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ПЕРЕДМОВА ВІД UN-HABITAT

Корупція має глибоко корозійний вплив на місцеву владу та на якість 
життя у містах. Коли рішення приймаються на користь приватних ніж 
громадських інтересів, вони підривають можливості місцевого органу 
влади сприяти соціальному та економічному розвитку та захищати 
навколишнє середовище. В результаті громадяни всіх верств суспіль-
ства, особливо незаможні верстви населення, потерпають від наслід-
ків корупції у вигляді погіршення якості життя та забезпечення від-
повідної життєдіяльності.

Програма UN-HABITAT – це центральна організація для місцевих ор-
ганів влади в межах системи ООН, яка всіляко сприяє намірам цих 
органів влади подолати корупцію. Якісне місцеве самоврядування ба-

зується на ефективній участі мешканців міста в цьому процесі, прозорості та звітності, а та-
кож реагуванні на потреби та першорядні потреби більшості населення. Брак участі городян у 
місцевому самоврядуванні означає, що незаможні верстви населення не мають права голосу у 
визначенні пріоритетів свого розвитку. Складні та непідзвітні муніципальні адміністративні ме-
тоди управління зазвичай призводять до громадської апатії і, відповідно, до зниження доходів 
та зменшення витрат на соціальні програми та основні види обслуговування. Невідповідний 
розподіл ресурсів може призвести до непропорційних витрат на вирішення першорядних пот-
реб більш заможного населення, ніж його незахищених верств. Непрозора практика розподілу 
земельних ресурсів змушує незаможні верстви населення переїжджати на окраїни міста та у 
небезпечні райони, позбавляючи їх стабільного доступу до основних виробничих фондів.

Заходи з покращення стандартів управління, прозорості, звітності та відповідальності наразі ши-
роко розповсюджується в усьому світі. В багатьох країнах громадські групи контролюють державні 
органи влади на місцевих рівнях. Але такі зміни можуть також починатися зсередини місцевих 
органів влади. Використовуючи медичну метафору, цей «Практичний посібник з лікування та за-
побігання корупції у місцевих органах влади та громадах» надає багато пропозицій щодо того, як 
ініціювати цей процес. Він пропонує практичний та потенційно місткий підхід щодо «оздоровлення» 
місцевих органів влади, збільшення доходів, покращення обслуговування, зменшення бідності та 
маргіналізації соціальних груп, а також підтримання моральних підвалин та стандартів.

Цей посібник є результатом ініціативи Фундації «Партнери для місцевого розвитку» (FPDL) за 
підтримки Програми «Ініціатива з реформи місцевого управління та державної служби» (LGI) 
Інституту Відкритого Суспільства та Програми ООН по населених пунктах (UN-HABITAT). Цей 
посібник є доробкою публікації «Інструменти для сприяння прозорості в місцевих органах 
влади», яку було спільно розроблено Програмою UN-HABITAT та організацією «Transparency 
International» під егідою Всесвітньої Кампанії з місцевого самоврядування. Цей новий посібник 
також доповнює низку навчальних матеріалів з місцевого самоврядування, розроблених нашим 
Відділом з навчання та накопичення потенціалу.

Я сподіваюсь, що цей посібник зробить значний внесок у покращення міського самоврядування 
та реалізацію Програми «Цілі розвитку тисячоліття». Ми з радістю очікуємо ваших точок зору 
щодо того, як вдосконалити цей посібник, включаючи практичні рішення та досвід у цій галузі.

Анна Каюмуло Тібаюка
Заступник Генерального Секретаря та Виконавчий Директор
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ПЕРЕДМОВА ВІД FPDL

Ніколи не сумнівайтеся в тому, що мала група  
свідомих, відповідальних громадян може змінити світ.  

Насправді саме так все воно і відбувається.

Маргарет Мід, 
американський антрополог

Ці натхнені слова Маргарет Мід символізують нашу надію на те, що 
ми можемо змінити світ на краще завдяки нашій роботі в Румунській 
неурядовій організації разом з нашими колегами та помічниками з 
Програми «Ініціатива з реформи місцевого управління та державної 
служби» Інституту Відкритого Суспільства (LGI/OSI), UN-HABITAT та 
цілою низкою тренерів та навчальних організацій у країнах Централь-
ної та Південно-Східної Європи (CEE/SEE).

