
  

 

 
 

Шостий «Київський діалог» 
 

Корупція в політиці, економіці та управлінні –  
стратегії її подолання в громадянському суспільстві 

та в світі 
28-30 жовтня 2010 р. Київ 

 
Місце проведення:  
готель «Русь», конференц-зал «Венеція» 
вул. Госпітальна 4, м. Київ 

 
Четвер, 28 жовтня  2010 
 
16.30 
Вітальне слово 
 
Ганс Юрґен Гаймзьот, Посол ФРН в Україні 
Григорій Немиря, екс-віце-прем’єр-міністр, патрон «Київського діалогу»  
Штефані Шиффер, Європейський обмін 
 
17.00 – 17.30  
 
«Антикорупційне законодавство України – виклики та перспективи» 
 
Олександр Лавринович, міністр юстиції України (узгоджується) 
 
17.30 – 18.30  
 
ПАНЕЛЬ І 
Необхідність та межі законодавчого регулювання та державних інститутів 
 
Уведення в дію нового антикорупційного закону вкотре переноситься 
Верховною Радою України. Наразі цей вже запізнілий закон набере чинності не 
раніше початку 2011 р. Кому вигідна і кому шкодить рішуча антикорупційна 
політика в Україні? Чому досі на спрацьовують антикорупційні стратегії в 
Україні? Усі значні державні органи мають наразі уповноважених з питань 
корупції – у яких межах вони діють? Хто визначає ці межі? 
 
 

• Андрій Богдан, заступник Міністра Кабінету Міністрів України – Урядовий 
уповноважений з питань антикорупційної політики (узгоджується) 
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• Юрій Якименко, Центр ім. Разумкова (узгоджується) 
• Ґерт Вайсскірхен, колишній депутат Бундестагу  
 
Модератор: Гайке Дьорренбехер, Фонд Фрідріха Науманна за Свободу, 
Київ 

 
18.30-19.00 Перерва на каву 
 
19.00 – 21.00 
ПАНЕЛЬ ІІ 
Міжнародний досвід боротьби з корупцією – варіанти для України 
 
 
Сьогодні дослідники вважають корупцію однією з головних перешкод для 
зростання економіки. Під впливом глобальної фінансової та економічної кризи 
самміт «групи 20-ти» у Пітсбурзі у вересні 2009 р. оголосив міжнародну 
боротьбу з корупцією однією з трьох своїх стратегічних цілей. У міжнародному 
рейтингу організації  Transparency International за 2009 р. Україна займає 146 
місце з 180. Як можна подолати корупцію? Чи є приклади міжнародного досвіду, 
які можна перенести на Україну?  
 

• Адам Савицький, Фундація ім. Стефана Баторія, Варшава 
• Діана Ковачева, Transparency International, Софія 
• Єлена Панфілова, Transparency International, Москва 
 
Модератор: Ґабріелє Фрайтаґ, Німецьке Товариство східноєвропейських 
студій, Берлін 
 

 
Фуршет  
 
 
Пятниця, 29 жовтня 2010 р.  
 
9.30 – 10.30 
КЛЮЧОВА ДОПОВІДЬ  
 

• Олександр Фільц, Львів: Культурні та суспільні умови для корупції в 
Україні (узгоджується) 

 
Дискусія  
 
11.00 - 13.00 
ПАНЕЛЬ ІІІ 
Доступ до інформації – реакція – санкції: яку роль відіграють ЗМІ та 
громадянське суспільство? 
 
Близько 80 держав у світі прийняли окремі закони, які мають уможливити доступ 
до інформації державних установ. У 1992 р. Україна була однією з перших 
держав Східної Європи, яка прийняла такий закон про інформацію. Закони про 
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інформацію повинні дати можливість громадянам контролювати процес 
розгляду їхніх документів в органах державного управління, запобігати 
державній монополії на інформацію та зламати тривку посттоталітарну 
традицію секретності. Які можливості для ЗМІ та громадянського суспільства 
передбачені у діючому нині законі України про інформацію? Які обмеження він 
накладає, які зміни потрібно внести?  

