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29 квітня 2014 року 

Прес-реліз презентації кампанії «За доброчесність публічних осіб» 

 Громадськість оцінить готовність учасників виборчих перегонів та 

топ-службовці до реальної боротьби із корупцією 

29 квітня 2014 року у прес-центрі Національної спілки журналістів України Фундація 
«Відкрите суспільство» як координатор коаліції «За доброчесну публічну службу» презентувала  
кампанію «За доброчесність публічних осіб», метою якої є сприяти  доброчесності, 
попередженню прихованню доходів  та конфлікту інтересів  у  діяльності політиків, державних 
службовців та посадовців органів місцевого самоврядування. У заході взяли  участь Іван Сікора, 
директор Фундації «Відкрите суспільство»,  директор Програми USAID РАДА - Едуард 
Рахімкулов та аналітик  Фонду «Демократичні ініціативи» - Марія Золкіна. 

Учасники прес-конференції презентували ДЕКЛАРАЦІЮ доброчесності публічної особи та 
методологію «соціальних мереж», http://osf.org.ua/anticorruption-conflict 
яка є ефективним інструментом для ідентифікації конфлікту інтересів та приховування доходів 
публічними особами. Декларацію запропоновано підписати учасникам виборчих перегонів на 
посаду Президента України, міського голови Києва та депутатів міськради, керівникам 
урядових міністерств та комітетів, фракцій у парламенті України, головам ОДА та міським 
головам обласних центрів.  Перелік публічних осіб, які підписали Декларацію, а також тих, хто 
відмовився ії підписати, незабаром стане відомим громадськості.  
 
Підписання Декларації стане тестом, який покаже реальну готовність політиків та топ-
посадовців до боротьбу із корупцією. Як зазначалося виступаючими, оприлюднення власних 
декларацій та декларацій посадовців, які працюють у сферах із високими корупційними 
ризиками паралельно із проведення внутрішньовідомчих перевірок та сприяння громадськості у 
проведення власних розслідувань, покаже готовність посадовців до ламання корупційних схем. 
На думку Івана Сікори, неформальні соціальні мережі є джерелом конфлікту інтересів і  
відіграють ключову роль у прихованні доходів та реальних вигодоотримувачів від прийняття 
законів та підзаконних актів.  «Кроком у напрямку підвищення прозорості та підзвітності 
політиків стане оприлюднення ними спонсорів їх виборчих перегонів та декларацій, що в 
подальшому дасть змогу краще відслідковувати  отримувачів вигоди від пролобійованих чи 
прийнятих (у випадку із урядовцями та посадовими особами) законів та підзаконних актів», 
вважає Іван Сікора.  
 
Важливим результатом кампанії стане підвищення впливу громадськості на публічних осіб, 
полегшення проведення громадських розслідувань фактів конфлікту інтересів та суперечностей 
при декларуванні доходів, а також внесення необхідних змін до чинного законодавства.  
Захід проводиться в рамках проекту «ЗА ДОБРОЧЕСНУ ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ», що реалізується 
Фундацією «Відкрите суспільство» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».  
 
Слідкуєте за інформацією на сайті Фундації «Відкрите суспільство»: www.osf.org.ua  
Докладна інформація за тел.: (050) 382 4661, (067) 505 8404, е-мейл: osf55@ukr.net 
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Фундація "Відкрите суспільство" (Open Society Foundation (OSF) – працює з березня 2001 року як 

незалежний аналітичний та адвокаційний центр.  

Місією Фундації є утвердження принципів та цінностей відкритого суспільства в Україні через 

вплив на формування порядку денного публічної політики та фінансів. 

