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Про нас
ГО «Об’єднання» «Центр Політичних Студій та Аналітики» (ЦПСА) – це
аналітично-тренігова громадська організація, заснована у 2005 році
з метою
об’єднання зусиль громадськості задля розбудови в Україні громадянського
суспільства, демократичних інститутів та дієвого місцевого самоврядування.
Місія ЦПСА – активізація структурних суспільно-політичних перетворень в Україні
шляхом творення сучасної світоглядної парадигми політичного мислення в
українському суспільстві.
Завдання ЦПСА – зміна та розвиток політичної свідомості громадсько- та
політично-активної частини населення через усвідомлення своєї проактивної ролі в
процесі розвитку українського суспільства, побудову якісно нових ціннісних орієнтацій,
політичного дискурсу та політичної культури.
Цілі ЦПСА:
• підвищення рівня політичної освіти громадян шляхом проведення навчальних та
просвітницьких заходів;
• здійснення якісного та кількісного аналізу міжнародної, всеукраїнської та
місцевої політичної ситуації;
• запровадження системи прозорості та відкритості у відносинах між органами
влади та громадянами;
• стимулювання та сприяння у створенні механізмів активного громадянського
контролю за діяльністю органів законодавчої, виконавчої, судової гілок влади та
місцевого самоврядування;
• аналіз існуючої політичної ситуації;
• проведення прогнозування та моделювання розвитку держави та суспільства,
його структурних елементів;
• допомога в організації досліджень і вивчення проблем організації та управління
суспільними процесами й інститутами;
• контроль за виборчим процесом в Україні;
• встановлення контролю з боку суспільства за використанням фінансів
місцевими та центральними органами влади;
• сприяння розвитку міжнародної співпраці з організаціями, які мають подібну
діяльність
В 2012 році було створено Наглядову Раду Центру Політичних Студій та
Аналітики, до складу якої увійшли провідні українські та іноземні експерти.
В 2012 році був підписаний Меморандум про співробітництво між Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України та Громадською організацією
"Об`єднання "Центр політичних студій та аналітики". Метою Меморандуму є створення
сприятливих умов для реалізації положень ЗУ "Про доступ до публічної інформації"
щодо забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації, яка знаходиться
у володінні суб"єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної
інформації.
У жовтні ЦПСА був прийнятий до Всесвітньої мережі The Global Movement for
Budget Transparency, Accountability and Transparency (BTAP) (http://www.globalbtap.org/),
яка направляє свою діяльність на створення системи прозорих бюджетів.
У вересні ЦПСА був прийнятий до Всесвітньої мережі захисників права на доступ
до публічної інформації (The Freedom of Information Advocates Network
http://www.foiadvocates.net/en/members-in-europe ).
Звіт про діяльність ЦПСА за 2012 рік

3

ГО «Об’єднання «Центр Політичних Студій та Аналітики», http://cpsa.org.ua/

Напрямки діяльності
Моніторингові проекти:
• "Реалізація методики громадського моніторингу - основа прозорості державних
закупівель"
• Всеукраїнська моніторингова кампанія місцевих органів влади на виконання ними
Закону України Про доступ до публічної інформації "Знати, щоб діяти!"
• Аналітична кампанія Громадянського руху «ЧЕСНО»
Світоглядні проекти:
• "Вища політична школа - Нові принципи лідерства"
• "Візія для України"
• «Інформаційно-просвітницька кампанія з руйнування інформаційних маніпуляцій «Я
хочу...»
Навчальні проекти:
• "Школа громадських аудиторів"
• Навчання державних службовців «Організація доступу до публічної інформації в
органі влади»
Прикладні дослідження:
• "Активізація участі та розробка механізмів контролю громадськості за бюджетним
процесом на місцевому рівні"
Розробки ЦПСА:
• Сайт «Прозора бюрократія»
Методичні розробки:
• Підготовка та публікація методичного посібника «Абетка з доступу до публічної
інформації для журналістів та громадських активістів»
• Методичний посібник «Бюджетна прозорість місцевої освіти»
• Методичний посібник: «Підсумки громадського моніторингу результатів тендерних
процедур проведеними органами місцевої влади у освітянській сфері»
• Навчально-методичний посібник «Що потрібно знати виборцю на виборах до
Верховної Ради?»
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Результати діяльності по проектам
Моніторингові проекти:

