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Київ, 24.03.2016 
 

В ТЕРНОПОЛІ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР «ЛЮСТРАЦІЯ: ЧОМУ ЦЕ ПОТРІБНО» 
 
Фундація «Відкритий Діалог» завершила проведення в регіонах України семінарів, присвячених 
темі люстрації. 23.03.2016 питання очищення влади обговорювали в колі громадських активістів 
Тернополя. 
 
Метою семінару було ознайомити місцевих громадських активістів та журналістів з 
проблематикою люстрації в Україні, поділитися з ними досвідом проведення люстрації чиновників 
та суддів, а також розповісти як кожен з них може долучитися до процесу очищення влади в 
своєму місті та регіоні.  

У семінарі прийняли участь близько 20 громадських активістів з м. Тернополя. Зокрема були 
присутні активісти та представники громадських організацій ГО «Громадська люстраційна рада 
Тернопільщини», ГО «Генерація змін», ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини», 
Студентська ініціатива Тернополя «Наші права», ГО «Молодіжне об’єднання «Файне місто», 
Громадський рух «ЧЕСНО», Тернопільська правозахисна група, ВГО «Правозахист», ГО 
«Інтелектуальний штаб громадського суспільства» та ГО «Експертно-аналітична група «Акцент». 
Також на семінарі буди присутні представники ЗМІ – ТОВ «Радіо-ТОН», Тернопільські «Експрес-
новини» та ГО «Всеукраїнське об’єднання «Рідна земля». 

Семінар проводили експерт з питань люстрації та судової реформи ГС «Фундація «Відкритий 
Діалог» Агнешка П’ясецька та секретар Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів 
загальної юрисдикції Марина Соловйова.  

Під час першої частини семінару Агнешка П’ясецька розповіла присутнім про діяльність Фундації 
«Відкритий Діалог» в Україні та, зокрема, про зусилля Фундації, направлені на прийняття Закону 
«Про очищення влади». Експерт розповіла про особливості проведення люстрації в Україні та 
існуючі на даний момент недоліки в законодавстві. Зокрема, одним із головних таких недоліків 
можна вважати відсутність кримінальної відповідальності за невиконання люстраційного 
законодавства. Через це неможливо притягнути до відповідальності багатьох високопоставлених 
чиновників, які відверто саботували люстрацію в своїх відомствах. 

Друга частина семінару була присвячена темі люстрації судової гілки влади в України. Марина 
Соловйова розповіла про особливості Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в 
Україні», а також про створення та роботу Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з перевірки суддів 
судів загальної юрисдикції. Вона розповіла про склад ТСК та особливості її роботи. Також експерт 
акцентувала увагу на тому, що, на жаль, органи державної влади були не зацікавлені в ефективній 
роботі ТСК. Зокрема, Верховна Рада України майже 10 місяців не призначала 5 членів ТСК 
(загальна кількість членів - 15), щоб не було кворуму. 

Агнешка П’ясецька  розповіла про досвід проведення люстрації в Польщі та про те, яким чином 
полякам вдалося значно підвищити рівень довіри до судової гілки влади в країні. Як розповіла 
експерт, в Польщі був введений механізм моніторингу судових засідань, завдяки чому будь-яка 
людина, навіть не маючи юридичної освіти, могла оцінити судове засідання. 
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Тернопільські активісти активно дискутували з експертами та задавали їм запитання. Серед 
питань, які найбільше цікавили учасників семінару: 

 про доцільність та справедливість уникнення люстрації учасниками АТО та чи можна давати 

статус учасника АТО чиновникам; 

 про конкретну кількість чиновників, які уже люстровані і яка їхня подальша доля; 

 що можуть робити молоді активісти, студенти на місцях для успіху люстрації в Україні; 

 чи ведеться робота над поправками до Закону «Про очищення влади» і коли буде 

прийнятий новий закон;   

 чи всі судові  рішення, які були прийняті незаконно, уже відмінені; 

 які механізми боротьби із незаконними обвинуваченнями активістів, безпідставно 

закритими у судовому порядку корупційними справами; 

Учасники семінару заявили про бажання та готовність брати активну участь в процесах очищення 
влади в своєму регіоні. Також вони виявили бажання, щоб подібні семінари проводилися якомога 
частіше, оскільки їм не вистачає знань та практичних навичок у сфері контролю та нагляду за 
діяльністю чиновників та суддів. 
 
Із підготовленими Фундацією «Відкритий Діалог» інформаційно-аналітичними матеріалами щодо 
процесу люстрації в Україні можна ознайомитися за наступними посиланнями: 

Інформаційно-аналітична брошура «Люстрація: чому це необхідно» 

Інформаційний буклет «Очищення влади: питання та відповіді» 

Інформаційний постер «Перш ніж зробити революцію. Порадник щодо того, як можна допомогти 
державі очиститися від корупції та запровадити справедливе судочинство». 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь: 
Агнєшка Пясецька - agnieszka.piasecka@odfoundation.eu 
Андрій Осаволюк - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu 
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