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Президент Фундації «Відкрите суспільство» продо-
вжила роботу в складі комісії, що займається відбором 
керівного складу Нацагентства з питань запобігання 
корупції (НАЗК)

Перші результати 1-го в Україні Індексу ПРОЗОРОСТІ, 
УЧАСТІ та ДОБРОЧЕСНОСТІ. Місцеві бюджети 17 міст 
України було проаналізовано за методикою Фундації 
«Відкрите суспільство» в рамках партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети»

Леся Шевченко взяла участь в двох 
грудневих засіданнях щодо відбору 
кандидатів у члени НАЗК. На думку 
Лесі Шевченко, важливим є обрання 

гідних і професійних керівників НАЗК 
та якомога швидкий початок роботи 
самого Агентства.

Детальніше

Леся Шевченко та Іван Сікора пре-
зентували в УНІАН перші проміжні під-
сумки моніторингу місцевих бюджетів, 
що здійснюється спільно з Одеською 
обласною організацією Комітету ви-

борців України та разом із партнера-
ми у 15 містах України в рамках гро-
мадського партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети!»

Опубліковано Policy Paper: «Як забезпечити належну 
євроінтеграційну експертизу у вітчизняному законодав-
чому процесі?

 Експерти Фундації «Відкрите суспіль-
ство» Леся Шевченко та Ольга Зе-
лінська для проекту Європейського 
інформаційно-дослідницького центру 
програми USAID «РАДА: підзвітність, 

відповідальність, демократичне пар-
ламентське представництво» досліди-
ли проблему апроксимації національ-
ного законодавства до законодавства 
ЄС.

Детальніше

Грудень 2015

Шановні партнери,
Вашій увазі – щомісячний Вісник Фундації «Відкрите Суспільство»! Ми раді поділитися з вами нашими 
здобутками. Запрошуємо поширювати даного листа чи рекомендувати іншим підписатися. Для отримання 
регулярної інформації щодо діяльності Фундації напишіть нам на адресу info@osf.org.ua
Більше інформації на сайті нашої організації www.osf.org.ua
З повагою, Колектив Фундації “Відкрите суспільство”

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=dqujp3h61mgd#to%253Dinfo%252540osf.org.ua%2526cmid%253D1
http://osf.org.ua/
http://osf.org.ua/events/view/603?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
http://radaprogram.org/infocenter/yak-zabezpechyty-nalezhnu-yevrointegraciynu-ekspertyzu-u-vitchyznyanomu-zakonodavchomu?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
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Директор Фундації Іван Сікора на телеканалі NEWSONE

Бачення київської міської антикорупційної програми в 
сфері бюджетної політики, міських цільових програм та 
закупівель за бюджетні кошти було підготовлено прези-
дентом Фундації «Відкрите суспільство»  
Лесею Шевченко

Прогнозна дохідна частина бюджету Києва на 2016 є за-
ниженою. Громадські експерти оцінили проект міського 
бюджету Києва на 2016 рік

Проект нової міської «земельної» програми розроблено 
неякісно

Київ: аналіз місцевих політик та місцевого бюджету

дав оцінку стану боротьби з корупцією 
в Україн і.  Окрема увага була 
звернута на заяви М.Саакашвілі 
щодо масштабних зловживань на 
державних підприємствах в тому числі 
на Одеському припортовому заводі. 
На думку Івана Сікори, проблема 
лежать в площині як браку політичної 

волі до боротьби з корупцією, так 
і квотного принципу призначення 
керівників державних підприємтсв та 
підприємствах де держава володіє 
частками акцій поряд із відсутністю 
антикорупційних програм на цих 
підприємствах.

Під час громадського експертного об-
говорення в Реанімаційному Пакеті Ре-
форм було проаналізовано корупційні 
ризики, необхідні заходи та очікуванні 

результати, що можуть увійти до місь-
кої антикорупційної програми. 

На думку Івана Сікори, прогнозні по-
казники надходжень є значно заниже-
ними і орієнтовно складають декілька 
млрд грн. Це передовсім заниження 
надходжень від податку на доходи 

фізичних осіб, акцизному податку, 
плати за землю, пайовим внескам 
забудовників, оренді комунального 
майна тощо.

Проект Програми використання та 
охорони земель міста Києва на 2016-
2020 роки не дасть змогу суттєво 
підвищити  ефективність використан-
ня земель у місті та суттєво збільшити 
надходження коштів до міського бю-

джету від оподаткування та продажу 
земельних ділянок. І це в той час, коли 
найбільше коштів втрачає бюджет Ки-
єва від плати за землю. Фундація «Від-
крите суспільство» надала пропозиції 
до проекту Програми.

