодо  неї  органу, наділеному законом правом на 
порушення кримінальної справи.

     Стаття 370. Провокація хабара

     1. Провокація  хабара,  тобто  свідоме  створення   службовою особою  обставин і умов,  що 
зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, -
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     карається обмеженням  волі  на  строк  до  п'яти  років   або позбавленням волі на строк від двох 
до п'яти років.

     2. Те  саме  діяння,  вчинене службовою особою правоохоронних органів, -

     карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про боротьбу з корупцією

     Стаття 1.  Поняття корупції та корупційних діянь
     Під корупцією в цьому  Законі  розуміється  діяльність  осіб, уповноважених   на   виконання 
функцій   держави,   спрямована   на  протиправне  використання   наданих  їм  повноважень   для 
одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.
     Корупційними діяннями є: 
     а) незаконне  одержання  особою,  уповноваженою  на виконання функцій держави, у зв'язку з 
виконанням  таких  функцій  матеріальних  благ,   послуг,   пільг  або  інших  переваг,  у  тому  числі 
прийняття чи одержання  предметів  (послуг)  шляхом  їх  придбання   за   ціною (тарифом),  яка  є 
істотно  нижчою  від  їх  фактичної  (дійсної) вартості;
     б)  одержання   особою,   уповноваженою  на  виконання  функцій  держави,   кредитів   або 
позичок,   придбання   цінних   паперів, нерухомості  або  іншого  майна з використанням при цьому 
пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.
     Подарунок (винагорода),   отриманий  зазначеними  особами  за обставин,  передбачених пунктом 
"а" частини другої цієї статті,  у тому  числі  такий,  що  надійшов без їх відома,  а також вартість  
незаконно одержаних послуг підлягають стягненню (відшкодуванню)  в доход держави.
___________
     Примітка.  Під  діяльністю  осіб,  уповноважених на виконання функцій   держави,  слід  розуміти 
і  діяльність  посадових  осіб місцевого самоврядування,  що спрямована на здійснення повноважень 
місцевого самоврядування.( Статтю 1 доповнено приміткою згідно із Законом N 90-IV ( 90-15 ) від 
11.07.2002 )
     Стаття 2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією
     За корупційні діяння  та  інші  правопорушення,  пов'язані  з корупцією,  на  підставі цього Закону 
несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:
     а) державні службовці;
     б) Прем'єр-міністр  України,   Перший   віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри;
     в) народні   депутати   України,   депутати   Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, 
депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;
     г) посадові особи місцевого самоврядування;
     ґ) військові  посадові  особи  Збройних  Сил України та інших військових формувань (крім 
військовослужбовців строкової служби).
{  Стаття  2  із змінами, внесеними згідно із Законами N 171/97-ВР від  03.04.97, N 90-IV ( 90-15 ) від 
11.07.2002; в редакції Закону N 3490-IV ( 3490-15 ) від 23.02.2006 }

     Стаття 4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією
     Боротьбу з корупцією ведуть відповідні підрозділи:
     а) Міністерства внутрішніх справ України;
     а-1) податкової міліції; ( Статтю 4 доповнено  пунктом  "а-1" згідно із Законом N 85/98-ВР від 
05.02.98 )
     б) Служби безпеки України;
     в) органів прокуратури України;
     г)  Військової  служби правопорядку у Збройних Силах України; (  Статтю  4  доповнено  пунктом 
"г"  згідно  із Законом N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003 )
     інші органи та  підрозділи,   що  створюються  для  боротьби з  корупцією згідно з чинним 
законодавством.
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про звернення громадян

     Стаття 1. Звернення громадян

     Громадяни  України  мають  право  звернутися  до  органів  державної  влади,  місцевого 
самоврядування,  об'єднань громадян,   підприємств,  установ,   організацій   незалежно  від   форм 
власності,   засобів масової   інформації,   посадових   осіб    відповідно    до    їх функціональних  
обов'язків   із   зауваженнями,    скаргами    та пропозиціями, що стосуються їх статутної  діяльності, 
заявою  або клопотанням   щодо   реалізації    своїх    соціально-економічних,
політичних та особистих прав і законних інтересів та  скаргою  про їх порушення.
     Військовослужбовці, працівники  органів  внутрішніх  справ  і державної  безпеки  мають  право 
подавати   звернення,   які   не стосуються їх службової діяльності.
     Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться  на її  території,  мають  таке  ж  право 
на подання звернення,  як і громадяни  України,  якщо   інше   не   передбачено   міжнародними 
договорами.