“Реалізація методики громадського моніторингу –
основа прозорості
державних закупівель” – проект, який реалізується Центром політичних студій та
аналітики в 8 регіонах України (Чернігівська, Запорізька, Донецька, Херсонська,
Дніпропетровська, Львівська, Волинська області, м. Київ). Об’єктами моніторингу є
закупівлі товарів та послуг на потреби діяльності місцевих органів влади, виконання
державної політики у сфері сім’ї, молодіжної політики, фізичної культури і спорту
проведення тендерних процедур з сумами від 10.000 до 100.000 гривень.
Варто відзначити, що продукти проекту спричинили жваву дискусію у суспільстві. І
ЗМІ, і громадськість виявила зацікавленість до НЕконкурсних закупівель (до 100 тис. грн),
які до 2012 року були закритими для суспільства. Безпосередньо команда "Наших Грошей"
опублікувала кілька статей на цю тему, за результатами проекту("Автомобілі, без яких не
можуть жити чиновники Києва", "Папір для чиновників", Як уникати тендерів? «Досвід»
київських РДА ""). А також, журнал "Форбс" звернув свою увагу на дослідження учасників
моніторингу: "Что у Владислава Каськива покупают без тендеров?", "5 странных покупок
“Укрзалiзницi” та "Госзакупки по мелочи: что чиновники министерств покупают в обход
тендеров".
Було розроблено та зареєстровано 4 проекти рішень в органах місцевих рад, які
допоможуть громадськості здійснювати в подальшому ефективний контроль за
закупівлями на місцевому рівні.
Протягом проекту Центр відслідковував та аналізував ситуацію у сфері державних
закупівель, а також динаміку змін протягом року, що було систематизовано та відображено
в серії інформаційних дайджестів.
Результати
Завдання

Короткострокові

№ 1: Удосконалення Методики,
що дозволить громадськості
здійснювати моніторинг в
найбільш корупційно небезпечних
сферах державних закупівель

v Розробка спеціальної методики

№2: Проведення системного
моніторингу державних
закупівель у семи областях
України та м. Києві з подальшим
широким інформуванням
громадськості про його
результати.

v Апробація методики громадського

v

v

№ 3: Розробка пропозицій щодо v
змін до чинного законодавства
України, яке регламентує
проведення державних закупівель
та лобіювання їх практичного
застосування відповідними
органами законодавчої та
виконавчої влади.
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проведення моніторингової кампанії
на місцевому рівні
Навчання громадських активістів
основам громадського моніторингу
державних закупівель

моніторингу на місцевому рівні
Поширення інформації щодо
особливостей проведення
державних закупівель у визначених
сферах та обмін досвідом з
регіональними громадськими
активістами та експертами;

Довгострокові

v Запровадити практику

v

v

Передача Львівській, Запорізькій,
v
Херсонській та Чернігівській
обласним радам проектів
нормативно-правових актів, які
сприятимуть виправленню прогалин
в законодавчій сфері з метою
v
забезпечення прозорості проведення
тендерних закупівель.

громадського моніторингу
державних закупівель на
місцевому рівні
Консолідація зусиль
громадськості у здійсненні
ефективного громадського
контролю за перебігом
державних закупівель
Підвищення ролі громадськості
у суспільно важливих процесах
в Україні, посилення її впливу на
формування та прозорість
місцевої політики, сприяння
активізації діалогу між владою
та громадськістю;

Боротьба з порушеннями в
сфері державних закупівель,
особливо з тими, що носять
корупційний характер та
відмивання грошей;
Застосування публічного тиску
та громадського контролю в
подальшому на відповідному
локальному рівні за перебігом
державних закупівель
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Всеукраїнська моніторингова кампанія місцевих органів влади на виконання
ними Закону України Про доступ до публічної інформації "Знати, щоб діяти!"
Центр Політичних Студій та Аналітики з липня 2011 року здійснює моніторинг
відкритості органів місцевої влади та самоврядування шляхом надсилання
інформаційних запитів в рамках проекту «Знати, щоб діяти!». До липня 2012 року
моніторинг охоплював 25 обласних державних адміністрацій та 25 міських рад міст
обласного значення. Після підтримки проекту Фондом розвитку ЗМІ посольства США в
Україні, в липні 2012 року була розроблена нова методика моніторингу забезпечення
органами влади громадянам «права знати» в Україні, яка була обговорена в
експертному колі. Не менш важливим є те, що крім представників громадських
організацій текст узгоджувався та врешті був підтриманий представниками владних
структур, таких як: Адміністрацією Президента України, Державним комітетом
телебачення та радіомовлення України та Представництвом Уповноваженої з прав
людини.
З серпня 2012 року, рейтинг відкритості та прозорості органів місцевої влади
складався згідно з новою методикою, та охоплював вже 150 органів влади, або по 6
органів влади в кожній області. З серпня по грудень 2012 року щомісяця запити
відправляються в 25 обласних державних адміністрацій, 25 міських рад міст обласних
центрів, 50 міських рад менших міст та 50 районних державних адміністрацій.
Завдання
1) Створити прецеденти притягнення
до відповідальності осіб, які
перешкоджають доступу до публічної
інформації.

