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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”

Експерти Фундації «Відкрите суспільство»
проаналізували законотворчу діяльність депутатів
коаліції впродовж других 100 днів каденції ВРУ 8-го
скликання
Дослідження опубліковано на INSIDER. В дослідженні було проаналізовано лише законодавчі ініціативи
народних депутатів – членів коаліції
на виконання Коаліційної угоди, що
закріпила політичні обіцянки «Блоку Петра Порошенка», «Народного
фронту», «Самопомочі», Радикальної

партії та «Батьківщини» у формі конкретного документа.

Детальніше

Вперше в Україні буде комплексно оцінено 15 місцевих
бюджетів на стан прозорості, участі та доброчесності на
основі методології Фундації «Відкрите суспільство»
Ця ініціатива започаткована у співпраці з Одеською організацією КВУ в
рамках проекту «Громадянське суспільство та ЗМІ для прозорих місцевих бюджетів!», який підтримано Європейською Комісією та Посольством

Фінляндії в Україні. В червні-липні
Фундація надавала консультаційноекспертну підтримку 15 регіональним
ОГС у рамках громадської ініціативи
«За прозорі місцеві бюджети!».

Детальніше

За рік жоден із 5 пріоритетів
програми Віталія Кличка не виконано
повністю
- результати дослідження Фундації
«Відкрите суспільство». Попри збільшення прозорості та публічності роботи міської влади Києва, в чутливих
до корупційних схем департаментах
КМДА пов’язаних із управлінням земельними ресурсами та містобуду-

ванням, комунальною власністю продовжується практика імітації реформ.
Про це в ході круглого столу «Річниця
прийняття програми Київського міського голови: оцінка прогресу у виконанні реформ» зазначали експерти
Фундації «Вдкрите суспільство».

ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2015

1

Н О В И Н И

В НСК «Олімпійський» відбувся фінал Всеукраїнського
Брейн-рингу чемпіонату Євроквізу,
організований Представництвом ЄС
в Україні та Фундацією «Відкрите
суспільство». Членами журі конкурсів
були: Давід Стулік, прес-аташе Представництва ЄС в Україні, Вікторія
Давидова, радник з питань преси та
інформації Представництва ЄС, Леся
Шевченко, президент Фундації та

Оксана Панасівська, директор Української Медіа E-школи. Гала-фінал
був частиною масштабного проекту
Європейського Союзу «Euroquiz».
Європа починається з тебе» і відео
конкурсу «Бути європейцем», що
впроваджувався Фундацією «Відкрите суспільство».

Розпочала свою роботу Парламентська експертна група
(ПЕГ)
Фундація «Відкрите суспільство» у
співпраці з Комітетом ВРУ з питань
європейської інтеграції створили
групу незалежних експертів, які надаватимуть висновки щодо відповідності законопроектів зобов’язанням
України за Угодою про асоціацію з
Детальніше

Європейським Союзом, праву ЄС та
іншим міжнародним договорам України. Роботу експертів координуватиме Фундація «Відкрите суспільство»,
що вже 13 років займається аналізом
роботи парламентських партій.

Фундація «Відкрите суспільство»
вперше в Україні підготувала методичні матеріали для допомоги громадським активістам та ініціативним
групам, які є жертвами незаконних
забудов. Тренери Іван Сікора та Віктор Глеба в рамках унікального тренінгу в Києві по боротьбі із корупцією в сфері земельних махінацій
та незаконних забудов. Більше 30
громадських активістів, блогерів та
журналістів отримали інструменти,
спрямовані на протидію земельним
махінаціям та незаконним забудовам
на місцевому рівні. Учасників тренінгу
було відібрано на основі конкурсно-

го відбору. Своїм досвідом із учасниками тренінгу поділилися Олександр
Дядюк, адвокат, що виграв справу
проти забудови в Біличанському лісі
(«Біонік Хілл»), Марина Соловйова,
юрист та голова «Андріївсько-Пейзажної Ініціативи», Галина Янченко,
депутат Київради та член земельної
комісії Київради. Ідея такого заходу
була запропонована місцевими активістами ініціативи щодо боротьби
з корупцією «Повернемо мільярди
в місцеві бюджети» в березні 2015
року.

