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Моніторинговий звіт 
 

щодо виконання антикорупційного розділу «Єдиної комплексної 
правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки» у 2012 році 

 
 
 
Громадська організація «Філософія Серця» протягом 2010-2012 років постійно здійснює 
моніторинг діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у 
Вінницькій області. 

Завданням моніторингу  було отримання інформації про результативність виконання 
антикорупційних заходів передбачених Єдиною комплексною правоохоронною програмою 
Вінницької області на 2010-2014 роки усіма її виконавцями, з метою визначення 
ефективності реалізації антикорупційної політики на Вінниччині. 

У вітчизняних умовах важливість взаємодії органів влади та громадянського 
суспільства у сфері протидії поширенню корупції обумовлюється низкою факторів: 

 низькі показники довіри населення до усього спектру політичних інститутів 
поширюють суспільний скептицизм щодо ініціатив держави у вирішенні 
проблеми корупції; 

 корумпований стан системи правосуддя позбавляє громадян ефективних 
державно-правових механізмів захисту своїх прав і свобод, тим самим 
посилюючи значення неурядових та правозахисних організацій; 

 зростання уваги до України з боку Єврокомісії у питанні боротьби з корупцією 
при підготовці звіту щодо виконання українською стороною Плану дій 
„Україна – ЄС” вимагає активізації процесу залучення громадян, у тому числі 
через організації громадянського суспільства, до процедур прийняття рішень 
як важливої передумови протидії корупції. 

Одним з головних механізмів участі неурядових організацій в антикорупційних заходах є 
громадський моніторинг діяльності органів влади у політичній, економічній і соціальній 
сферах як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Саме тому, наша організація 
постійно здійснює моніторинг антикорупційного розділу Єдиної комплексної 
правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки.  

Моніторинг проводився протягом  2012 року. Збір та обробка інформації здійснювався з 
використанням максимально можливої кількості джерел: 

 аналіз Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-
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2014 роки (антикорупційного розділу); 

 подання 55 інформаційних запитів до Вінницької обласної Ради, районних та 
обласної державних адміністрацій з метою отримання інформації щодо 
виконання антикорупційного розділу Програми; 

 аналіз наявних сайтів органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування на предмет їх інформаційного наповнення, а саме дотримання 
вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

 проведення експертних опитувань в колі незалежних експертів. 

Так, протягом лютого-березня 2012 року проводився громадський моніторинг виконання 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» районними державними 
адміністраціями. Об'єктом  моніторингу був: п. 3.7 “Проведення громадського 
моніторингу виконання розпорядками публічної інформації Закону України „Про доступ до 
публічної інформації” розділу “Запобігання та протидії корупції” Єдиної  комплексної 
правоохоронної програми Вінницької області на 2010 –2014 роки.  
Суб'єкти моніторингу: районні державні адміністрації. 
Метод моніторингу: подання інформаційних запитів 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. Всього було надіслано 31 інформаційний запит, з 
них 4 – повторно. Були отримані відповіді, які містили: 15 - повну інформацію, 10 – відмову 
у наданні  інформації, а дві РДА взагалі не надали відповідей. 

Протягом серпня-жовтня 2012 року нашою організацією проводився громадський  
моніторинг розділу   3 “Запобігання та протидія корупції” Єдиної комплексної 
правоохоронної програми Вінницької області  на 2010 –2014 роки. Суб'єкти моніторингу:  
обласні управління ОДА, обласна Рада. Метод моніторингу: подання інформаційних 
запитів  щодо стану виконання пунктів розділу 3 “Запобігання та протидія корупції”  в 
рамках затверджених заходів. Всього було подано 24 інформаційних запити. За 
результатами аналізу отриманих відповідей можна констатувати:  із 42 запланованих 
заходів, 41 мали бути  реалізовані у 2012 році. За результатами аналізу відповідей на 
запити експертами нашої організації визначено, що лише 2 заходи виконано, 4 – 
частково, 10 – не виконано, по решті відповідей не було отримано. 

Також в процесі моніторингу постійно проводилися експертні опитування щодо виконання 
Програми та зменшення рівня корупції у Вінницькій області протягом 2012р. В опитуванні 
взяли участь 9 експертів, серед яких 4 – представники органів влади, 2 – журналісти, 3 – 
представники ІГС. За результатами опитування 9 із 9 експертів зазначили дуже низьку 
зацікавленість органів виконавчої влади у ефективній реалізації Програми, громадські 
експерти відзначили надзвичайно складну та незрозумілу процедуру виконання.  

Окремо варто відзначити, що навіть вже виділені кошти на реалізацію Програми, були 
Виконавцями використані не за призначенням. На думку виконавця заходу 3.4.1 
«Створення та адміністрування Інтернет-ресурс «Антикорупційний портал Вінниччини» та 
3.6.1 «Забезпечити роботу постійно діючої «Лабораторії громадських експертиз» з метою 
проведення громадської експертизи  та громадської антикорупційної експертизи 
розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
діяльності їх посадових осіб щодо виявлення корупціогенних чинників» виділені кошти 
краще перенаправити на захищені статті бюджету.   
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За результатами моніторингу Програми  громадська організація «Філософія 
Серця» констатувала: що лише 2 заходи виконано повністю,  4 – частково, 10 – не 
виконано, по решті - відповідей не було отримано.  Програма не містить індикаторів 
виконання, що значно ускладнює процедуру оцінювання ефективності її виконання. 
Низький рівень зацікавленості органів виконавчої влади у реалізації Програми 
гальмує навіть ті заходи, які фінансово підтримані обласною Радою. 

Пропонуємо внести до Програми зміни, які б передбачали зазначення 
індикаторів виконання (додаток №1). 

 
Таким чином, спираючись на результати проведеного моніторингу, громадська 

організація «Філософія Серця» відзначила: 
 
незважаючи на часткове виконання антикорупційного розділу Програми, очікуваних 
результатів отримано не було. Причиною була відсутність фінансування багатьох 
запланованих заходів та низький рівень мотивації представників органів виконавчої влади 
у виконанні Програми.  
Також, поширеною проблемою виконання регіональних програм в цілому, на думку наших 
експертів, є відсутність комунікацій між органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Результати моніторингу свідчать про те, що виконавці про існування їх 
зобов’язань щодо виконання програм дізнаються після отримання інформаційних запитів.  
 

 
У зв'язку з цим, РЕКОМЕНДУЄМО: 

 
Вінницькій обласній Раді: 

1. Розглянути пропозиції щодо внесення змін про зазначення індикаторів виконання  
Програми, які були підготовлені в рамках моніторингу (додаток № 1).  

2. Забезпечити депутатський контроль за виконанням Програми.  
3. Розглянути питання щодо періодичного звітування виконавців Програми на 

засіданнях сесій обласної Ради. 

Вінницькій обласній державній адміністрації: 

- Вжити заходів для забезпечення виконання заходів Програми у 2013-2014 роках.; 
- Забезпечити участь представників громадянського суспільства на засіданнях 

колегій, нарадах з розгляду  стану дотримання антикорупційного законодавства; 
- Постійно висвітлювати хід виконання Програми. 

 

    


