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1 20.08.2019 Тема: «Lifeline Ukraine: запуск першої
всеукраїнської« гарячої лінії »для запобігання
самогубствам та підтримки психічного здоров'я» 7 7

2 20.08.2019 Тема: «Як покинути пост голови районної
державної адміністрації, щоб очолити об'єднану
громаду? 1 1

3 21.08..2019 Тема: «Звіт урядово-громадської
ініціативи «Разом проти корупції» 1 10 11

4 21.08.2019 Тема: «Тиждень гуманності: презентація
Всеукраїнського маршу за тварин» 1 1

5 22.08.2019 Тема: «Україні – 28. Де ми зараз? Куди
прямуємо?» 2 29 2 33

6 22.08.2019 Тема: «Кожен викривач суспільно важливої
інформації має бути захищений на рівні закону» 4 3 7
Загалом 12 43 5 60

Інші 0 0 0 0





20.08.2019 Тема: «Як покинути пост голови районної державної адміністрації, щоб
очолити об'єднану громаду?
Ми відчули, що місцеве самоврядування в Україні таки
з’явилося, – голова Красилівської ОТГ Хмельницької
області Ніла Островська
Коли почалася реформа з децентралізації, Ніла Островська очолювала районну державну
адміністрацію. Проте замість того, щоб гальмувати процеси об’єднання, очолила їх — і після
двох років боротьби, на карті Хмельницької області з’явилася успішна і спроможна Красилівська
міська об’єднана громада.
Про свій особистий вибір та шлях до успіху громади голова Красилівської ОТГ Ніла Островська
розповіла у проекті УКМЦ-DOBRE “Речники громад”.
Як голова РДА створила та очолила об’єднану громаду
Однією з перших керівник посад Ніли Островської у міській раді була посада заступниці міського
голови. Команда очільниці міста тоді впроваджувала нові правила – зокрема, приймала
положення про прозорі аукціони на землю, впроваджувала методи контролю. Нові правила
подобалися не всім. Питання про недовіру заступниці міського голови Нілі Островській навіть
виносилося на сесію ради. Проте анонімне голосування показало підтримку переконливої
більшості місцевих народних обранців.
“Це був переломний момент для мене. Я зрозуміла, що більшість підтримують курс змін. Далі
все стало простіше. Я вирішила, що мушу просто йти за своєю мрією – просто робити хороші
речі для людей”.
Потім у Ніли Островської було 5 років на посаді Красилівського міського голови – це той час,
коли громада вчилася шукати можливості, якщо власних ресурсів було вкрай мало. Після цього
Ніла Островська очолила районну державну адміністрацію. Саме тоді з’явилася можливість
об’єднатися і отримати від держави найбільшу підтримку для старту. На відміну від своїх колег-
очільників РДА, Ніла Островська була активною прихильницею об’єднання і відразу активно
взялася за процес. Проте піти на вибори разом із першими ОТГ громаді не вдалося.
“Мені завжди більше подобалося працювати на обраних посадах: де є довіра людей. Якщо
люди мені довіряють, значить я на місці, я маю право приймати рішення і рухатися вперед. Коли
почалася реформа з децентралізації, моїм завданням (як голови РДА) було створення
об’єднаної територіальної громади. Я бачила, наскільки держава була готова віддати
повноваження разом із ресурсами. І не скористатися цим було б злочином по відношенню до
моєї громади. Мені дуже шкода, що відразу нам не вдалося цього зробити з певних причин. Ми
два роки боролися і в 2017 році нарешті пішли на вибори. Я бачила, які колосальні можливості
ми втратили за цих два роки. Сусідні ОТГ мали в рік більше 20 мільйонів на розвиток
інфраструктури. Загалом ми втратили майже 50 млн”.
“Ми поступово рухаємося до тих планів, про які раніше і мріяти не могли”
До Красилівської міської ради відразу приєдналося 6 сільських рад, через рік приєдналася ще
одна. Сьогодні в ОТГ проживає понад 25 тисяч людей. Громада працює з реверсом у 1,2% –
частину бюджету повертає державі для підтримки менш заможних ОТГ.
“У 2011-2013 роках із ресурсами було дуже важко. Той період можна назвати самоврядуванням
без самоврядування. Був бюджет “проїдання”, а не розвитку. Але і в ті часи ми шукали
можливості. Тротуари робили відрізками – щороку продовжували роботу”.
За словами Ніли Островської, після децентралізації тротуари почали ремонтувати швидше,
з’явилася можливість встановлювати освітлення. Вдалося навіть закупити пасажирські автобуси,
які вирішили проблему громадського транспорту у місті.
“Ми відчули, що місцеве самоврядування в Україні таки з’явилося. Ми поступово рухаємося до
тих планів, про які раніше і мріяти не могли”, – каже Ніла Островська.
Як місцева влада співпрацює з бізнесом
Податкову базу громади складають переважно промислові підприємства, які дають багато
робочих місць. Наприклад, на агрегатному заводі “Укроборонпрому” працевлаштовано близько
700 людей. Також у Красилівській громаді діють цукровий та машинобудівний заводи,
підприємство “Оболонь”, іноземний завод “Фільтрон”.
“Ми маємо податкову базу, але не зупиняємось на цьому, бо сільське населення потерпає від
нестачі робочих місць. Працюємо, щоб інвестори будували невеличкі підприємства саме в селах.
Наприклад, з виробництва соків, замороження овочів. Відповідно до законодавства, ми не
маємо прямого впливу на створення робочих місць і не можемо вплинути на бажання
приватного бізнесу саме в нас відкрити той чи інший завод. Але якщо ми створимо прозорі
умови, якщо ми будемо виділяти земельні ділянки на умовах чесного аукціону, якщо не будемо



