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Вельмишановні пані та панове! 
 

Однією з найбільш актуальних та хвилюючих тем останнього півріччя є цензура та 
втручання в діяльність медійних організацій. Це непокоїть не тільки українців, а й 
міжнародну спільноту. Зокрема міжнародні організації та рухи. Все це значно впливає на 
рівень довіри до України та до нової української влади. Влади, яка проголосила рішучу 
боротьбу з корупцією одним зі своїх найближчих пріоритетів. 

Разом з тим, без вільних медіа не може бути ані демократії, ані належного 
врядування та прозорості, ані боротьби із корупцією. Адже незалежні та добре освічені 
журналісти є найбільшою гарантією того, що влада в державі буде підзвітною та відкритою, 
здатною ефективно протидіяти корупції. Авангардом журналістського антикорупційного 
руху є журналісти-розслідувачі. Тож саме зараз прийшов час визначити, чи є в Україні 
вільні та незалежні медіа, чи здатні вони виступати каталізатором дій влади у подоланні 
тотальної корупції та чи готова влада реагувати на факти корупції, виявлені журналістами? 

Творче об’єднання «ТОРО», Інститут розвитку регіональної преси та 
Представництво в Україні Фонду Фрідріха Науманна запрошують Вас долучитись до 
пошуку відповідей на ці та інші питання під час відкритої дискусії «Для чого українським 
медіа незалежність? Запитання, породжене українською корупцією».  

Захід відбудеться 20 жовтня 2010 року, в місті Київ, готель «Київ», VIP-зала (2-й 
поверх, вул. Грушевського,26/1 – вхід з вул. Грушевського). Тривалість з 11:00 до 14:00.  

Робочі мови заходу: українська, російська. 
 

До участі в заході запрошені експерти:  

 представники уряду України, що координують державну антикорупційну політику 
(Андрій Богдан, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики; Руслан 
Рябошапка, директор Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату КМУ);  

 представники українських медіа, що практикують жанр журналістських розслідувань;  

 провідні експерти у сфері медіа (Наталія Лігачова, Телекритика; Людмила Панкратова, 
Інститут розвитку регіональної преси; Вікторія Сюмар, Інститут масової інформації; 
Валерій Іванов, Академія української преси, Андрій Куликов, телеканал ICTV). 

 
Програма заходу додається. 

 
За додатковою інформацією просимо звертатися до асистента проектів Творчого 

об’єднання «ТОРО» Вікторії Дігтяр (тел.: +38 0522 27 27 54, e-mail: digtyar@toro.org.ua) 

 
Будемо раді бачити Вас на заході.  
Просимо підтвердити участь до 17.00 18 жовтня!  
 
З повагою, 
Президент Творчого об’єднання «ТОРО» 
 
Олексій Хмара  
 
Творче об’єднання «ТОРО» є Контактною групою в Україні Transparency International – глобальної антикорупційної неурядової 
організації, що має понад 90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу. Місія Творчого об’єднання 
«ТОРО» полягає у впровадженні в Україні демократичних процедур участі громадян у формуванні та реалізації державної 
політики. Дізнатися більше про діяльність організації можна  на сайті  www.toro.org.ua. 

mailto:digtyar@toro.org.ua
http://www.toro.org.ua/
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«ДЛЯ ЧОГО УКРАЇНСЬКИМ МЕДІА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ?» 
Запитання, породжене українською корупцією 

 
ВІДКРИТА ДИСКУСІЯ 

 
20 жовтня 2010 року 

м. Київ, готель «Київ», VIP-зала  
(2-й поверх, вул. Грушевського,26/1 – вхід з вул. Грушевського) 

 
 

З теорії. Вільні медіа є одною з найважливіших складових демократії, вони 
забезпечують належне врядування та прозорість в державі. Незалежні та добре 
освічені журналісти є найбільшою гарантією того, що влада в державі буде підзвітною 
та відкритою, здатною ефективно протидіяти корупції. Авангардом журналістського 
антикорупційного руху є журналісти-розслідувачі. 

З практики. Протягом останнього півріччя 2010 року все більше українських медіа 
заявляють про випадки цензури, втручання в діяльність медійних організацій. Це 
викликає занепокоєння як в самій Україні, так і за її межами, включно з  міжнародними 
організаціями та рухами. Подібні факти значно впливають на рівень довіри до України 
та до нової української влади, сформованої за результатами цьогорічних виборів 
Президента. Саме ця влада проголосила рішучу боротьбу з корупцією одним зі своїх 
найближчих пріоритетів. 

До обговорення. Чи можна говорити, що в Україні є вільні та незалежні медіа?  
Чи здатні вони виступати каталізатором дій влади у подоланні тотальної корупції? Чи 
готова влада реагувати на факти корупції, виявлені журналістами-розслідувачами? 
 
 

Організатори:  Творче об’єднання «ТОРО» (Контактна група в Україні Transparency 
International) у партнерстві з Інститутом розвитку регіональної преси 
(ІРРП) 

Учасники:  журналісти-розслідувачі, редактори ЗМІ; експерти, громадські діячі; 
представники міжнародних організацій; представники влади  

Модератор: Андрій Куликов, журналіст, телеведучий  

 

ПРОГРАМА 
10:30 Реєстрація 
11:00 Відкриття.  Вступне слово модератора 
11:10 Чи є в Україні є вільні та незалежні медіа? 

1. Наталія Лігачова, Телекритика  

2. Андрій Богдан, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної 

політики  

3. Вікторія Сюмар, Інститут масової інформації  
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11:40 Дискусія 
12:00 Чи готова влада реагувати на факти корупції, виявлені журналістами-

розслідувачами? 

1. Людмила Панкратова, Інститут розвитку регіональної преси 

2. Руслан Рябошапка, Бюро с питань антикорупційної політики Секретаріату 

Кабінету Міністрів України  

3. Валерій Іванов, Академія української преси  

12:30 Дискусія 
13:00 Практичні кроки по посиленню взаємодії між медіа та владою в 

питаннях антикорупції 

1. Валерій Іванов, Академія української преси  

2. Олексій Хмара, Контактна група в Україні Transparency International 

13:30 Завершення, чай/кава 
 
 
Організатори: 
 
Творче об’єднання «ТОРО» –  Контактна група в Україні Transparency International  
Контактна особа: Вікторія Дігтяр 
Tel: +38(0522)27 27 54, Fax: +38(0522)22 82 91 
E-Mail:digtyar@toro.org.ua, Web: www.toro.org.ua 
 
 
Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) 
Контактна особа: Людмила Панкратова 
Tel: +38-044-234-25-66, Cell: +38-067-547-22-33 
E-Mail: info@irrp.org.ua, Web: www.irrp.org.ua 
 
 
 
 

 
 

 
Творче об’єднання «ТОРО»  

 

Контактна група в Україні 
Transparency International 

 

 

 
 

 
З а  п і д тр и мк и П р едс та в и ц тв а  Ф о нд у Ф р і д ри х а  Н а ума н н а  в  У кр а ї н і  
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