Як же запровадити ці зміни? Відповіддю FPDL, LGI/OSI та UN-HABITAT 
є Регіональна Програма «Працюємо разом», це міжнародна програма, 
за допомогою якої ми визначаємо менеджерів з організаційних змін, 
тренерів та навчальні організації, а також надаємо їм відповідну під-
готовку для якісного управління та демократичного лідерства в їхніх 

країнах. Діяльність зі створення демократичного потенціалу складається з підготовки тренерів, 
керівних принципів та методологій навчання, обміну досвідом та напрацьованими контактами, а 
також підтримки національних програм розвитку.
Видання «Як «оздоровити» вашу організацію – практичний посібник з лікування та запобіган-
ня корупції у місцевих органах влади та громадах» продовжує нашу плідну співпрацю з FPDL, 
LGI/OSI та UN-HABITAT у галузі розробки та розповсюдження нових навчальних матеріалів. 
Книга «Корумповані міста – практичний посібник з лікування та запобігання корупції» авторів 
Роберта Клітгарда, Рональда Маклін-Абароа та Ліндсі Перріс фактично була надихаючою ідеєю 
для нашого посібника. 
В той самий час, коли децентралізація та формування демократичних процесів на місцевому рівні 
дали надію на краще управління, вони також призвели й до можливостей децентралізованої ко-
рупції. Коли місцеві органи влади ігнорують потребу у впровадженні прозорих та відповідальних 
систем, вони породжують нові спокуси для використання державних установ для отримання осо-
бистої користі. У період переходу до демократії, впровадження нової політики через «хворі» уста-
нови та невідповідне виконання нових правил збільшують рівень корупції. Існує величезна потреба 
у «лікуванні» тих систем, які сприяють розвитку корупції на місцевому рівні, тому ми очікуємо, що 
громадські лідери візьмуть на себе ініціативу з відновлення «здоров’я» їхніх організацій.
Чи є такі сподівання реалістичними? Так! А ще ми дуже добре усвідомлюємо, що це аж ніяк 
не буде легко зробити. Ми розуміємо, що корупція існувала завжди з самого початку існуван-
ня людства та будь-яких людських організацій. Ми також розуміємо, що корупція існує у всіх 
країнах; однак вона має більш руйнівні наслідки в бідних країнах, таким чином спричиняючи 
додаткові проблеми місцевим урядам цих країн. Корупція підриває основи будь-якої установи 
та заважає виконанню правових норм, вона стоїть на перешкоді інвесторам та призводить до 
несправедливого розподілу матеріальних благ та влади. Ми знаємо, що дуже багато антикоруп-
ційних кампаній у всьому світі зазнавали поразки, тому що вони або використовували виключно 
юридичний підхід, який здебільшого базується на зверненні до етики та моралі, та неухильно 
дотримувались цього підходу, або самі стали корумпованими, здебільшого зосереджуючись на 
переслідуванні та позбавленні волі політичних опонентів.
Але ж наша ініціатива базується на значній долі оптимізму, тому що ми знаємо про дуже вдалі 
антикорупційні ініціативи на рівні організацій, міст, проектів, міністерств і навіть цілих країн, на 
досвіді яких ми можемо вчитися. Якщо Ла-Пас, Нью-Йорк, Гонконг або містечко Стейт Коледж 
змогли перетворити складні корумповані ситуації на каталізатори для адміністративних ре-
форм, чому ж інші міста та громадські установи не можуть це зробити?
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Ми також віримо, що існують такі місцеві громадські лідери та керівники, які мають сміливість визнати 
той факт, що їхня організація «хвора», визнати симптоми цієї хвороби, діагностувати її та впровадити 
необхідні зміни для її лікування. Цей посібник «Як «оздоровити» вашу організацію» було розроблено 
саме для таких сміливих лідерів як джерело натхнення та практичне керівництво до дії.
Це практичний посібник описує стратегічний підхід до «лікування» та запобігання корупції, а 
також надає низку інструментів для того, щоб місцеві лідери могли використовувати ці інстру-
менти у плануванні та впровадженні свого плану дій. Окрім їхньої сміливості та рішучості щодо 
відновлення «здоров’я» своєї організації або громади, вони також мають знати як:

Визначити та «лікувати», у пріоритетному порядку, найбільш небезпечні та руйнівні форми 
корупції 
Змінити корумповану систему, а не (тільки) корумпованих людей
Розробити короткострокові, середньострокові та довгострокові цілі своєї антикорупційної 
стратегії 
Працювати з робітниками, а також з членами громади, залучати людей до цього процесу, 
збирати та аналізувати інформацію щодо корупційних методів та визначати «лікувальні» 
заходи 
Працювати із зовнішнім консультантом або допоміжною стороною, які можуть надати допо-
могу у впровадженні антикорупційних заходів.