гальмувати затвердження документації, то підприємець побачить, що ми сприяємо, не ставимо
незрозумілих питань. Це приваблює чесний хороший бізнес”.
Політику сприяння ведення бізнесу міська влада впроваджує і для діючих підприємств. ОТГ має
повноваження контролю за дотриманням умов оплати праці, і у Красилівській громаді є посада
інспектора.
“Але ми не хочемо бути каральним органом. Ми хочемо бути союзником і партнером для
приватних підприємців. Адже вони ті люди, які заслуговують на повагу – вони створюють і для
себе робоче місце, і для найманих працівників. Наші рейди не контролюючі – вони роз’яснюють
нюанси законодавства у сфері праці, допомагають у реєстрації працівників тощо. У нашій
громаді немає не офіційних робочих місць”.
Розуміючи важливість відкритої співпраці із бізнесом, Ніла Островська планує запровадити
окремі звіти перед підприємцями. Таку практику вона побачила під час навчального візиту в
Торонто. Відповідно до діючого законодавства, голова громади має публічно звітувати перед
усіма мешканцями ОТГ. На думку Ніли Островської, важливо приділяти окрему увагу
підприємцям.
“Дуже важливо окремо звітувати перед бізнесом – тими, хто наповнює бюджет. Щоб вони до
копійки знали, куди витрачаються зароблені ними кошти”.
“Це все прості речі, але вони дуже потрібні нашим людям”
Завдяки об’єднанню, передачі податків на місця, Красилівська ОТГ стала спроможною та
успішною. Тепер значну увагу приділяють сільським територіям, які не мали можливості
відремонтувати і клаптик даху у школі. Зараз у селах будуються дороги.
“Новий якісний асфальт – це дороговартісні роботи, тому ми робимо їх поступово. Десь 370
метрів у центрі села збудували, а десь – і 500. Люди вже рахують: “Ось через 8 років ми будемо
мати дорогу до самого Красилова”. Але ми не хочемо чекати 8 років – ми сподіваємося
збудувати її за 2-3 роки”.
Красилівська громада втілює свою давню мрію – реабілітаційний центр з басейном.
“Декому здається, що це більше заклад розкоші, ніж необхідності. Проте йдеться про здоров’я.
Багато людей потребують реабілітації, багато діток з інвалідністю, а ми не маємо свого
реабілітаційного центру. Наступного року він запрацює. Це наша гордість – наша мрія”.
Поступово громада почала оновлюватися та будуватися, адже тільки тепер отримала на це
кошти.
“Також ми почали потужну реконструкцію очисних споруд, адже старі побудовані ще в 70-х роках,
і вони вже повністю зносилися. Днями у селі Чепелівка відкриємо новий дитячий садочок,
наступного року починаємо будувати дитсадок у Красилові. Встановлення освітлення стали
звичними для нас роботами. Це все прості речі, але вони дуже потрібні нашим людям”.
Проте не на всі зміни громада має повноваження, адже досі первинна ланка медицини
залишається “в руках” району.
“Первинна ланка медицини не передана, бо щоразу не вистачає декількох голосів. Потужна
громада з населенням понад 25 тисяч не має власної первинної ланки медицини. Але ми
поступово рухаємося і чекаємо завершення реформи з децентралізації, коли буде визначено
територіальний устрій України, зокрема”.
Ніла Островська каже, що більше не треба переконувати людей приєднуватися, адже вони самі
бачать, якими успішними стали ті, хто вчасно наважився на об’єднання.
“Зараз реальні справи говорять самі за себе. Більше не треба розказувати: “от об’єднаємось, і
буде так”. Цих півтора роки показують, що реальні зміни у селі відбуваються. Ми робимо ті зміни,
які чекають люди”, – підсумовує голова Красилівської ОТГ з Хмельниччини Ніла Островська.
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20.08.2019 Тема: «Lifeline Ukraine: запуск першої всеукраїнської« гарячої лінії »для
запобігання самогубствам та підтримки психічного здоров'я»\
В Україні запускають "гарячу лінію" психологічної
підтримки для ветеранів
З 23 серпня в Україні запрацює перша професійна «гаряча лінія» з попередження суїцидів та
психологічної підтримки «Lifeline Ukraine» («Лайфлайн Україна»). Гаряча лінія працюватиме 24/7
за номером 7333. Протоколи, за якими працюватимуть психологи на лінії – перекладені та
адаптовані протоколи австралійської гарячої лінії «Lifeline Australia», що працює з 1963 року. На
першому етапі проект сфокусується на ветеранах АТО/ООС.
«Це структура, яка діятиме за принципом «рівний рівному», заснована на кращих міжнародних
практиках. Більшість команди складатимуть ветерани. Загалом у ній працюватимуть близько 40
фахівців, і зараз ми продовжуємо відбір», – розповів Пол Найленд, засновник «Lifeline Ukraine»,
на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
«Lifeline Ukraine» частина проекту – «All4One» Фонду «Східна Європа». Фінансову підтримку
надає також Посольство Великої Британії в Україні. Переважно негрошову – також декілька
приватних компаній (послуги, захищені мобільні лінії, приміщення тощо).
Проект неурядовий, але створюється і координуватиметься у співпраці з Міністерством охорони
здоров’я та Міністерством ветеранів. Ідея створити в Україні таку гарячу лінію виникла в Уляни
Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я України, після знайомства з австралійським досвідом.
«Коли після Майдану і повернення з фронту перших ветеранів нестача належної психологічної
підтримки для них стала особливо відчутною, першим кроком було, за підтримки Посольства
США, навчання наших психологів, психіатрів, соціальних працівників і священиків у Сполучених
Штатах. З часом ми зрозуміли, що не можемо робити лише це, якщо люди до них не приходять:
якщо буде анонімний спосіб поговорити з кимось, це буде ефективніше. Ми подумали, що
багато людей вагатимуться довіряти державній «гарячій лінії», і краще створити неурядову
організацію, яка буде тим займатися, а наше завдання – створити мережу фахівців, які можуть
допомогти», – розповіла вона.
«З війни дуже важко повернутися. Ми можемо повертатися фізично, але подумки і психологічно
– ми там. Не кожен може самотужки впоратися з дисонансом який виникає тут, у мирному житті.
Тому така гаряча лінія – дуже важливий крок. Поговорити з людиною, яка зателефонує на
гарячу лінію, і, можливо, врятувати їй життя – це реабілітація і для цих хлопців: для них дуже
важливо розуміти, що вони потрібні і корисні для суспільства. Тому цей проект має подвійний
ефект», – зазначив Олександр Терещенко, заступник міністра у справах ветеранів.
Грант від Посольства Великої Британії складає 580 тисяч фунтів стерлінгів.
«З досвіду нашої країни, ми розуміємо важливість психологічної підтримки для ветеранів, тож
радо розширюємо нашу допомогу Україні на цю сферу. Цей проект заповнить ту ланку допомоги,
якої бракувало – це найперше місце, куди ветеран може звернутися, якщо йому більш немає з
ким поговорити. Дуже важливо, що це підтримка від рівних, від колишніх побратимів – ветеран
найкраще зрозуміє ветерана, на додачу до професійної підготовки», – зазначила Хелен Фейзі,
заступниця голови Місії Посольства Великої Британії в Україні.
На майбутніх тренінгах команду навчатимуть канадська організація Living Works та Ейпріл
Натурел, одна зі світових експертів з відкриття гарячих ліній.
У майбутньому групи психологічної підтримки за принципами «рівний рівному» планують
запустити і в обласних ветеранських центрах, які створюватиме Міністерство у справах
ветеранів.
На сьогодні в Україні 392 тисячі ветеранів АТО/ООС, зазначає Олександр Терещенко.
Достовірної статистики про кількість самогубств серед них немає.
Нагадаємо, Ветерани війни здійснили нічний парашутний стрибок на Говерлу (відео)
Щоб завжди бути в курсі останніх новин - приєднуйтесь до нас у Telegram!