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

https://www.youtube.com/watch?v=ysE5kbFcJuc&utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
http://osf.org.ua/events/view/605?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
http://osf.org.ua/events/view/604?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419


В І С Н И К

ГРУДЕНЬ 2015 3НАСТОРОЖІ ЦІННОСТЕЙ ВІДКРИТО ГОСУСПІЛЬСТВА

Корупційні ризики у проекті першої редакції держав-
них будівельних норм (ДБН) “Планування і забудова 
територій” мають бути усунуті

Фундація працює над зміною Положення про порядок 
проведення інвестиційних конкурсів в місті Києві

Фундація «Відкрите суспільство» зробила свій внесок у 
збереження спрощеної системи оподаткування попри на-
магання уряду її фактично знищити в рамках податкової 
реформи

Адвокаційні кампанії

Реагуючи на звернення незалежних 
експертів в сфері містобудування 
Фундація «Відкрите суспільство» в 
рамках надання пропозицій та за-
уважень до проекту першої редакції 
державних будівельних норм (ДБН) 

“Планування і забудова територій” 
підготувала та надіслала відповідне 
звернення. У зверненні акцентовано 
увагу на корупційних ризиках, які ви-
явлені в оприлюдненому проекті ДБН 
та надані пропозиції щодо їх усунення.

Іван Сікора на засіданні Антикоруп-
ційної ради при Київському міському 
голові звернув увагу на важливість ви-
конання розпорядження щодо внесен-
ня змін до проекту Положення Київра-
ди про інвестиційні конкурси. Раніше 
ініційоване Фундацією «Відкрите сус-
пільство» Відкрите звернення з цього 
приводу було підтримане і рядом по-

літичних сил в Київраді. Положення все 
ще фактично монополізує відбір ініціа-
тив через КП КІА, не містить достатніх 
інструментів громадського контролю 
та перекладає відповідальність КМДА 
на «інвестиційного агента» як господа-
рюючого суб’єкта за стан залучення 
інвестицій в Києві.

Завдяки успішній національній адво-
каційній кампанії вдалося зберегти 
спрощену систему оподаткування. На 
думку директора Фундації «Відкрите 
суспільство» Іван Сікора «спрощена 
система оподаткування в умовах іс-
нування дискреційної та репресивної, 
із численними правовими прогалина-
ми,  загальної системи оподаткуван-

ня поряд із існуванням корумпованих 
органів фіскальної служби та судів є 
альтернативою для активної частини 
суспільства, що не хоче очікувати на 
працевлаштування від олігархів чи 
держави і сама створює робочі місця 
на вільному ринку праці». Більше того, 
це ключовий інструмент політики під-
тримки малого та середнього бызнесу. 

Детальніше

Детальніше

Детальніше

http://osf.org.ua/events/view/599?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
https://kievcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%94%D0%90-830-27082015.PDF?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
http://sf.org.ua/events/view/576?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
http://osf.org.ua/events/view/606?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
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Навчання громадських активістів та журналістів  гро-
мадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети»

Зимова школа антикорупціонерів

Поширення кращих практик

12 грудня директора Фундації «Від-
крите суспільство» Іван Сікора провів 
тренінг для учасників громадського 
партнерства «За прозорі місцеві бю-
джети» в Одесі. Спільно із учасниками 
тренінгу були проаналізовані місцеві 

бюджети учасників партнерства на 
підставі проміжних результатів моні-
торингу на основі Індексу прозорос-
ті, участі та доброчесності місцевих 
бюджетів.

Іван Сікора розповів про кейс бороть-
би громади за свої права на прикладі 
будівництва на Микільській Слобідці в 
Києві під час зимової антикорупційної 
школи в Одесі. Школа проводилася 
Фрідом Хаус та Інститутом масової 
інформації. Тема незаконних забудов 
в Києві набуває маштабів снігової кулі. 

Сканадальне будівництво на Микіль-
ській Слобідці в Києві є яскаравою 
ілюстарцією корупції пов’язаної із 
маніпуляціями столичної влади із міс-
тобудівною документацією. Що може 
та має робити місцева громади для 
захисту власних прав? 

Детальніше

Детальніше

* * *

http://osf.org.ua/events/view/607?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=ukr_-_Gruden_2015_-&utm_content=9377419
http://osf.org.ua/events/view/609