Ми сподіваємось, що ті люди, які спроможні впровадити необхідні зміни для відновлення 
здоров’я своїх місцевих органів влади та громад, скористаються цим практичним посібником. І 
той факт, що більш «здорові» місцеві органи влади та організації працювали б набагато ефек-
тивніше, не має бути дивним, а цілком закономірним.
Цей практичний посібник є результатом важкої та завзятої праці маленької групи свідомих та 
відповідальних громадян і я хочу висловити свою вдячність усім цим людям:

Рональду Маклін-Абароа, одному з авторів книги «Корумповані міста», колишньому меру 
міста Ла-Пас, Болівія, члену-засновнику міжнародної організації антикорупційних дослід-
жень та ініціатив «Transparency International» та її першому президенту в Латинській Амери-
ці, за те, що він надихав та підтримував нашу працю
Фреду Фішеру, нашому вельмишановному керівнику, наставнику та головному автору цієї та 
багатьох інших книг за його професіоналізм, цікавий та неповторний стиль роботи, а також 
за його терпіння у процесі роботи з нами 
Ніколь Рата, Заступнику директора FPDL, за нашу співпрацю у створенні розділу «Інстру-
ментарій» цієї книги
Учасникам експертної групи за їхню професійну підтримку у роботі над першим чорновим 
варіантом цієї книги, а саме:

Рафаель Тутс, начальнику відділу навчання та створення потенціалу UN-HABITAT 

Томашу Судра, Каталін Паллай – членам керівного комітету LGI 

Адріану Іонеску – виконавчому директору LGI 

Віолі Зентай та Ірині Файон – керівників програм LGI 

Лізі Гаммонд – керівнику програми IREX з громадської участі (Молдова) 

Віктору Гіосану – державному секретареві румунського урядового державного секретаріату 

Арташесу та Юргіті Газарян – Школа демократії та управління, Литва
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ТЕСТ НА КОРУПЦІЙНЕ IQ

Неофіційний, незалежний та самостійний тест на корупційне IQ 
для керівників місцевих органів влади та громад
Це опитування має допомогти Вам, як представникові органів місцевої влади або лідерові гро-
мади, вирішити, як найкраще використати ці матеріали. Для кожного з наступних тверджень є 
чотири варіанти відповіді, з якими ви або згідні, або не згідні. Будь ласка, будьте якомога чесні-
шими у своїх відповідях на ці твердження. 
(Відмова – не є варіантом відповіді!)
Пам’ятайте, що ваші відповіді та кількість набраних балів цілком конфіденційні.

Критерії балів: 1 = Цілком не згодний 
2 = Незгодний
3 = Згодний
4 = Цілком згодний

Коли вже йдеться про початок дій, спрямованих про-
ти корупції в моєму органі місцевої влади або громаді, 
я вважаю, що:

1 2 3 4

1. Корупція є всюди, вона існує у всіх країнах, навіть у розви-
нутих країнах. Тому наш орган місцевої влади не може зроби-
ти нічого, щоб подолати цю епідемію!
2. Корупція, як і гріхи, є частиною людської натури; вона за-
вжди існувала. Тут ми безсилі!
3. Корупція – це водночас визначене й доволі розмите куль-
турне поняття: те, що сприймається як корупція в нашому 
середовищі, може бути непоміченою в інших середовищах. 
Навіть у нашому середовищі дуже важко розрізнити, де по-
дарунок, а де хабар!
4. Подолати корупцію в нашому органі місцевої влади або гро-
маді можна тільки за допомогою докорінних соціальних змін, 
тобто змін у людських відносинах та цінностях. Ці зусилля по-
за межами наших можливостей, компетенції або ресурсів.
5. Корупція не настільки вже й небезпечна. Це тільки «мас-
тило» для нашої політичної та економічної системи, що допо-
магає цим системам працювати рівномірно й безперешкодно, 
це тільки метод ведення бізнесу.
6. Органи місцевої влади не можуть нічого вдіяти, якщо ко-
рупція є систематичним явищем; коли верхівка влади на-
скрізь корумпована.
7. Турбуватися про корупцію в місцевих органах влади та 
громадах – це марна трата часу, призначеного для інших 
справ. Але ж вільний ринок та демократична система змусять 
корупцію поступово зникнути!
8. У нашому органі місцевої влади або громаді корупції не-
має, принаймні, її не існує у такому масштабі, щоб про це 
турбуватися.
9. Витрати на «лікування» та запобігання корупції в наших 
органах місцевої влади та громадах значно перевищать пе-
реваги її подолання.
10. Будь-яке зусилля з лікування та запобігання корупції в 
наших органах місцевої влади може призвести до того, що 
постраждають невинні люди, тому краще ігнорувати коруп-
цію як явище.
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАБРАНИХ ВАМИ БАЛІВ
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Як трактувати кількість набраних Вами балів та що робити далі 