Згадування Українського кризового медіа-центру включено:
(1) Издание: Галицький Кореспондент
http://gk-press.if.ua/v-ukrayini-zapuskayut-garyachu-liniyu-psyhologichnoyi-pidtrymky-dlya-veteraniv/
Украина - Ивано-Франковская - Общественно-политические - Интернет СМИ - Украинский -
Новость
(2) Издание: Тримай Курс
https://kurs.if.ua/health/v-ukrayini-zapuskayut-garyachu-liniyu-psyhologichnoyi-pidtrymky-dlya-
veteraniv/
Украина - Ивано-Франковская - Общественно-политические - Интернет СМИ - Украинский -
Новость
(3) Издание: Івано-Франківська ОДА
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http://www.if.gov.ua/news/v-ukrayini-zapuskayut-garyachu-liniyu-psihologichnoyi-pidtrimki-dlya-
veteraniv
Украина - Ивано-Франковская - Правительственные - Официальный сайт - Украинский - Новость
(4) Издание: Бартка
http://bartka.com.ua/list/Society/v-ukraini-zapuskayut-garyachu-liniyu-psihologichnoi-pidtrimki-dlya-
veteraniv
Украина - Общенациональный (UA) - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Украинский -
Новость
(5) Издание: Івано-Франківський Репортер
http://report.if.ua/socium/v-ukrayini-zapuskayut-garyachu-liniyu-psyhologichnoyi-pidtrymky-dlya-
veteraniv-oos/
Украина - Ивано-Франковская - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Украинский -
Новость
(6) Издание: 7 днів (Тернопіль)
http://7days-ua.com/news/v-ukrajini-zapuskayut-haryachu-liniyu-psyholohichnoji-pidtrymky-dlya-
veteraniv-ato/
Украина - Тернопольский - Общественно-политические - Интернет СМИ - Русский - Новость
(8) Издание: Волинські новини
https://www.volynnews.com/news/society/v-ukrayini-ziavytsia-hariacha-liniia-psykholohichnoyi-
pidtrymky-dlia-vetera/
Украина - Волынская область - Информационные агентства - Информационные агентства -
Украинский - Новость
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21.08.2019 Тема: «Тиждень гуманності: презентація Всеукраїнського маршу за тварин»
Марш за тварин-2019 пройде одночасно у 24 містах України
Цього року Марш за тварин пройде 15 вересня, одночасно у 24 містах України. Про це розповіли
організатори на прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі. «Головна мета заходу –
згуртувати українців довкола теми гуманності, захисту тварин від жорстокого поводження. Ми
запрошуємо усіх долучатися», – зазначив Олександр Тодорчук, засновник ініціативи «UAnimals».
У Маршу є 11 ключових вимог, розповіла Ольга Чевганюк, координаторка маршу. Це заборона
використання тварин у цирках та дельфінаріях, для жебракування та фотопослуг; заборона
контактних зоопарків, хутрових ферм; заборона тестування на тваринах косметики та
парфумерії; створення системи покарання за жорстоке поводження з тваринами; розвиток
реабілітаційних центрів для тварин, які постраждали від жорстокого поводження, контроль за
чисельністю та власністю над домашніми тваринами.
«Зараз домашні тварини не реєструються, їхні природні права ніяк не захищені. Великою
проблемою є те, що зараз на людину, яка забирає тварину додому, не покладають жодної
відповідальності. Те, що у нас на вулицях є безпритульні тварини – наслідок дій
безвідповідальних власників. … Потрібно заборонити евтаназію як засіб регулювання
чисельності тварин, заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами, і забезпечити,
щоб винних притягували до відповідальності», – наголошує зооактивістка Наталія Леденьова.
Підписи під вимогами передадуть до Офісу Президента, Кабінету Міністрів України та голови
Верховної Ради України.
Цього року вперше Марш буде не окремою подією, а завершуватиме Тиждень гуманності: перед
тим у всіх містах проходитимуть тематичні лекції та тренінги. Зокрема, у Києві планують тренінг
із порятунку тварин: як діяти, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною, як
рятувати тварину, яка травмувалася або потрапила у небезпечну ситуацію. Також будуть
зустрічі і лекції, присвячені проблемі тестування косметики і ліків на тваринах, використання
хутра. Проводитимуть збір старого хутряного одягу: його через благодійний фонд «Жизнелюб»
передадуть безхатькам. За словами ініціаторів акції, це допоможе і забезпечити одягом людей у
скрутній ситуації, і «десакралізувати» хутро як предмет розкоші.
12 вересня запланований круглий стіл спільно з Офісом Президента, за участі активістів, які
займаються підготовкою змін до законодавства. «Ми сподіваємося, що цей круглий стіл буде не
лише формальністю, а початком дій. Останній парламент прийняв ледь не один закон, який
стосується захисту тварин. За останній рік три чи більше законопроектів були провалені, у
першу чергу тому, що парламентарі не прийшли на роботу у дні голосування. Зараз готуються
законопроекти, які будуть подавати у новий парламент, і ми сподіваємося,що у взаємодії з
Офісом Президента і партіями зможемо просувати цей порядок денний», – зазначив Олександр
Тодорчук.
Тиждень гуманності проходитиме і на «Вікіпедії»: українських авторів закликають створювати
україномовні версії статей про захист тварин і суміжні проблеми. Є багато таких матеріалів
англійською мовою, але часто вони недоступні українською.
Марш розпочинатиметься о 12-00 і пролягатиме по головних вулицях міст, аби їх бачили
якнайбільше людей. Місця старту у кожному місті та детальну програму можна дізнатися на
сторінці ініціативи «UAnimals».
Минулого року марш відбувся одночасно у 20 містах України.