 
Український аналітичний центр Фундація «Відкрите суспільство»:  

 
• Член Глобального руху за бюджетну прозорість, підзвітність та участь громадян у бюджетних процесах 
(The Global Budget Transparency, Accountability and Participation Movement (BTAP),  
 
• Секретаріат підгрупи “Протидія корупції» Української національної платформи Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства, коаліцій «За доброчесну публічну службу» та «За доброчесність в 
державних закупівлях»  

 
Ключові компетенції:  

 
 

Публічна політика:  

 
- Моніторинг парламентський партій протягом 12 років  
- Антикорупційна політика на центральному та місцевому рівнях  
- Конфлікт інтересів на публічній службі  
 
Публічні фінанси:  

 
- Аналіз національного та місцевих бюджетів (із фокусом на найбільшому місцевому бюджету в Україні – 
бюджету м. Києва)  
- Аналіз місцевих цільових програм в Києві з фокусом на малому та середньому підприємництві.  
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Програми RADA  

(Responsible Accountable and Democratic Assembly) 

 

Верховна Рада України та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) нещодавно розпочали 
реалізацію в Україні Програми RADA (Responsible Accountable and Democratic Assembly) – 
відповідальний, підзвітний та демократичний парламент. 
 
Завданнями програми визначено розширення участі громадян у моніторингу роботи ВР та 
законодавчого процесу, а також посилення ефективності незалежного парламентського контролю 
за виконавчою владою. 
 
Програма USAID RADA сприятиме народним депутатам України у розбудові відносин з виборцями 
та вдосконаленні своїх представницьких функцій. Ще одне її завдання полягає у зміцненні та 
розширенні заходів з просвіти громадян, моніторингу діяльності парламенту та співпраці з 
народними депутатами, що допоможе збільшити рівень підзвітності їх роботи. Програма також 
сприятиме розвитку незалежності парламенту як однієї з основ врівноваженого розподілу влади 
поміж трьох її основних інститутів.  
 
Програма RADA стане продовженням успішної діяльності попередніх проектів USAID, які 
впроваджувалися Агентством та іншими міжнародними донорами з 1994 року з метою 
безпосередньої допомоги парламенту та організаціям громадянського суспільства України. 
 
 
 

 



Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» 

http://www.dif.org.ua/ 
 
Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»  –  аналітична і просвітницька 
організація, яка  ставить своєю метою розбудову української держави, демократії, ринкової 
економіки  та повної інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури.  
 
Сьогодні Фонд «Демократичні ініціативи» належить до провідних  в Україні think tank, який 
концентрує свою діяльність на виробленні аргументованих пропозицій  для інстанцій, які 
ухвалюють рішення, а також  для громадськості у царині демократичної трансформації України та її 
інтеграції у спільноту європейських демократій. 
Фонд був заснований  1992 року, а  2010-го названий ім’ям фундатора і  першого директора фонду 
Ілька Кучеріва (1955–2010), який зробив вагомий внесок у становлення України як демократичної 
держави, у розвиток української соціології та громадянського суспільства. 
Місія фонду полягає в наданні підтримки Україні у процесі її переходу до повної функціональної 
демократії, кращого державного врядування, ринкової економіки та розвитку демократичного 
суспільства в державі. 
 
«Демініціативи» працюють у таких напрямах: 
 

 дослідження та аналіз громадської думки; 

 дослідження та аналіз думки експертів; 

 моніторинг електоральних процесів та екзит-поли; 

 написання аналітичних і рекомендаційних матеріалів з нагальних проблем 
демократичного розвитку України; 

 інформування громадськості щодо політичного процесу в Україні та її зовнішньополітичних 
пріоритетів за результатами опитування громадської думки; 

 проведення досліджень, інформаційних кампаній та вироблення рекомендацій  з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України; 

 поширення результатів своїх соціологічних та аналітичних досліджень серед політиків, 
лідерів громадянського суспільства, публічних діячів, ключових діячів уряду та 
громадськості,  журналістів та науковців; 

 покращення  рівня професіоналізму та обізнаності політичних лідерів, журналістів, та 
політологів в Україні; 

 забезпечення спілкування між політичними аналітиками України та аналітиками 
демократичних країн, зміцнення співпраці між українськими  та міжнародними 
аналітичними центрами. 
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