А зараз настав час для прийняття рішення – принаймні рішення щодо того, що Ви плануєте 
зробити для відновлення «здоров’я» вашого місцевого органу влади, – і будемо розглядати 
далі можливості використання цього практичного посібника. Подивімось, що означає кожна 
кількість набраних балів і яким буде наш наступний крок.

● Якщо ви набрали від 31 до 40 балів; авжеж, Вас буде нелегко переконати в то-
му, що можна хоча б щось зробити для лікування та запобігання корупції у вашому 
місцевому органі влади. Проте, ми вирішили взяти на себе сміливість і спробувати 
змінити Ваш погляд.

  Якщо Ви набрали саме таку кількість балів, тоді Вам треба починати з Частини Першої 
нашого посібника й побути в образі стороннього спостерігача, якого запросили пос-
лухати низку розмов між обраними урядовцями міста Хабарницька. Ми приєднаємось 
до Вас наприкінці цього спостережного досвіду й поговоримо про те, що робити далі. 
Отримайте задоволення від цих розмов.

● Якщо ви набрали від 11 до 30 балів; можна сказати, що Ви зайняли вичікувальну 
позицію щодо того, як боротися з корупцією. Наприклад, Ви, можливо, думаєте та-
ким чином: «Це опитування щодо корупції напевно викличе в мене багато запитань. 
Мабуть, ми повинні щось зробити, щоб подолати корупцію в нашому місцевому органі 
влади».

  Зараз Ви вважаєте, що Вам не вистачить зусиль для переконання людей – коли вже 
йдеться про те, що треба щось робити для лікування та запобігання корупції у Ва-
шому місцевому органі влади, – але ж, Ви напевно можете зацікавитись тими дис-
кусіями, що відбуваються між службовцями міста Хабарницька. Ми пропонуємо Вам 
приділити небагато часу на ознайомлення з цими розмовами в Частині першій цього 
посібника. Отримайте задоволення від діалогів та переходьте до Частини другої.

● Якщо Ви набрали 10 балів; вам напевно не варто витрачати свій час на читання 
Частини першої цього посібника, хоча ми підозрюємо, що Ви зацікавлені тим, що 
відбувається в місті Хабарницьк.1

  Частина друга також буде цікавою для Вас, але вона не є настільки необхідною для 
запровадження кампанії з лікування та запобігання корупції у Вашій громаді. Якщо 
Ви набрали саме 10 балів, ми пропонуємо Вам відразу перейти до Частини третьої та 
почати планувати Вашу стратегію з лікування й запобігання корупції у Вашому міс-
цевому органі влади – хоча, якщо Вам цікаво дізнатись про тих обраних урядовців у 
місті Хабарницьку, що ж – це може бути справді досить кумедно прочитати про них!

Більшість «виправдань», застосованих нами для розробки цього тесту, 
ми запозичили з іншого «практичного посібника з припинення та за-
побігання корупції», який називається «Корумповані міста». Ця книга 
авторів Роберта Клітгаарда, Рональда Маклін-Абароа та Ліндсі Перріс 
фактично була надихаючою ідеєю для всіх цих наших матеріалів.