Згадування Українського кризового медіа-центру включено:
(1) Издание: Громадський Простір
https://www.prostir.ua/?news=marsh-za-tvaryn-2019-projde-odnochasno-u-24-mistah-ukrajiny
Украина - Общенациональный (UA) - Общественно-политические - Интернет СМИ - Украинский
- Новость
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21.08..2019 Тема: «Звіт урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції»
Презентували звіт щодо результатів роботи міністерств з
антикорупційними заходами
Київ, 22 серпня 2019.
Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції» представила звіт щодо результатів
роботи міністерств з антикорупційними заходами за січень-липень 2019 року. Презентація
відбулася в Українському кризовому медіа-центрі.
У звіті описаний прогрес виконання 48 активних антикорупційних заходів у кожному міністерстві.
Для оцінки ефективності роботи уряду організація «Разом проти корупції» запросила
представників громадськості та експертів. Переглянути звіт можна за посиланням:
http://bit.ly/2P3R1Ax.
«Ми фокусуємося саме на запобіганні корупції, а не на боротьбі з корупціонерами. Спільно з
органами влади ми усуваємо прогалини, через які просочується корупція. Дуже сподіваємося,
що новий уряд продовжить ті правильні кроки, розпочаті їхніми колегами, та достойно їх
завершить», — сказала на брифінгу Оксана Величко, координаторка урядово-громадської
ініціативи «Разом проти корупції».
Щоб прокоментувати стан виконання антикорупційних заходів у своїй структурі, на прес-брифінг
прийшли представники декількох міністерств.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
«На початку року ми зібрали розширену робочу групу, де напрацювали всі проблемні питання і
розробили план дій, як надалі подолати корупційні ризики. Там приблизно 20 пунктів: є ті, які
можна швидко виконати, а є й такі, в рамках яких треба змінювати закони. Зі швидкого — хочемо
запустити електронний кабінет для замовників, де вони зможуть працювати з документами та
бачити всі деталі проекту», — сказав заступник міністра Лев Парцхаладзе.
Міністерство екології та природних ресурсів України
«З точки зору попередження корупції одним з ключових є процес формування і реалізації
політики, який неможливо проводити без правдивих і порівнюваних даних, що мають бути
доступними широкій громадськості. Для розв’язання проблеми достовірності даних треба
реформувати саму систему моніторингу стану довкілля. Ініціатива «Відкрите довкілля»дасть
можливість громадянам мати зібрану по європейських стандартах інформацію, політикам —
приймати evidence-based рішення в екологічній сфері та вимірювати ефективність цієї політики»,
—сказав заступник міністра з питань європейської інтеграції Микола Кузьо.
Міністерство соціальної політики України
«Зараз розробляється система E-SOCIAL, яка повинна забезпечити прозорість надання
соцпідтримки. Кожна людина зможе через власний електронний кабінет управляти цими
процесами. Крім цього, ми вже запустили перший етап створення інформаційної системи для
більш відкритого і швидкого надання гуманітарної допомоги», — розповів Микола Шамбір,
заступник Міністра.
Про те, як зменшити корупційні ризики у сфері земельних ресурсів, розказав Олег Пілат, експерт
із земельних питань BRDO. Основними складовими процесу він назвав звуження інституту
безоплатної приватизації земель, спрощення процедури оформлення земельної ділянки та
забезпечення інформаційної взаємодії державного земельного кадастру з іншими державними
електронними інформаційними ресурсами.