v

2)Напрацювати пропозиції по
усуненню виявлених недоліків у
практиці застосування Закону «Про
доступ до публічної інформації».

v

3) Ознайомити громадян з
можливостями, які надано
законодавством в частині доступу до
інформації про діяльність органів
влади.
4) Створити умови для взаємодії між
громадянським суспільством, ЗМІ та
органами влади щодо питань,
пов’язаних із забезпеченням доступу
до суспільно-важливої інформації.

v
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Результати
Короткострокові
Довгострокові
Притягнення до відповідальності v Мінімізація або усунення
розпорядників інформації, які
фактів перешкоджання
свідомо порушують закон;
доступу до публічної
усунення фактів цих порушень,
інформації.
шляхом отримання інформації, яку
намагались неправомірно
приховати.
Усунення виявлених недоліків у
v Усунення недоліків у практиці
практиці застосування закону про
застосування Закону «Про
доступ шляхом прямої комунікації
доступ до публічної
та співпраці з Головним
інформації».
управлінням забезпечення
доступу до публічної інформації
Адміністрації президента України
та Держкомтелерадіо.
Збільшення кількості
v Популяризація використання
використання як інструменту
Закону про Доступ серед
Закону про Доступ серед
пересічних громадян.
громадських активістів.

v Поширення суспільно-важливої
інформації в ЗМІ, отриману
шляхом надсилання
інформаційних запитів.

v Створення умов для взаємодії
між громадянським
суспільством, ЗМІ та органами
влади щодо питань,
пов’язаних із забезпеченням
доступу до суспільно-важливої
інформації.
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Аналітична кампанія Громадянського руху «ЧЕСНО»
В рамках аналітичного компоненту другого етапу кампанії ЧЕСНО аналітичний відділ
Центру Політичних Студій та Аналітики взяв на себе дослідження більше 2500
кандидатів у народні депутати на відповідність їх критеріям доброчесності Руху ЧЕСНО.
Для реалізації поставленої мети було проведено конкурсний відборі у два етапи,
створена мережа центральних та регіональних аналітиків у складі 73 чоловік. До
складу аналітиків увійшли громадські активісти, журналісти, представники
регіональних координаційних рад Руху Чесно. Для дослідження кандидатів у народні
депутати бла розроблена нова методологія їх оцінки на відповідність критеріїв Руху
ЧЕСНО. Для цього були уточнені та чіткіше виписані всі критерії.

!"#$%&%'()*+(#,-./0'(1-(#&,0&2"3%$(
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Світоглядні проекти:
«Вища політична школа. Нові принципи лідерства» – проект, який з 2010 року
реалізується Центром політичних студій та аналітики та вважається одним із
найуспішніших світоглядних проектів для молоді. Про це свідчать відгуки та
зацікавленість самих учасників в його продовженні та в численних рекомендаціях до
участі яскравим та дієвим активістам регіонів.
Особливість та унікальність проекту пов’язана із глибинною зміною ціннісних
орієнтацій учасників, зміною в ставленні та сприйнятті політичного середовища та
громадянського суспільства, переосмисленням взаємовідносин і взаємозв’язків між
членами соціуму та представниками влади. В результаті проведення трьох триденних
семінарів, які проводяться за спеціально розробленою методикою, яка ґрунтується на
поєднанні теоретичного матеріалу з практичними завданнями, переосмисленні
класичних політичних течій, порівнянні смислів, закладених класичними філософами із
сьогоденням та реальною ситуацією як в Україні так і в світі, інтерактивними заняттями
та розробці творчих проектів-моделювань програм політичних партій, екологічних
концепцій розвитку України, стратегії розвитку правової держави тощо.
Четвертий етап є найбільш унікальним, оскільки він присвячений темам, що
пов’язані із викликами майбутнього в економічній, інформаційній, екологічній,
технологічній та інших сферах. На заключний етап попадають найкращі випускники
ВПШ за результатами внутрішнього відбору.
Результати
Завдання
№ 1: Навчити громадських v
активістів, молодих лідерів
критично переосмислювати
події суспільно-політичного, v
історичного характеру, та
оцінювати перспективи
майбутнього розвитку
№2 Створити мережу
молодих лідерів та
громадських активістів на
базі спільних ціннісних
орієнтирів

Короткострокові
Розробка спеціальної
методики проведення
семінарів
В 2012 році навчання 120
громадських активістів та
молодих лідерів новими
принципам лідерства