1Час від часу ми вставлятимемо такі примітки як вищенаведена, для того, щоб привернути Вашу увагу до 
чогось, що, на нашу думку, важливо запам’ятати під час читання або роботи з цим посібником.
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ПРИТЧА ПРО МІСТО ХАБАРНИЦЬК (Shakedown City)         ЧАСТИНА ПЕРША

ЧАСТИНА ПЕРША

ПРИТЧА ПРО МІСТО ХАБАРНИЦЬК (Shakedown City*)2 
Початок діалогу про корупцію

�* Сленговий вираз, який означає отримання грошей, матеріальних благ або заступництва від інших людей 
у нечесний або незаконний спосіб.
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ПРИТЧА ПРО МІСТО ХАБАРНИЦЬК (Shakedown City)         ЧАСТИНА ПЕРША

Зберіться з духом

Перш ніж ми познайомимось з притчею про місто Хабарницьк, ми хочемо поділитися деякими 
нашими думками щодо того, чому ми вирішили, що ця притча буде цікавою для тих, хто набрав 
багато балів у тесті на корупційне IQ. Це дуже звичайне явище серед багатьох урядовців міс-
цевих органів влади, коли вони розчаровуються у будь-якій можливості протидіяти корупції в 
їхніх організаціях та громадах. Вони вважають себе безсилими, а ситуацію безнадійною. Про-
тягом багатьох років корупція просочилася в кожну тріщину та щілину їхнього місцевого органу 
влади. В результаті це стало «звичайною справою». Коли корупція стає «інституціолізованою», 
майже неможливо отримати дозвіл на будівництво, не даючи «на лапу» певним бюрократам, 
або пройти поліцейський контроль, не сплачуючи хабара. Навіть обрані урядовці вірять у те, що 
єдиний шлях бути знову переобраними – це забезпечити своїм друзям можливість отримання 
«жирних» контрактів. Протягом тривалого часу кожний із них стає фактично частиною цієї 
проблеми… незважаючи на їхні зусилля залишатися понад усім. Мабуть, Ви також є дотичними 
до цього жалюгідного стану речей як обраний або призначений урядовець у місцевому органі 
влади або ж як член громади, який хоче допомогти припинити це безладдя.

Під впливом усіх таких ситуацій не дивно, що багато хто просто занурюється у стан цілковитого 
заперечення корупції у місцевих органах влади та громадах. Коли це трапляється, будь-яка 
людина заявляє самим авторитетним та впевненим у своїй правоті голосом: «Корупція у місті 
Хабарницьку? Та ніколи в житті. Це чудове, законослухняне місто з твердими принципами – як 
ви смієте вважати інакше!» Звучить як щось знайоме?

Якщо у Вас набрано багато балів у тесті на корупційне IQ, це може означати, що Ви відчуваєте 
те ж саме стосовно корупції у Вашому місцевому органі влади та Вашої неспроможності щось 
зробити з цього приводу. У такому разі, зберіться з духом і будьте мужніми! Адам Кахане у своїй 
проникливій книзі з громадського лідерства сказав:

Якщо Ви не є частиною проблеми, то Ви не можете бути частиною її вирішен-
ня … якщо ми не бачимо того, що все те, що ми робимо, або не робимо, впливає 
на справжній стан речей, тоді цілком логічно, що ми взагалі не маємо ніякої 
точки опори, так би мовити, нульовий вплив для зміни стану речей – тільки 
якщо ззовні, тобто за допомогою зовнішнього впливу або сили.

Саме тому ми розробили цей посібник, використовуючи терміни та концепції з медичної сфери, 
а не з правоохоронної або юридичної галузі. Ми вважаємо, що вилікувати корупцію в місцевих 
органах влади та громадах, а також запобігти їй цілком можливо, це виліковується навіть у тих, 
хто давно на неї хворіє, але за умови, якщо керівники та службовці місцевих органів влади, а 
також громадяни матимуть бажання, знання, бачення та сміливість для її подолання.

Місцеві органи влади, які «хворіють» на корупцію, дуже схожі на алкоголіка, або наркозалежну лю-
дину. Навіть якщо їх кинути за ґрати – це навряд чи допоможе. Вони мають визнати, що в них є пев-
ні проблеми… а потім усвідомити, як вони можуть цього позбутися за допомогою оточуючих людей. 
Це означає, що місцеві органи влади повинні розпочати обговорення таких питань у межах своєї 
організації або громади – тобто обговорення проблем корупції, і чому вони існують, що спричиняє 
ці проблеми, як вони руйнують персонал і робочі стосунки в місцевих органах влади та громаді.