Згадування Українського кризового медіа-центру включено:
(1) Издание: UACRISIS.ORG
http://uacrisis.org/ua/73034-report-on-anticorruption-measures-in-ukrainian-government
Украина - Общенациональный (UA) - Правительственные - Официальный сайт - Английский -
Новость
Згадування Українського кризового медіа-центру відсутнє:
(1) Издание: Сайт Кабинета Министров Украины
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/lev-parchaladze-stvorennya-e-kabinetu-zabudovnika-i-prozore-
prijnyattya-rishen-dozvolit-podolati-korupcijni-riziki
Украина - Общенациональный (UA) - Правительственные - Официальный сайт - Русский -
Новость
(2) Издание: МІА Вектор Ньюз
https://www.vectornews.net/news/politics/134372-lev-parchaladze-stvorennya-e-kabnetu-
zabudovnika-prozore-priynyattya-rshen-dozvolit-podolati-korupcyn-riziki.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационные агентства - Информационные агентства
- Украинский - Новость
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(3) Издание: Донецкие новости (Сайт издания)
https://dnews.dn.ua/news/725866
Украина - Донецкий - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Русский - Новость
(4) Издание: Fin.org.ua
http://www.fin.org.ua/news/1341794
Украина - Донецкий - Спец: Финансы - Интернет СМИ - Русский - Новость
(5) Издание: Мінрегіон
http://www.minregion.gov.ua/press/news/partshaladze-stvorennya-e-kabinetu-zabudovnika-i-prozore-
priynyattya-rishen-dozvolit-podolati-koruptsiyni-riziki/
Украина - Общенациональный (UA) - Правительственные - Официальный сайт - Украинский -
Новость
(6) Издание: Суспільство і соціальна політика
http://ukrsocium.com/novini/susplstvo/16348-2019-08-22-13-56-29
Украина - Общенациональный (UA) - Общественно-политические - Интернет СМИ - Украинский
- Новость
(7) Издание: ІА Вежа
https://vezha.net.ua/economy/stvorennya-e-kabinetu-zabudovnika-i-prozore-prijnyattya-rishen-
dozvolit-podolati-korupcijni-riziki/
Украина - Общенациональный (UA) - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Украинский -
Новость
(8) Издание: Економічна правда
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650879/
Украина - Общенациональный (UA) - Спец: Деловые - Интернет СМИ - Украинский - Новость
(9) Издание: newsper
http://newsper.net/ru/article/region/3/theme/7?id=45964334&date=2019-08-22
Украина - Общенациональный (UA) - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Русский -
Новость
(10) Издание: Realist
https://realist.online/news/pravitelstvo-pridumalo-novyj-sposob-borby-s-korrupciej-v-stroitelstve
Украина - Общенациональный (UA) - Общественно-политические - Интернет СМИ - Русский -
Новость
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Україні – 28. Де ми зараз? Куди прямуємо? УКМЦ 22.08.2019
Київ, 22 серпня 2019.
Вперше за усі роки замірів 50% українців вважають, що події в країні розвиваються у
правильному напрямку. Протилежної думки дотримуються 23% і ще 26% не визначилися.
Позитивні настрої переважають у всіх регіонах та вікових групах. Географічно вони найвищі на
Заході (63%) та середі молоді віком до 30 років (71%). Такі результати загальнонаціонального
соцопитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з
Київським міжнародним інститутом соціології*. Для порівняння, у грудні 2018 року лише 18%
визначали розвиток подій як правильний, а 70% – як неправильний.
«Такого всенародного підйому не було вже давно. Це можна порівняти хіба що з даними 2005
року, після Помаранчевої революції, але тоді Україна ділилася в своїх очікуваннях і сподіваннях.
Зараз українці об’єдналися у вірі, що все буде добре: картина схожа у всіх регіонах. Люди
очікують змін, оновлення, і як ніколи довіряють новообраній владі», – зазначила Ірина Бекешкіна,
старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, директор Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва, на презентації результатів в Українському кризовому медіа-
центрі.
Вперше 31% громадян визначили ситуацію як достатньо позитивну – благополучну (5,5%) або
спокійну (26%). Особливо позитивні настрої серед молоді: 71% оцінюють ситуацію як позитивну,
9% як благополучну і ще 43% – як спокійну. «У 2015–2018 роках позитивні оцінки становили
лише 4–10%. Як «критичну», «вибухову» визначали політичну ситуацію 37% громадян у 2015
році, 30% – у 2016-му, 30% – у 2017-му, 25% – у 2018-му і лише 8% – у 2019-му. Водночас усі ці
роки переважала оцінка ситуації в Україні як напруженої (52–64%)», – зазначає Ірина Бекешкіна.
На запитання «Які емоції відчуваєте, коли думаєте про майбутнє України?» 56% респондентів
відповіли, що відчувають надію. На другому місці «оптимізм» – 36%. Це найвищий показник за
увесь час проведення замірів ( з 2005 року). Відчуття тривоги зменшилося до 18%, порівняно з
33% у грудні 2018 року.
Зросла віра у те, що Україна зможе подолати проблеми та труднощі упродовж найближчих
кількох років. «У 2015-18 роках таких оптимістів було 15-22%, зараз – майже половина, 48%», –
додала Ірина Бекешкіна.
Соцопитування показало велике зростання довіри до органів влади. Для прикладу, у травні 2018
року відбір суддів люди були готові довірити насамперед громадськості – 41%, експертам із
західних країн 34% і юристам котрі не працювали суддями 31%, і зовсім не довіряли Президенту
і Верховній Раді. Зараз майже половина – 49% – готові довірити відбір суддів новообраному
Президенту, новообраній Верховній Раді – 28%, 23% – експертам із західних країн, юристам,
котрі раніше не були суддями – 20%, представникам громадськості – 19%.
«Те, що впала частка тих хто довіряє експертам із західних країн і юристам, які не працювали
суддями – свідчить про довіру до нової влади, але тут є приховані небезпеки. Ми ще не
розуміємо, у якому напрямку вони будуть проводити це реформування, і як самі будуть
дотримуватися закону», – зазначає Олексій Гарань, науковий директор Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор Національного університету «Києво–Могилянська
Академія»
Опитування містило блок запитань щодо всеукраїнського референдуму – що про це знають
українці і якою бачать його роль тощо. З’ясувалося, що більшість вкрай необізнані. Зокрема,
людям поставили запитання, чи згодні вони ініціювати референдум щодо смертної кари для
педофілів і щодо встановлення для всіх податку 5% і для олігархів 40%. 69,8% відповіли, що
підтримали б проведення референдуму, 15% «важко відповісти» – хоча за Конституцією
виносити ці питання на референдум заборонено. Чому відповіли відмовою решта, через знання,
що з цих питань не можна проводити референдум, чи з іншої причини – невідомо.
«Щоб референдум виконував функцію прямого народного волевиявлення треба щоб було
досконале чітке законодавство і в країні була практика і культура проведення референдумів. Це
опитування показало, що люди мають неймовірно низьку обізнаність, тому стосовно
референдумів є дуже високі ризики. Я поділяю ідею збільшення ролі громадян у процесі
прийняття рішень – через механізм плебісцитів, електронних петицій, різних видів
партисипативної демократії. Але референдум – небезпечний інститут, який може бути
використаний на благо, але в умовах нестабільної демократії – як спосіб легітимізації рішень
будь-якого суб’єкта владних повноважень», – зазначив Богдан Бондаренко, експерт Центру
політико-правових реформ.
Абсолютна більшість українців підтримують незалежність країни. Якби референдум про
незалежність проходив зараз, 90% проголосували б «за». Ця підтримка відрізняється залежно