Довгострокові
Виховання
практики
v
критичного осмислення
реальності та подій, що
відбуваються довкола в
політичній та суспільних
сферах життя;

v Виховання практики

v Створення мережі
командної роботи та
однодумців, які
об’єднання зусиль для
об’єднуються на
досягнення спільних
локальному рівні та
результатів
починають
запроваджувати системні
v Поширення інформації та
обмін досвідом з
зміни на місцях;
регіональними громадськими
активістами та експертами;
№ 3 Надати практичні
v Поінформованість
v Створення громадського
навики поширення
громадськості та експертних
та суспільного запиту на
інформації, організації
кіл про ціннісні засади
якісне формування
заходів на локальному рівні,
функціонування державного,
державної політики.
які носять просвітницький
політичного механізму
характер
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«Візія для України» - проект, ініційований випускниками «Вищої Політичної
Школи», з метою запровадження суспільного діалогу між представниками різних
сфер українського суспільства, із залученням та активізацією молодого населення
країни, на тему, яка дозволить усвідомити проблемні питання об’єднання нації,
визначити спільний фундамент для подальшого розвитку країни та сприяти
активізації зацікавленості щодо визначеної проблематики в інтелектуальних колах.
Саме тому, молоді активісти, випускники ВПШ запропонували об’єднати
зусилля та провести серію заходів, які будуть відбуватися у вигляді круглих столів,
подіумних дискусій, дебатів та форумів, присвячених обговоренню актуальних
проблем сьогодення з метою формування бачення розвитку України і визначення
ролі громадян в цьому процесі. В контексті «Візії для України» передбачається
розглянути наступні тематики, які будуть представлені для широкого обговорення
за участі представників інтелектуальних кіл, з метою залучення та активізації
молодого населення України:
1.Ціннісні орієнтири для українців.
2. Федералізована Україна - страшний сон чи спасіння державності?
3. Економічний вимір справедливості, творчості та доброчесності.
4. Еко-свідомість як принцип творення майбутнього.
5. Сучасна українська культура як дзеркало духовного стану суспільства.
Ці теми визначають, на нашу думку, кожен із елементів структурних трансформацій
українського суспільства, дозволяють визначити приорітети розвитку, реалізацію
ефективних змін, ґрунтованих на ціннісних аспектах, не втрачаючи власної
ідентичності як українця. Серію заходів заплановано провести протягом листопада
2012 – червня 2013 року. Цей період буде насичений різноманітними суспільнополітичними подіями, що може загострити потребу визначення орієнтирів розвитку
держави!
В 2012 році був проведений круглий стіл «Ціннісні орієнтири для українців». Перша
зустріч була присвячена пошуку спільних відповідей на наступні питання:
•
«Деградація цінностей. Міф чи реальність?»,
•
«Інституційний та ціннісний виміри демократії в Україні»
•
«Якими можуть бути спільні цінності?»,
•
«Як подолати шлях від визнання цінностей до життя у відповідності з ними?».
Відповіді на ці та інші запитання аудиторія шукала разом із запрошеними спікерами,
такими як Блаженніший кардинал Любомир Гузар; Наталія Амельченко, доцент
кафедри політології НаУКМА, керівник магістерських програм; Роман Грибовський,
голова ГО «НОВІ» (м. Львів); Валентин Краснопьоров, громадський діяч, аспірант
ДонНУ (м. Донецьк); Олексій Толкачов, голова Європейської Асоціації Українців;
Сергій Пролеєв, Президент Українського Філософського Фонду, Олексій
Захарченко секретар з міжнародних питань Молодого Народного Руху.
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«Інформаційно-просвітницька кампанія з руйнування інформаційних
маніпуляцій «Я хочу...»
На початку 2012 року Центр Політичних Студій та Аналітики виступив одним
із співзасновників Коаліції виборчих ініціатив ДЗВІН, куди ввійшли 4 всеукраїнських
та 59 регіональних громадських організацій.
В рамках здійснення коаліційної діяльності Центр Політичних Студій та
Аналітики за сприяння NED у восьми областях проводив інформаційнопросвітницьку кампанію з руйнування політичних інформаційних маніпуляцій «Я
хочу…».
Метою проекту було проведення інформаційної кампанії, спрямованої на
руйнування передвиборчих інформаційних маніпуляцій в українському суспільстві.
Обмеження демократії та фальсифікації на виборах напряму залежить від того, в
якому інформаційному просторі перебувають громадяни, адже вони вразливі до
сприйняття навіть примітивних політичних маніпуляційних повідомлень через
низький рівень їхньої політичної культури та освіти. Формування незалежних
громадських лідерів думок та формування попиту на незалежну думку змусить і
політичні партії, як єдиного суб’єкта боротьби за політичну владу, підлаштовуватись
до більш високого рівня політичної культури громадян.
Особливістю проекту було проведення навчально-просвітницької кампанії, в
районних центрах та малих містах України, спрямованої на збільшення кількості
людей, що вмітимуть критично оцінювати інформацію та аналізувати суспільнополітичну ситуацію в країні. Ці люди були об’єднані у «Мережу громадян-виборців»,
які вирізнялися своєю активною громадською позицією та брали активну участь у
виборчому процесі. Оскільки на сьогоднішній день соціальні мережі є найбільш
ефективним засобом поширення політично незаангажованої інформації в Україні,
проектом передбачалося проведення інформаційної кампанії в Інтернеті загалом та
соціальних мережах зокрема, які влада могла контролювати значно меншою мірою,
ніж телебачення й радіо. Це забезпечило зворотній зв’язок між незаангажованими
фахівцями з питань виборчого процесу та простими громадянами. Таке спілкування
сприяло суспільно-політичній просвіті громадян-виборців, допомогло їм знайти
відповіді на питання, які їх турбували, та дозволило сформувати уважних
спостерігачів за ходом виборчого процесу, які стали постачальниками цінної
інформації щодо ходу виборчої кампанії у їхньому регіоні. Обрана стратегія
дозволила вплинути на формування якісно нової політичної системи шляхом
виборів під час парламентських виборів 2012 року.