 
• Ірина Бекешкіна, науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи», 
старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України 
(узгоджується) 

• Андрій Шевченко, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань свободи слова та інформації (узгоджується) 

• Сергій Рахманін, редактор відділу політики тижневика «Дзеркало тижня», 
Київ (узгоджується) 

• Юрґен Рот, журналіст, Франкфурт-на-Майні (узгоджується) 
 
Модератор: Віталій Портніков, журналіст, Київ (узгоджується) 

 
 

Перерва на обід 13.00 – 14.00 
 
14.00 – 15.45 
РОБОЧІ ГРУПИ 
 
РГ 1 Малі та середні підприємства / Енергетичний сектор 
 

• Вольфрам Ребок, Олена Рибак, European-Ukrainian Energy Agency 
• Михайло Гончар, Nomos (узгоджується) 

 
Модератор: Тобіас Мюнхмаєр, Greenpeace, Берлін/Гамбург 

 
РГ 2: Обов’язки територіальних громад 
 
Умовою правової реформи та подолання корупції на місцевому рівні є 
компетентні та активні держслужбовці, здатні протистояти політичному та 
економічному тиску, які отримують необхідну для цього суспільну та 
інституційну підтримку. Який європейський досвід та  програми підвищення 
прозорості на рівні місцевого самоврядування можуть бути успішними в Україні? 
Які види співпраці варто розбудовувати, які можливості мають громадяни для 
того, щоб зробити діяльність місцевих органів влади більш прозорою? Наскільки 
прозорою є розподіл державних замовлень? 
 

• Ігор Коліушко, Центр політико-правових реформ 
• Олександр Мазурчак, заст. Голови Київської міської держадміністрації 

 
Модератор: Галина Усатенко, Європа ХХІ 
 

РГ ІІІ Кращі практики – приклади протидії корупції 
 
У цій робочій групі мають бути представлені різноманітні муніципальні проекти 
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моделей боротьби та профілактики, розроблені й успішно впроваджені на 
сьогоднішній день як в Україні, так і у світі. У робочій групі робитиметься спроба 
перевірити можливість перенесення (щодо міжнародних) та масштабування 
(щодо українських) проектів моделей.  
 

• Йоганн Людвіг, Whistleblower Netzwerk e.V. 
• NN, Save Old Kiev 
• Александер Маркус, Німецько-російська закордонна торговельна палата, 
Москва 

• Ганна Дерев’янко, European Business Association, Київ 
 
Модератор: Cлавко Павлук, ПАУСІ 
 
15.45-16.00 Перерва на каву 
 
16.00 – 17.30 
ДОПОВІДЬ 
Громадянське суспільство проти корупції – передумови та стратегія 
 
Чи справді ми безпорадні перед корупцією? Що може зробити кожен 
громадянин, щоб уникнути корупції, щоб зламати систему, щоб вживати заходів 
проти корупції? Уже 20 років Transparency International активно й ефективно 
бореться з корупцією. Анке Мартіні повідомляє про необхідні передумови та 
успішну стратегію подолання корупції. Як це можна застосувати в Україні?  
 

• Анке Мартіні, Transparency International, Берлін  
 
Коментар: Олексій Хмара, ТО «ТОРО» (узгоджується) 
 
Модератор: Урзула Кох-Лауґвіц, Фонд Фрідріха Еберта, Київ 

 
Субота, 30 жовтня 2010 р.  
 
09.30-10.00 
Представлення результатів роботи в групах напередодні. 
 
Модератор: Гайке Дьорренбехер, Фонд Фрідріха Науманна за Свободу, Київ 
та Штефані Шиффер, Європейський обмін 
 
10.00 – 12.00 
 
ПАНЕЛЬ V 
Чи є економіка втягнутою, а політика безпорадною? 
 
Високий рівень корупції в Україні становить загрозу для внутрішнього 
суспільного та економічного розвитку так само, як і для міжнародного політичної 
та економічної співпраці. Разом з тим міжнародні фірми та інвестори також не 
стоять осторонь від корупційної практики в управлінні та судовій системі.  
Перед якими викликами стоїть співпраці в галузі політики та громадянського 
суспільства? Що можуть і мусять зробити політики?  
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• Ірина Акімова, перший заступник Голови Адміністрації Президента 
України, Київ 

• Аке Петерсон, Рада Європи, Страсбург 
• Ребекка Гармс, депутат Європарламенту та патрон Київського діалогу 

 
Модератор: Євген Бистрицький, Міжнародний фонд Відродження 
 
Заключна дискусія та перспектива 
 
12.00-13.00 Обід 
 
Контакт:  
Europäischer Austausch GmbH 
Erkelenzdamm 59, 10999 Berlin 
 
Tel. +49 30 616 71 464-0 
Fax +49 30 616 71 464-4 
info@european-exchange.org 
www.kiev-dialogue.org 
http://www.kiev-dialogue.org/ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 