Іншими словами, чиновники місцевого органу влади та інші службовці мають припинити шука-
ти виправдання того, що вони не можуть нічого вдіяти з таким явищем як корупція. А ці виправ-
дання майже дослівно наведені в тесті на корупційне IQ, який Ви заповнили. Ми просто взяли 
те, що зазвичай вважається загальноприйнятою точкою зору та перетворили її на анкетне опи-
тування. Тож для того, щоб зменшити кількість набраних Вами балів, Вам напевно допоможе 
досвід тих людей із міста Хабарницька, які почали боротися з такими виправданнями.
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Притча про місто Хабарницьк, з якою Ви далі познайомитесь, має на меті про-
демонструвати те, як чиновники місцевих органів влади, які самі були частиною 
корумпованої системи, спроможні позбутися виправдань, наведених нами у тесті 
на корупційне IQ, і які починають робити щось конструктивне для лікування та за-
побігання корупції. Ви побачите, як урядовці міста Хабарницька врешті поступово 
відмовляються від своєї корупційної практики та починають думати та розмовляти 
про це явище зовсім з іншого погляду. Давайте послухаємо їхні розмови, щоб зро-
зуміти, як вони це зробили.

Тривожний сигнал із міста Хабарницька

Чотири з семи обраних членів міської ради міста Хабарницька вирішили піти трохи випити після 
засідання ради, на якому обговорювався річний бюджет. Це було особливо неприємне засідан-
ня, бо розглядалося питання про підвищення податків або скорочення обсягу послуг.

Як тільки принесли напої, Джон відверто сказав, «Я не знаю як ви, але я був шокований, коли 
керівник фінансового відділу повідомив нас про те, що ми втратимо одного з найбільших 
платників податків».

«А я ні, – відповіла Марія. – Я була присутня на щомісячному засіданні Торговельно-комер-
ційної палати, коли президент компанії «Аякс Дистриб’юшн» повідомив цю приголомшливу 
новину. Інші присутні на засіданні звичайно ж були шоковані, коли вони почули, що він за-
криває всі свої офіси та склади – та перевозить усе це в інше місто».

Коли його запитали чому, він відповів: «Я не можу дозволити собі працювати у Хабарницьку 
й далі. Кожного разу, коли мої службовці йдуть до міської ради, щоб отримати той або 
інший дозвіл, який-небудь клерк вимагає від них невеличкого грошового хабара. А коли вони 
не платять цього хабара, отримання дозволу розтягується на невизначений час. А поліція 
постійно зупиняє наші вантажівки пізно вночі, коли вони повертаються з розвезення то-
варів, тільки для того, щоб вимагати від них невеличкої грошової компенсації за буцімто 
порушення правил безпеки. Звичайно ж, усі вони хочуть пару-трійку євро. Я повідомив своїх 
водіїв, що краще сплатити цю пару-трійку євро, ніж бути оштрафованими, – але мені все 
це вкрай набридло: усі ці вимагання та корупція у Хабарницьку. Вже не кажучи про мої при-
ховані витрати як платника податків. Тому ми залишаємо Хабарницьк».

«На мій подив, – продовжувала розповідати Марія, – на додаток до цієї гнівної історії інший 
член Палати розповів ще один жахливий випадок. Він розповів про те, що він подав заявку 
до міської ради на участь у тендері з постачання певної кількості вимірювальних приладів 
для відділу водопостачання декілька тижнів тому, але потім фінансовий відділ повідомив 
його, що контракт було віддано якійсь компанії з північної частини країни – навіть попри 
те, що місцева пропозиція була дешевшою».

Як згадала Марія, «постачальник провів своє власне дослідження та з’ясував, що фірма, яка 
отримала контракт, належить двоюрідному братові мера міста. Тоді він гнівно сказав, 
що це була тільки верхівка айсбергу, коли вже йдеться про корупцію та бездіяльність міс-
цевої адміністрації. «Вони всі – це зграя шахраїв», вигукнув він. А ще він думає про виведен-
ням свого бізнесу з Хабарницька».

Джо, який уже тривалий час був представником малого бізнесу міста, сказав: «Я вважаю, що 
президент «Аяксу» тільки замилює очі. Він використовує це як виправдання його від’їзду з 
міста. А ще я припускаю, що місцеві службовці та власники бізнесу постійно обмінюються 
такою невеличкою купкою «корисних» грошенят – у разі необхідності це дуже спрощує спра-
ви. Мені здається, що це не та справа, в яку нам потрібно втручатися».
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ПРИТЧА ПРО МІСТО ХАБАРНИЦЬК (Shakedown City)         ЧАСТИНА ПЕРША

«Я незгодна з Вами, Джо, – відповіла Марія. – Як ми можемо заохочувати таке явище, як ко-
рупція, – а я чую від Вас такі речі».