від регіону, але всюди переважає. Отриманий результат – один із найвищих за увесь час
проведення опитувань.
День незалежності України для 70% українців – державне свято, для 23% – просто вихідний
день. 4% вважають цей день «історичною помилкою» (у регіонах, які традиційно вважаються
менш проукраїнськими – не більше 10%). День Незалежності як державне свято найбільше
сприймають у Центральному (77%) та Західному (75%) регіонах, дещо менше – на Півдні (58%)
та Сході (60%).
Більшість українців вважають, що за роки незалежності була приблизно однакова кількість
позитивного і негативного . Порівняно з 2011 роком, позитивні оцінки зросли: тоді 31% вважали,
що було більше негативного, і 13% – позитивного, зараз це 23% і 26% відповідно.
Вступ України до НАТО підтримують 44% з тих, хто визначився з позицією і взяв би участь у
голосуванні за це рішення. Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції вища у
Західній і Центральній Україні, і за останні роки суттєво зросла на Півдні і Сході. Більш того, до
2014 року на Сході і Півдні переважав варіант військового союзу з Росією і СНД, але зараз ця
підтримка фактично зникла – ці люди почали підтримувати позаблоковий статус.
«Саме у регіонах, які територіально найближчі до зони конфлікту, відбувся сплеск підтримки
приєднання до НАТО. Це багато додає у розумінні чинників зміни геополітичної орієнтації на
рівні міжнародної дискусії. У західній аналітичній пресі часто можна зустріти точку зору, що
НАТО робило перші кроки для розширення кордонів у Східній Європі, і саме це спричинило
певну конфліктну ситуацію з Росією. Але якщо подивитися на фактаж і динаміку в часі – ми
бачимо, що ситуація є протилежною: зростання прихильності до НАТО в Україні є винятково
відповіддю на російську агресію», – зазначила Світлана Хутка, експерт Київського міжнародного
інституту соціології, доктор філософії.
Поступово знижується кількість людей, які вважають, що російська мова повинна мати
офіційний статус: із близько 50% у 90-х роках до 30% зараз, тоді як 50% – проти офіційного
статусу, зазначає Ірина Бекешкіна.
*Опитування проводили 8 -20 серпня 2019 року у всіх областях України, окрім окупованих
територій. Усього опитали 2040 респондентів старших 18 років. Статистична похибка вибірки не
перевищує 2,3%.
Експертні думки до 28-ї річниці Незалежності
Чого досягла Україна за цей час?
Олексій Гарань, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва,
професор Національного університету «Києво–Могилянська Академія»
«Думаю, Україна за ці 28 років зробила дуже багато. У наших західних сусідів не було завдання
будувати націю і державу – лише перехід до ринку і до демократії. У нас ці завдання були, до
них додалася ще війна. І якщо на це все подивимося – насправді, ми зробили багато: держава є,
ми даємо відсіч Росії. Патріотичні настрої зросли, українська нація є, причому, вона включає
російськомовних; демократія є, громадянське суспільство є, і завжди існував певний баланс сил.
Спроби встановити авторитаризм викликали Майдани».
Юрій Макаров, журналіст, публіцист:
– Позитивні підсумки – що українці визначають себе як українців і налаштовані патріотично,
причому патріотизм є позадержавним трендом. Попри те, що російська пропаганда в Україні
присутня – вона не спрацьовує.
– Погані підсумки – українці вкрай мало знають про законодавство власної країни і про те, як
працює держава.
Що потрібно Україні для економічного розвитку?
Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії:
– Щоб економічне зростання продовжилося, має зберігатися макроекономічна стабільність та
відповідальна бюджетна політика (витрачати не більше, ніж заробляємо).
«Це незалежний Нацбанк, стримування інфляції, гнучкий курс гривні – щоб знову не приводити
економіку до дисбалансів, які закінчуються кризами».
– Економічному зростанню сприятиме залучення інвестицій у використання
сільськогосподарських земель, особливо на Півдні, приватизація більшості державних
підприємств
«Ми маємо обнулити список підприємств, заборонених до приватизації, і заново подивитися, які
є підстави залишати їх у державній власності – крім намагання паразитів, близьких до політики,
викачувати звідти залишки ресурсів. Це дасть можливості для швидкого розвитку як в
Центральній Європі, через залучення прямих іноземних інвестицій, підірвати політичну корупцію,
від якої ми страждали протягом цих 28 років».
– Закони мають працювати, і однаково для всіх;
– Потрібно ще глибше співпрацювати з європейським ринком;