     Стаття 5. Вимоги до звернення
     Звернення адресуються  органам  державної  влади  і місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам,   організаціям   незалежно  від  форм  власності,  об'єднанням  громадян  або  посадовим 
особам,  до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
     У зверненні має бути зазначено прізвище,  ім'я,  по батькові, місце  проживання громадянина, 
викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
     Звернення може   бути   усним   (викладеним   громадянином  і записаним посадовою особою на 
особистому  прийомі)  чи  письмовим, надісланим  поштою  або  переданим  громадянином  до 
відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу,  якщо ці повноваження 
оформлені відповідно до чинного законодавства.
     Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
     Письмове звернення   повинно   бути    підписано    заявником (заявниками) із зазначенням дати.
     Звернення, оформлене без дотримання цих  вимог,  повертається заявникові  з відповідними 
роз'ясненнями  не  пізніш  як  через  десять  днів   від   дня   його   надходження,   крім   випадків, 
передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
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	СПРИЯННЯ АКТИВНІЙ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ «ГІДНА УКРАЇНА»
	МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ
	Мета моніторингу:
	Просвіта виборців, які довірили керівництво містом(селом, областю, державою) своїм депутатам;
	Підвищення відкритості і прозорості в діяльності  засідань і самих депутатів;
	Підвищення довіри людей до народних обранців;
	Привчання депутатів до думки про те, що громадськість має право спостерігати за їх діяльністю і аналізувати її.
	Збір, опрацювання і максимально широке розповсюдження зібраної інформації.
	Чому важливий моніторинг?
	Виборці знають про те, як працюють їх депутати;
	Депутати привикають до прозорості у своїй діяльності і необхідності підзвітності перед населенням.
	Моніторинг буває:
	Короткотерміновим – спостереження за конкретним періодом роботи депутатів.
	Середньо терміновим – спостереження від 10-12 до всього терміну роботи ради.
	Довготерміновим – спостереження від початку передвиборної агітації і до закінчення терміну роботи тобто «весь цикл депутатської діяльності».
	Методи моніторингу:
	Основний:
	Моніторинг засідань ради;
	Моніторинг засідань комітетів та комісій;
	Анкетування і інтерв’ювання депутатів.
	        
	Додатковий (непрямий)
	Збір інформації у ЗМІ;
	Анкетування помічників на округах;
	Проведення соціологічного опитування виборців.
	Основні напрямки моніторингу депутатів:
	Моніторинг передвиборчої агітації депутатів;
	Моніторинг структури і механізмів роботи ради (комітети, комісії, регламенти роботи, плани законотворчої діяльності та ін.);
	Моніторинг діяльності депутатів (на округах, законотворча, активність на засіданнях та ін.);
	Моніторинг ЗМІ про діяльність депутатів;
	Просвіта виборців та публічні акції;
	Регулярне розповсюдження зібраної інформації.
	Чому важливий моніторинг передвиборчої агітації: інформація, зібрана під час передвиборчої агітації кандидата дозволяє виявити відповідність або невідповідність передвиборчих обіцянок кандидата його реальній роботі.
	Підготовка до моніторингу депутатів:
	Вивчення законодавства, яке регламентує роботу законодавчої влади і депутатів;
	Складання робочого плану моніторингу;
	Повідомлення органів влади і ЗМІ про початок моніторингу;
	Акредитація членів проекту для відвідування засідань комітетів, сесій ради.
	Документи для проведення моніторингу:
	Регламент роботи ради;
	План законотворчої діяльності;
	Графік засідань;
	Протоколи, рішення;
	Стенограми;
	Дані поіменного голосування.
	Збір інформації про структуру і механізми роботи представницького органу:
	Запит в Законодавчий орган;
	Сайт Законодавчого органу;
	видання Законодавчого органу;
	інші публікації виконавчого і законодавчого органів влади.
	Моніторинг сесій, засідань комітетів і комісій представницького органу:
	Через присутність і спостереження за всіма засіданнями;
	Аналіз протоколів і стенограм ( при можливості);
	Інтерв’ювання і анкетування депутатів та чиновників, які входять у склад комітетів та комісій;
	Відслідковування діяльності депутатів у ЗМІ
	Що спостерігач фіксує на засіданнях представницького органу:
	Відвідування
	Активність депутатів
	Законотворчу діяльність
	Підсумки голосування
	Інтерв’ювання і анкетування депутатів:
	Питання для анкети, або інтерв’ю повинні бути для всіх однакові (1-3 питання можна добавити індивідуально у зв’язку з якоюсь проблемою округу);
	Про інтерв’ю домовлятися заздалегідь;
	Якщо інтерв’ю буде публікуватися, то його обов’язково показують депутату.

	Аналіз даних
	Таблиці частот є основою для створення таблиць відсотків або застосування статистичних методів. Якщо існує залежна та незалежна змінні, вертикальні колонки відображають незалежні змінні, а горизонтальні рядки – залежні змінні. При крос-табуляції даних порядкового та інтервального рівнів, категорії слід упорядковувати від найнижчої зліва до найвищої справа у колонках та від найнижчої внизу до найвищої зверху в рядках.

	Моніторингова картка для збору інформації від незалежних експертів
	Кременецький район:
	Інформаційна кампанія
	Витрати
	Тут описуються витрати, погіршення ситуації для конкретної групи населення


	      (коротко в одному абзаці і розширено в двох-трьох абзацах)
	МЕТОДИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ
	ПРИНЦИПИ НЕНАСИЛЬСТВА
	МЕТОДИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ
	 Приватизація  земельних ділянок громадянами України для обслуговування житлових будинків і господарських будівель, гаражного і дачного будівництва, ведення особистого селянського господарства та садівництва