Звіт про діяльність ЦПСА за 2012 рік

10

ГО «Об’єднання «Центр Політичних Студій та Аналітики», http://cpsa.org.ua/

Навчальні проекти:
Школа громадських аудиторів – проект, який реалізується Центром політичних
студій та аналітики в різних регіонах України, поступово покриваючи всю територію.
Процес проведення державних закупівель залишається не надто прозорим,
оскільки громадськість, в кращому випадку, лише по фатку знайомиться з
результатами проведених закупівель. Безконтрольність дає можливість чиновникам
проводити недоброчесні державні закупівлі, що призводить як до неефективного
використання бюджетних коштів, так і до неякісних товарів та послуг, які отримує
замовник.
Проект “Школа громадських аудиторів” має на меті навчити громадських
активістів правильно використовувати інструмент “Доступу до публічної інформації” з
метою отримання даних для подальшого аналізу, а також дає основи методики
проведення моніторингу проведення державних закупівель, як комплексного,
замкнутого процесу.
Результати
Короткострокові
Довгострокові
Завдання
№ 1: Навчити громадських v Розробка спеціальної
v Запровадити практику
активістів, молодих лідерів
громадського моніторингу
методики проведення
основам моніторингу
державних закупівель на
моніторингової кампанії на
державних закупівель
місцевому рівні
місцевому рівні

v Навчання громадських
активістів та молодих лідерів
основам громадського
моніторингу державних
закупівель
№2 Створити мережу
v Виховання практики
v Створення мережі
громадських аудиторів по
громадських аудиторів,
командної роботи та
Україні
які об’єднуються на
об’єднання зусиль для
локальному рівні та
досягнення спільних
починають
результатів
запроваджувати системні
моніторингові кампанії на
v Поширення інформації та
місцевому рівні;
обмін досвідом з
регіональними громадськими
активістами та експертами;
№ 3 Запровадити практику v Поінформованість
v Боротьба з порушеннями
громадського контролю за
громадських активістів щодо
в сфері державних
проведенням державних
функціонування бюджетного
закупівель, особливо з
закупівель
процесу та набуття навиків
тими, що носять
практичного контролюючого
корупційний характер та
процесу
відмивання грошей
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Навчання державних службовців «Організація доступу до публічної інформації в
органі влади»

Протягом 2011-2012 року ЦПСА організував Всеукраїнське навчання чиновників
місцевих органів влади та місцевого самоврядування нормам Закону України “Про
доступ до публічної інформації.”
В рамках навчального туру експерти ЦПСА спільно зі своїми партнерами провели
25 навчальних семінарів на регіональному рівні. Протягом 2012 року за підтримки
Представництва Ради Європи в рамках Програми сприяння європейським
стандартам в українському медійному середовищі тренінги відбувалися в 11
регіонах, участь в яких взяло загалом більше 500 чиновників та працівників органів
місцевого самоврядування. Заходи відбувалися спільно з Адміністрацією
Президента України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення та у
співрпраці з керівництвом місцевих органів влади.
Метою семінарів було надання експертної допомоги представникам органів влади
з питань впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації», а
також ознайомити із основними аспектами реалізації Закону журналістів та
представників громадськості.
За підсумками семінарів учасники отримали:

- методичні рекомендації експертів щодо організації доступу до публічної
-

інформації у органі влади, розроблені громадськими експертами в рамках
спільного проекту РЄ-ЕС та погоджені з Держкомтелерадіо;
практичні навики застосування закону;
відповіді на свої питання щодо реалізації Закону від громадських експертів.
Центр Політичних Студій та Аналітики отримав численні листи подяки та
пропозиції про співпрацю в частині продовження навчання від чиновників
органів місцевої влади.
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Прикладні дослідження:
"Активізація участі та розробка механізмів контролю громадськості за
бюджетним процесом на місцевому рівні"
Ключова ідея проекту полягає в налагодженні співпраці між НУО, які займаються
моніторингом бюджетного процесу на місцевому рівні, та розробка методики, яка
дозволить проаналізувати стан залучення громадськості до бюджетного процесу і
сприятиме посиленню громадського контролю за владою під часу управління ними
публічними фінансами на місцях.
Результати
Завдання

Короткострокові
v Розробка Методики оцінювання v
№1 Здійснити аналіз ситуації,
залучення громадськості до
щодо кортролю громадськості
бюджетного процесу на
за бюджетним процесом на
місцевому рівні;
місцевому рівні, розробити
v Дослідження питання залучення
методологію дослідження
v
громадськості до бюджетного
проблеми;
процесу в Україні;
v Складання мапи оргнізацій
зацікавлених в розбудові
прозорості органів місцевого
самоврядування в Україні;
v
№2 Апробація методології та v Внесення корегувань до
результатів дослідження
розробленої Методики на основі
протягом проведення двох
зауважень регіональних
круглих столів в м.
експертних груп;
Дніпропетровськ та м. Київ;
v Поширення інформації та обмін
досвідом з регіональними
громадськими активістами та
експертами;
v Передача Дніпропетровській
v
№3 За результатами
дослідження розробка
міській раді та громадській раді
пропозицій до органів
при міській раді пропозицій,
місцевого самоврядування та
щодо залучення громдськості до
інформування громадськості
бюджетного процесу на
та зацікавлених експертів;
місцевому рівні;
v Проінформованість
громадськості та експертних кіл
про проект;

Звіт про діяльність ЦПСА за 2012 рік

Довгострокові
Започаткувати практику
системного і ефективного
громадського контрою за
бюджетним процесом на
місцевому рівні;
Створення методичної бази,
матеріали якої ляжуть в
основу практики
громадського моніторингу
бюджетного процесу;
Стимулювання громадських
активістів до залучення до
бюджетного процесу на
місцевому рівні, шляхом
надання інструментарію та
результатів дослідження;

Створення громадського та
суспільного запиту на
бюджетну інформацію в
органів місцевого
самоврядування;
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Розробки ЦПСА
Сайт “Прозора бюрократія” www.access-info.org.ua, створений Центром політичних
студій та аналітики, зараз став єдиним інтерактивним центром комунікації різних груп
людей з метою обміну досвідом в застосуванні норм Закону України “Про доступ до
публічної інформації в Україні.”
Інформацію із сайту постійно використовують у своїй роботі головне управління по
доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України, Державний комітет
телебачення і радіомовлення, місцеві органи влади, журналісти, громадські активісти.
На ньому постійно і систематично публікується моніторинг відкритості органів місцевої
влади, інформується громадськість про стан реалізації закону органами влади, про
порушення норм закону на місцевому рівні, відбувається обмін досвідом в застосуванні
найкращої практики виконання законів, публікується інформація про навчання для
різних груп, розміщується інформація про закордонний досвід у застосуванні законів
тощо. Інформація про сайт розміщена на інтернет сторінках регіональних ЗМІ, НУО,
органах влади (Полтавської, Запорізської ОДА, тощо).
Для трансформації сайту в інтерактивний інтернет-портал було здійснено:

1. Оновлення дизайну, структури та “внутрішньої механіки сайту”;
2. Створення на оновленому порталі єдиної бази даних електронних адрес місцевих
органів влади (504 місцевих адміністрацій, 504 обласні та районні ради, 500 міст
обласного підпорядкування – загалом 1508 адрес);
3. Розроблення он-лайн форми електронного запиту на інформацію, який був
розміщений на сайті. Це дає можливість відвідувачам направляти запити на
інформацію безпосередньо із сайту “Прозора бюрократія”;
4. Розміщення на сайті зразків тематичних вірно складених запитів на інформацію, які
відвідувачі сайту можуть використовувати у повсякденній діяльності
5. Розробка рубрики “Скарга,” куди відвідувачі можуть направляти зауваження по
роботі органів влади в частині виконання норм Закону України Про доступ до
публічної інформації. Отримана інформація передаватиметсья до департаменту
інформаційної політики Держкомтелерадіо. Згідно досягнутих домовленностей,
останні будуть реагувати на протиправні дії органів місцевої влади.
6. Створення додаткових інтерактивних розділів “практика оскарження ,” “отримай
консультацію.”
7. Розробка функції “підписатися на новини,” яка дозволить збільшити реціпієнтів
отримування цільової розсилки, яка стосується проблематики впровадження норм
Закону України Про доступ до публічної інформації. На сьогодні ЦПСА створив
унікальну розсилку, яку входить 1000 отримувачів, які безпосередньо
викоритосують Закон у повсякденній діяльності (журналісти, громадські активісти,
державні службовці).
8. Створення на сайті “Форуму,” на якому учасники зможуть обмінюватися
інформацією, порадами, отримувати консультації.
Інформація та посилання на сайт "Прозора бюрократія" розміщені на сайті Адміністрації
Президента України та більше десятка сайтах органів державної влади та місцевого
самоврядування.