Депутатські слухання щодо проекту Генплану Києва 2025
не повинні перетворитися у імітацію обговорення
Фундація «Відкрите суспільство»
оприлюднила Відкрите звернення
до заступника міського голови та секретаря міської ради Києва Олексія
Резнікова. В рамках звернення було
надано пропозиції до порядку денного депутатських слухань щодо проекту Генерального плану Києва до 2025

року, які заплановані на 28 серпня
2015р. Фундація вже неодноразово
звертала увагу на корупційні ризики, який несе Генеральний план
Києва-2025, який фактично має на
меті легалізувати земельні махінації.
Докладніше
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Проблема незаконних забудов в
Києві, які тісно пов’язані з корупцією,
було прокоментована Іваном Сікорою для програми «Київський ринг
із Реною Назаровою», що був присвяченій цій проблематиці. Завдяки
Фундації та Реанімаційному пакету
Детальніше

реформ для Києва, з яким співпрацює Фундація, - питання незаконних
забудов було включено до порядку
денного міської влади столиці.

Як виміряти успішність боротьби з контрабандою та корупцією?
Популізмом може закінчитися обіцянка ліквідувати контрабанду та
корупцію без чітких індикаторів вимірювання результатів, зазначив Іван
Сікора коментуючи для радіо «Голос столиці» обіцянку голови Державної фіскальної служби Романа

Насірова ліквідувати контрабанду та
корупцію на митниці за 100 днів. «Не
зазначено якими стануть впливи на
контрабанду в термінах збільшаться
надходження бюджету (адже корупція має наслідком передовсім втрату
надходжень коштів від митних пла-

тежів до бюджету. А це за різними
оцінками млрд. грн.», зазначив Іван
Сікора.

Докладніше

Проект Антикорупційної програми міста Києва повинен бути
завершений відповідно до вимог чинного законодавства і мати
чіткі і вимірювальні показники
Іван Сікора прокоментував проект
Київської міської Антикорупційної
програми для радіо «Голос Kиєва».
На думку експерта, програма повинна враховувати та попереджати
відомі місцеві ризики та практики ко-

рупції. Пропозиції щодо попередження та усунення корупційних ризиків
вже більше року надаються київській
міській владі. Раніше Фундації виступила ініціатором підготовки міської
антикорупційної програми та нео-

дноразово зверталася з цього приводу до міського голови В.Кличка, а
пропозиції Фундації лягли в основу
переліку заходів програми.

В чому небезпека нового закону про місцеві вибори
БЛОГ Лесі Шевченко на сайті
НОВОЕ ВРЕМЯ.
Леся Шевченко дала свою оцінку новому законопроекту про місцеві вибори в блозі на «Новое время».Обіця-

ні вже багато років «відкриті списки»
так і не стали по-справжньому відкритими. 18 червня Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні
один з декількох проектів закону про

місцеві вибори. Торги за багато положень ще попереду, але фундамент
голосування вже закладений, як і неочевидні «биті цеглини» і «чорні діри»
нових правил передвиборної гри.
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205-й округ обнажил омут политреформ в Украине
БЛОГ Лесі Шевченко на сайті
«НОВОЕ ВРЕМЯ»
Цей виборчий процес оголив брудний
виворіт української політики. У новітній історії України ця кампанія, без-

сумнівно, стала найбруднішою і дивує
нарочитістю зневаги до волевиявлення українців. Політтехнологи двох
ключових штабів використали весь
арсенал методів впливу на електорат:

як ще свіжі в пам’яті громадян продуктові набори та тітушки, так і призабуті
концерти для відволікання потенційних
виборців конкурента.
Детальніше

Слабоумство і відвага парламенту. Навіщо депутати схвалили
перерахунок валютних кредитів
БЛОГ Лесі Шевченко на сайті
«НОВОЕ ВРЕМЯ»
Прийнятий у третьому читанні законопроект про перерахунок валютних

кредитів по старому курсу (для більшості позик - 5,05 або 8 грн за долар
проти нинішніх 22) став симптоматичним для стрімко хромающего постре-

волюційного парламенту.
Детальніше
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