«Здається, що Ви з іншої планети, Маріє, – парирував Джо, – чорт забирай, корупція всюди 
й ми мало що можемо вдіяти. Навіть якщо ми наведемо лад у цьому місті, ця незначна ко-
рупція, про яку Ви говорите, з’явиться знову. Та це тільки марна трата часу – намагатися 
щось зробити».

«І все ж я хочу поговорити про це з мером. Ми ж не можемо дозволити собі втратити 
«Аякс». Марія ненадовго замислилася, а потім засумнівалася, – останнього разу, коли я згада-
ла про такий інцидент мерові, він відповів, що це все суцільні плітки і щоб я не совала свого 
носа в цю справу. Чесно кажучи, я була ображена та дуже зла, почувши таку загрозливу».

Джон відповів: «Адже Джо має рацію, Маріє». – а потім він, трохи вагаючись, сказав, – я пла-
тив хабара роками – зараз це має такий вигляд, буцімто я вказую пальцем на самого себе, 
– мабуть, на всіх нас. З іншого боку, ми справді не можемо дозволити собі втратити «Аякс» 
або будь-яку іншу компанію, що сплачує податки, принаймні зараз. Багато громадян дуже 
незадоволені витратами на управлінський апарат у цьому місті, якщо ми підвищимо по-
датки знову, вони виженуть нас усіх геть із наших крісел».

«Ось, що я тобі скажу, Маріє, мер мені дещо завинив, дайте трохи подумати, а якщо я 
зможу організувати зустріч для обговорення цих питань».

Почувши ці слова, Алекс різко підвівся та гнівно вигукнув: «Я шокований тим, які ви, друзі, ро-
бите висновки щодо нашої громади – і взагалі щодо наших керівних посад! Це безглуздя навіть 
думати про те, що Хабарницьк є корумпованим містом, я взагалі не хочу чути цю маячню!» Він 
витягнув дрібні гроші з кишені, щоб сплатити за випивку, жбурнув ці гроші на стіл і пішов геть.

Те, чому ви є свідками у цьому барі є ініціюючою подією, і водночас тривожним сиг-
налом. Ініціююча подія сталася тоді, коли Марія була на засіданні Торговельно-ко-
мерційної палати і дізналася, що місто може втратити велику компанію – платника 
податків через корупцію в місцевих органах влади. Також був і тривожний сигнал, 
коли троє із семи обраних членів міської ради обмінялися думками й принаймні двоє 
з них усвідомили, що вони, як представники міської влади, мають серйозну проблему. 
(Ці терміни більш досконально розглядатимуться у Частині другій цього посібника.)

Ще важливішим є те, що цей вступний епізод також дає уявлення того, як інші 
сприймають таку інформацію. Джо бачить це як «звичайний бізнес», Апекс запе-
речує можливість такого явища як корупція в його місті. Хоча існує багато шляхів 
примирення з корупцією в місцевих органах влади, включаючи заперечення її як 
явища, проте для тих, хто не заперечує її існування, найголовніше – це вхопити 
момент. Марія та її колеги саме так і зробили, коли вони усвідомили, що вони, так 
чи інакше, ігнорували це раніше, тобто їхню стурбованість корупцією. Звичайно ж, 
ви можете зробити те ж саме. 

Вам необхідно вийти за межі свого власного звичного образу мислення 
й досвіду, і розповісти про те, що, на Вашу думку, дійсно має місце у Ва-
шому місцевому органі влади та громади, тобто про корупційні дії.

За цим сценарієм представники влади починають це робити, хоча вони доходять 
до одного й того ж висновку на різних стадіях віри – або недовіри. А також існує 
варіант заперечення існування корупції – у нашій притчі це варіант Алекса.

А зараз повернімось до цієї драми, що розгортається в місті Хабарницьку.
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Створення коаліції

Через декілька днів, три обраних члени міської ради – ті, які зрозуміли наявність проблеми в 
місті Хабарницьку – зустрілись з мером для обговорення цього питання. На превеликий подив, 
він був налаштований їх вислухати. «Задля різноманітності», – подумала Марія про себе. Він 
дуже швидко визнав, що справа про лічильники для водопостачання була невигідною для міста. 
«І що обговорювати, якщо всі в місті, здається, знають про це», –подумав про себе мер.