Звіт про діяльність ЦПСА за 2012 рік
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Методичні розробки:
• Підготовка та публікація методичного посібника «Абетка з доступу до
публічної інформації для журналістів та громадських активістів»
Концепція книги полягає в тому, щоб роз’яснити читачатам ключові норми Закону
України «Про доступ до публічної інформації» та поширити “історії успіхів”
громадських активістів та журналістів у їх боротьбі з владою за доступ до публічної
інформації.
Для кращого сприйняття матеріалу читачем, було прийнято рішення, що автори у
своїх статтях опишуть конкретні історії успіхів, які вдалося їм досягнути.
Абетка складається із двох тематичних розділів та 13 статтей:
Розділ І. Що таке доступ до публічної інформації
1.1. Доступ до інформації: практичні поради
1.2. У чому різниця між зверненням громадян та запитом на інформацію?
1.3. Як влада має працювати в нових умовах на виконання Закону?
1.4. Пасивний доступ до інформації – що має бути на сайтах органів влади?
1.5. Як оскаржити через суд порушення права на доступ до інформації та
притягнути до відповідальності винних осіб
1.6. Як і коли треба звертатися до прокуратури, щоб захистити право на доступ до
інформації?
Розділ ІІ. Історії успіхів застосування норм Закону України «Про доступ до
публічної інформації» журналістами та громадськими активістами
2.1. Що робити, якщо вам відмовили в акредитації?
2.2. Організація роботи органів влади в нових умовах. Успішний досвід на прикладі
Адміністрації Президента
2.3. Отримання інформації про державні закупівлі. Успішний досвід громадського
моніторингу державних закупівель у Херсонській області протягом 2011 р. Центром
Політичних Студій та Аналітики
2.4. Судовий позов до органу влади: досягнення результату ще до судового
рішення. Успішний досвід Інституту Медіа Права
2.5. Як прокуратура може допомогти вам отримати інформацію? Історія успіху
громадського активіста із Закарпаття
2.6. Як захистити свої права у боротьбі з чиновниками? Історії успіхів Бюро
журналістських розслідувань «Свідомо
2.7. Інформація про посадовців та їхні доходи: як розкрити таємницю.
В посібник ввійшли додатково 17 практичних кейсів (зразки скарг, пощивних заяв,
запитів на інформацію тощо), які зможуть вподальшому у своїй роботі
використовувати громадські активісти, журналісти та державні службовців.
Спеціально для посібника була створена схема “Система державнї влади в Україні.”
Ознайомлення з нею дає можливість читачеві зрозуміти куди і з якого питання
потрібно направляти запит на інформацію.
Звіт про діяльність ЦПСА за 2012 рік
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• Методичний посібник «Бюджетна прозорість місцевої освіти»
У посібнику представлено результати громадського моніторингу системи
бюджетного фінансування освіти на місцевому рівні у 2011 році.
Методичний посібник розроблений та підготовлений ГО «Центр Політичних
Студій та Аналітики» за сприяння National Endowment for Democracy (NED) в рамках
реалізації проекту «Прозорість місцевої освіти». Предметом уваги проекту став
аналіз прозорості бюджетного процесу, ефективності витрачання бюджетних
коштів, які здійснювали органи влади в Луганській та Херсонській областях на
освітню галузь впродовж 2011 року.
У посібнику представлена методика громадського аналізу видаткової частини
місцевого бюджету (освітня галузь).
Допомогу в реалізації проекту та написанні посібника надавали Олена Медвєдєва,
Ольга Будник.
• Методичний посібник: «Підсумки громадського моніторингу результатів
тендерних процедур проведеними органами місцевої влади у освітянській
сфері»
У посібнику представлено підсумки громадського моніторингу результатів
тендерних процедур проведеними органами місцевої влади освітянській сфері в
2011 році. Проілюстровано процес планування та здійснення ними процедур із
придбання товарів, робіт і послуг для закладів освіти за бюджетні кошти у
Рівненській, Херсонській, Чернігівській областях.
Методичний посібник розроблений та підготовлений ГО «Центр Політичних
Студій та Аналітики» за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках
Проекту «Створення Методики, яка дозволить громадськості аналізувати діяльність
тендерних комітетів у освітянській сфері».
Допомогу в реалізації проекту та написанні посібника надавали Олена
Медвєдєва та Ольга Будник.
• Навчально-методичний посібник «Що потрібно знати виборцю на виборах до
Верховної Ради?»
Центр Політичних Студій та Аналітики спільно з Центром підтримки
громадських ініціатив у рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Я хочу...»,
спрямованої на руйнування передвиборчих інформаційних маніпуляцій в
українському суспільстві, розробив посібник «Що потрібно знати виборцю на
виборах до Верховної Ради?». Актуальність книги полягає у роз’ясненні важливих
проблем, перед якими опиняються громадяни у передвиборчий та виборчий період.
У ній виборці знайдуть відповіді на важливі для себе запитання: навіщо іти на
вибори, як зробити правильний вибір, як захистити свій голос, звідки черпати
правдиву інформацію про кандидатів та багато інших.
Посібник видано Центром Політичних Студій та Аналітики в рамках проекту
«Інформаційно-просвітницька кампанія з руйнування інформаційних маніпуляцій «Я
хочу...» за підтримки National Endowment for Democracy (NED).
Звіт про діяльність ЦПСА за 2012 рік
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Фінансовий звіт
Загальна сума надходжень в гривнях по курсу 1 USD – 8 грн, 1 euro – 10,3 грн
№
ДОНОР
1 PACT, UNITER