– Потрібно шукати способи залучити до активної робочої сили більше українців – щоб було кому
створювати ВВП.
Що важливо для України у контексті міжнародних відносин?
Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник ГО «Центр
дослідження Росії»:
«Україні важливо посилювати свою суб’єктність у світі. Сьогодні ми у пороговій ситуації у
контексті того, чи станемо ми суб’єктами у міжнародних відносинах. Це є ключовим моментом,
про який нам потрібно думати. … Щоб цієї суб’єктності набути, потрібна економічна міць,
військова міць, набуття членства у ЄС і НАТО.
Найбільші шанси досягти прогресу – у військовій сфері, а також у європейській та
євроатлантичній інтеграції – якщо на те буде політична воля нового керівництва держави. Для
забезпечення руху до ЄС і НАТО потрібні потужні профільні комітети у Верховній Раді».
До змісту
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22.08.2019 Тема: «Кожен викривач суспільно важливої інформації має бути захищений на
рівні закону»
Кожен викривач суспільно важливої інформації має бути
захищений на рівні закону. УКМЦ 22.08.2019
Захистити викривача
До викривачів корупції в українців ставлення не дуже хороше. Часто ці правдолюби стикаються
не лише з небажанням правоохоронних органів розбиратись в наданій інформації, а й
небезпекою для свого життя.
Законопроект, який готують в Офісі Президента зможе реально захистити не лише викривачів
та їхніх близьких, а також надасть право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.
Також законодавчі новації передбачають винагороду в межах 10% від суми відшкодування
державі збитків або розміру хабара.
Треба привітати ініціативу президента щодо посилення захисту прав викривачів в Україні.
Дослідження показують, що це справді нагальне питання. Адже викривачі стикаються з утисками,
порушенням їх трудових прав, кримінальним переслідуванням тощо,
– зазначає виконавчий директор Науково-освітнього центру протидії корупції Оксана Нестеренко.
Звісно, наразі ще триває робота над змінами до законодавства, тому можна говорити лише про
оприлюднені новації. Чи не найбільше суспільство зацікавила можливість виплат викривачам
винагороди за викриття корупції в межах 10% від суми хабара.
Чому судді-викривачі Україні стають мішенню для корумпованої системи, дивіться тут:
На думку Оксани Нестеренко, якщо в законі йтиметься про виплату 10% не від фактично
повернених грошей, а від суми, зазначеної у судовому вироку – це не дуже добре. Така новація
може зашкодити як викривачам, так і бюджету держави. Оскільки фактично гроші ще не
повернуті, а 10% викривачеві вже треба заплатити. В такому випадку можуть з'явитись нові
корупційні ризики. На жаль, в Україні не розвинені і не захищені як правові інституції, так і
правова система.
В цій ситуації варто згадати гучні заяви генпрокурора Юрія Луценка щодо повернення державі
мільйонів гривень через суди. Коли вирок у справі начебто є, і 10% викривачеві повернули,
потім виявляється, що гроші так і не конфіскували чи їх взагалі не було.
Оксана Нестеренко зауважує, що виплата компенсації викривачам – це скоріше американська
практика. Щоправда, там протягом останніх 5-6 років ця практика вельми комерціалізувалась.
За цей період з'явилось чимало фірм, які почали заробляти на поверненні відсотків для своїх
клієнтів. Як наслідок, саме через таку комерціалізацію ставлення до викривачів погіршилось. В
Україні викривачів й без такої винагороди недолюблюють, тому після запровадження такої
плати є ризики, що ставлення до цих людей лише погіршиться.
Мільйони за викриту корупцію
В Америці викривачем вигідно бути. Історія знає випадки, коли людина отримала 27 мільйонів
доларів за повідомлення про корупцію. В цій країні за законом викривачі отримують 15-25% від
вилученої суми. Також в Америці працює дуже багато громадських організацій, які допомагають
захищати викривачів. У Південній Кореї теж надійно захищають викривачів. В цій країні, за
потреби, охороняють не лише будинок викривача, а й цілий квартал, де живе він чи його родичі.
В Америці викривачі непогано заробляють на викритті корупції / Фото 24 каналу
В Сербії закон передбачає тренінги для суддів, де їм розповідають про міжнародні стандарти,
нове законодавство, практики захисту викривачів в інших країнах. Це робиться для того, щоб
судді знали, які рішення вони мають право виносити, а які ні, та як вони можуть захистити
викривача від переслідувань. На думку юридичного радника Transparency International
Олександра Калітенко, це хороша практика, коли такі тренінги передбачаються для суддів чи
працівників правоохоронних органів.
До речі, є країни зі схожою до нашої моделлю антикорупційних органів. Зокрема, йдеться про
Словенію, де немає окремо спеціального закону, присвяченого захисту викривачів, але вони там
справді захищені. Щоправда, в них є орган, який захищає викривачів, куди вони можуть
звернутись за юридичним захистом чи консультацією.
Ще 5 років тому Єврокомісія негативно оцінила можливість прийняття на всій території ЄС
закону про захист викривачів. Мовляв, він не на часі. А зараз вже є директива Євросоюзу щодо
захисту викривачів. Поки її прийнято на рівні інституції ЄС, але це вже прогрес.
Правоохоронців доведеться навчати правильно захищати викривачів / Фото 24 каналу
Залучення викривачів до виявлення корупції позитивно впливає на зниження її рівня в
суспільстві. Це підтверджують й дослідження міжнародної організації із захисту викривачів.



