
Діяльність ГО Філософія Серця  за 2012 рік 

Протягом січня-лютого представники організації приймали активну участь у розробці 

обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки. 14 

лютого на сесії обласної Ради голова ФС Юлія Грига спільно з головою Громадської 

ради Пилипом Прудиусом та його заступником Світланою Демко переконали депутатів у 

необхідності прийняття програми. 

15-16 березня представники ФС відвідали у Львові  семінар "Покращення діяльності 

правозахісних організацій шляхом обміну кращими практиками". Організацію 

представляла Грига Юлія. Вона розповіла свій досвід щодо розробки обласної 

антикорупційної програми. Цікавми темами, що обговорювались були практики 

европейського суду щодо захисту прав людини та досвід роботи громадських організацій 

у невеликих населених пунктах. 

22 березня голова організації прийняла участь у роботі Форуму Громадської Асамлеї 

України. 

29 березня 2012 року Юлія Грига та Олексій Сініцин приймали участь у Регіональної 

конференції «Кращий досвід розробки, імплементації та моніторингу антикорупційних 

політик», яка відбулася у Києві в Міністерстві юстиції. http://www.minjust.gov.ua/0/39625 

29 березня 2012 року, за запрошенням Посольства Грузії представники ФС  вивчали 

досвід реформ в сфері публічних послуг та кримінального права. 

30 березня Уряд та громадськість затверджували спільний План дій з впровадження в 

Україні Ініціативи "Відкритий Уряд". "Філософія Серця" запропонувала систематизувати 

форми громадського контролю та наголосила на необхідності розробки механізмів 

врахування їх результатів. 

1 квітня наша організація вперше провела благодійний аукціон "Діти без статусів" по 

збору коштів для роботи творчих гуртків дітей з будинку-інтернату смт Сутиски. Роботи 

спеціально для аукціону власноруч робили дітки податківців з обласної  податкової 

служби. Під час аукціону нам вдалося зібрати 8650 грн. всього за 10 лотів!!!! Аукціон 

пройшов в рамках Конкурсу "Найозумніша красуня Вінниччини".  

7 квітня представники ФС прийняли участь у тренінгу " Організація доступу до публічної 

інформації в органі влади", що проводився Центром політичних студій та аналітики в 

рамках проекту "Сприяння європейським стандартам в українському медійному 

середовищі". 

18 квітня ГО "Філософія Серця" та Вінницька обласна Рада спільно з Національною 
академією державного управління при Президентові України організувала круглий стіл в 
форматі відео-конференції на тему: “Механізми реалізації Національної антикорупційної 
стратегії на регіональному рівні. Роль та участь громадськості”. Метою заходу було 
обговорення проблем реалізації на регіональному рівні антикорупційного законодавства 
України та обмін досвідом стосовно виконання Державної програми щодо запобігання та 
протидії корупції на 2011-2015 роки. 
 

Про важливість створення регіональних антикорупційних програм і залучення до цього 
процесу громадськості 4 травня  на прес-конференції в УНІАН заявили президент 
Творчого об'єднання «ТОРО» (надає допомогу громадськості у відстоюванні своїх прав і 
інтересів) - Контактної групи в Україні Transparency International Олексій Хмара; 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minjust.gov.ua%2F0%2F39625&h=nAQFuHawj&s=1


начальник відділу антикорупційної політики Мін'юсту України Олена Смирнова; 
начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами і оборонної 
роботи Вінницької ОДА Юрій Мельник і голова громадської організації «Філософія 
Серця» Юлія Грига. 

10 травня 2012 року, у річницю одного з найпрогресивніших українських законів 
представники ФС, обласної ради та адміністрації, прокуратури Вінницької області та 
адміністративного суду зібралися за круглим столом «Проблеми застосування Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» на регіональному рівні та шляхи їх 
вирішення». На заході були презентовані результати громадського моніторингу 
виконання Закону районними державними адміністраціями Вінницької області. Для 
отримання інформації у всі РДА області були направлені інформаційні запити про 
надання копій розпоряджень голів РДА за 2011 рік і січень 2012 року про надання 
дозволу громадянам на розробку проекту відведення земельних ділянок з числа земель 
державної власності (резервного фонду та земель запасу) для безкоштовної 
приватизації, а також копії розпоряджень про дозвіл на виготовлення державних актів. 

18 травня за ініціативи нашої організації було проведено міжнародний круглий стіл з 
вивчення кращих антикорупційних практик в рамках 2 Форуму громадських ініціатив. 

З 31 травня в організації працює волонтер Корпусу Миру – Керіс Ервін. Керіс приїхала 
допомагати опрацьовувати стратегічні плани територіальних громад та регіональної 
стратегії. 

6,7 липня 2012 року в Одесі відбувся перший Форум багатодітних сімей України. Від ФС у 
Форумі прийняли участь голова Грига Юлія, як багатодітна мати і громадська активістка 
та волонтерка Керіс Ервін. 

26 та 27 липня на запрошення гашої організації у Вінницю завітали відомі громадські 
діячі із Сум: Віктор Бобиренко та Олег Медуниця. Колеги-сумчани вчили нас аналізувати 
місцеві бюджети. 

ФС приєдналась до інформаційно-просвітницької кампанії з руйнування політичних 
інформаційних маніпуляцій. Саме це обговорювали громадські діячі з 9 областей України 
під час семінару в м. Києві 17-18 серпня 2012 року. 

З липня  «Філософія Серця»  здійснює моніторинг стану відкритості Генеральних планів у 
Вінницькій  області України у рамках проекту «Через доступ до генеральних планів – до 
містобудування без корупції: мережа громадянської дії». Моніторинг охоплює усі 459 
українських міст 24 областей та Автономної  Республіки Крим і має на меті акцентувати 
увагу на важливості практичної реалізації положень українського законодавства щодо 
забезпечення безперешкодного доступу громадян до генеральних планів міст. 

З вересня «Філософія Серця» реалізовує проект «Кращий досвід Грузії для українських 
реформ». Цього разу до ініціативи організації приєдналися представники обласної Ради, 
бізнесу та партнерські організації – ВОГО «Громадська студія» (м. Вінниця)  та АГО 
«ХІД» (м. Дніпропетровськ). Підтримав проект благодійний фонд ім. Богдана 
Гаврилишина. 

З листопада організація є учасницею Коаліції, що здійснює громадський моніторинг 
Державної антикорупційної програми. 

Протягом року «Філософія Серця» здійснює постійний моніторинг виконання ЗУ «Про 
доступ до публічної  інформації» та виконання регіональної антикорупційної програми.   
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