Затверджений
бюджет
$ 210 000,00

Представництво Фонду Конрада
2 Аденауера в Україні

€ 60 000,00

Представництво Фонду Фрідріха
3 Науманна в Україні
4 Міжнародний Фонд Відродження

€ 13 000,00
275 000,00 грн.

Представництво Ради Європи в
5 Україні
Фонд Розвитку ЗМІ Посольства
6 США в Україні
7 NED
8 Інститут Роберта Шумана
9 IMS
Благодійний Фонд «Богдана
10 Гаврилишина»
Всього

€ 49 886,00
$24 645,00
$27 940,00
€ 6 500,00
€ 6 160,00
125 000,00 грн.

Еквівалент у ГРН
1 680 000,00 грн.
618 000,00 грн.

%
43,11
15,86

133 900,00 грн.

3,44
7,06

275 000,00 грн.
513 825,80 грн.

13,19

197 160,00 грн.
223 520,00 грн.
66 950,00 грн.
63 448,00 грн.
125 000,00 грн.
3 896 803,80 грн.

Проект

Донор

Аналітична кампанія Громадянського руху

PACT, UNITER

5,06
5,74
1,72
1,63
3,21
100

«ЧЕСНО»
лідерства»

Представництво Фонду Конрада
Аденауера в Україні

«Вища Політична Школа. Нові принципи

Інститут Роберта Шумана

«Вища Політична Школа. Нові принципи

лідерства». Семінар «Верховенство права та
правосвідомість»
«Вища Політична Школа. Нові принципи
лідерства». Семінар «Зазирни в майбутнє - це
твої мрії» (4-й етап для кращих випускників

Благодійний Фонд «Богдана
Гаврилишина»

ВПШ-2012).
«Візія для України»

Благодійний Фонд «Богдана
Гаврилишина»

Школа Громадських Аудиторів

Представництво Фонду Фрідріха
Науманна в Україні

Звіт про діяльність ЦПСА за 2012 рік
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Проект

Донор

«Реалізація методики громадського
моніторингу - основа прозорості державних
закупівель»

Міжнародний Фонд Відродження

"Активізація участі та розробка механізмів
контролю громадськості за бюджетним
процесом на місцевому рівні"
Навчання державних службовців «Організація

Міжнародний Фонд Відродження
Представництво Ради Європи в Україні

доступу до публічної інформації в органі
влади»
Сайт «Прозора бюрократія»

Представництво Ради Європи в Україні

Всеукраїнська моніторингова кампанія
місцевих органів влади на виконання ними
Закону України Про доступ до публічної
інформації "Знати, щоб діяти!"

Фонд Розвитку ЗМІ Посольства США в
Україні

«Інформаційно-просвітницька кампанія з
руйнування інформаційних маніпуляцій «Я
хочу...»

NED

Підготовка та публікація методичного
посібника «Абетка з доступу до публічної
інформації для журналістів та громадських
активістів»

IMS
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