У своєму дослідженні міжнародна організація із захисту викривачів порівняла роботу аудиторів
та викривачів. 40% інформації про ефективність внутрішніх процесів, бізнес отримує від
викривачів і 14% – внутрішнього аудиту. Викривачі працюють ефективніше за внутрішній аудит,
– розповідає Олександр Калітенко.
Тож захищати викривачів потрібно і ця ініціатива президента актуальна. Щоправда, нам ще
потрібно ретельно попрацювати над методами захисту.

Згадування Українського кризового медіа-центру відсутнє:
(1) Издание: Телеканал новин 24
https://24tv.ua/vikriv_koruptsiyu__otrimay_10_vid_nagrabovanogo_yak_ofitsiyno_zarobiti_na_habarni
kah_n1195357
Украина - Львовский - Теле-радио - Интернет СМИ - Украинский - Новость
(2) Издание: NewsMir.info
https://newsmir.info/1788143
Украина - Общенациональный (UA) - Новостной агрегатор - Новостной агрегатор - Русский -
Новость
(3) Издание: AntiKorruptciya.info
http://antikorruptciya.com/razoblachil-korrypciu-polychi-10-ot-nagrablennogo-kak-oficialno-zarabotat-
na-vziatochnikah/
Украина - Общенациональный (UA) - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Украинский -
Новость
(4) Издание: Патріоти України
https://patrioty.org.ua/ecomomic/vykryv-koruptsiiu--otrymai-10-vid-nahrabovanoho-stalo-vidomo-iak-
mozhna-ofitsiino-zarobyty-na-khabarnykakh-292237.html
Украина - Общенациональный (UA) - Общественно-политические - Интернет СМИ - Украинский
- Новость

Згадування в сюжетах ТБ:
(1) Издание: Ukraine Crisis Media Center
https://www.youtube.com/watch?v=DJeys90N2H8
Украина - Информационно-новостные - ТВ (youtube - chanel) - Украинский - Новость
(2) Издание: vkadri.com
https://ua.vkadri.com/video/ukraine-crisis-media-center-kogen-vykryvach-suspilno-vaglyvoi-informatsii-
maie-buty-zakhyshchenyi-na-rivni-zakonu-ukmts-22-08-2019.html
Украина - Общенациональный (UA) - Информационно-новостные - Интернет СМИ - Украинский -
Мультимедиа

До змісту
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