Він пояснив своїм колегам, що його двоюрідний брат припинив платежі за угодою вже після 
першого постачання, тому що фабрика припинила його кредитування. Зараз, місцевий підряд-
ник, який не отримав контракт, погрожує судовим процесом. Мер сказав: «Якщо це станеться, 
виборці напевно виженуть мене з міста».

«Але ж, – попередив мер своїх колег, – шукати корупцію в цьому місті – це те ж саме, якщо 
пакувати декількох диких котів у паперовий пакет. Це буде жахливо! Врешті, будь-яка лю-
дина в місті Хабарницьку винна у навіть маленькому прояву корупційних дій. Будь-хто з них 
колись або давав, або брав хабара, або, мабуть, і гірше. Це людська натура».

Він трохи завагався а потім сказав: «Я маю визнати, корупція вийшла з-під контролю. Коли 
я починав свою політичну кар’єру колись давно, всі знали, що маленький хабар для міського 
інспектора це норма. Врешті їм ніколи не платили нормально – ці чайові просто стиму-
лювали їх працювати скоріше. Але ж, я вважаю, що всі ми стали занадто жадібними – я не 
виняток – особливо враховуючи це нерозумне рішення щодо лічильників води. А ви знаєте 
те … що я терпіти не можу мого двоюрідного брата».

«А якщо між нами, – сказав мер, – я вже давно знав про переїзд «Аяксу». І я розумію, що ми не 
можемо дозволити собі втрачати джерело отримання податків, але, якщо відверто, я не 
знаю, як вирішити проблему корупції у місті». А потім мер якось дуже самокритично й тихо 
вимовив: «Розумієте – це насправді дуже гидко і ще, мабуть, це дуже особисте».

«У тому-то і річ», – сказала Марія, – але якщо ми не знайдемо правильних рішень, ми ма-
тимемо великі неприємності». І вона почала розповідати мерові та своїм обраним колегам-
урядовцям про один підхід до запобігання корупції, який використовував медичний приклад 
(тобто лікування корупції, а не обов’язкове покарання тих людей, які були в ній замішані) із 
застосуванням різноманітних методів лікування від невідкладного хірургічного втручання до 
довгострокового курсу лікування, впродовж якого лікарі та пацієнти співпрацюють.

Коли ми описували ці живі сцени з політичного життя міста Хабарницька, ми виключи-
ли варіант під назвою «підсмажити велику рибу» (звільнення та/або розгляд справи в 
суді корумпованих урядовців високого рангу). Однак, у жодному разі, ми не кажемо, 
що покарання, санкції, судові процеси та інші караючі механізми не є важливими, або 
що Ви не повинні використовувати ці механізми для лікування й запобігання корупції 
у Ваших місцевих органах влади та громадах. Це було б хибним тлумаченням нашої 
думки у багатьох контекстах. А зараз, повернімось у місто Хабарницьк.

«Як на мене – то це дуже незрозуміла ідея, – сказав Джон, – але ми маємо щось зробити, 
поки «Аякс» та інші компанії не вирішили остаточно залишити місто. З іншого боку, мені 
не дуже хочеться бути одним з тих хлопців, які опиняться за ґратами, за те, що вони є 
частиною проблеми. І як ми почнемо цей так званий медичний підхід? Викличемо хірурга?»

«Перш ніж всі ми в пориві ентузіазму не почнемо хапати кожного невдаху-громадянина за 
те, що він приплачує грошенята за прискорення свої справи, – випалив Джо, – я мушу вас 
попередити, що ми маємо справу з вогнем – і всі ми можемо на ньому згоріти».



�

ПРИТЧА ПРО МІСТО ХАБАРНИЦЬК (Shakedown City)         ЧАСТИНА ПЕРША

Марія, ігноруючи емоційну тираду Джо, продовжувала розповідати, що вона читала про цей 
новий підхід до корупції. Ось, що вона сказала: «У цьому підході рекомендується декілька 
дуже розумних речей, наприклад, зібрати маленьку групу ключових людей, яку називають 
керівною коаліцією. Я так розумію, – це декілька місцевих мешканців, мабуть, ще декілька 
представників місцевої влади – незаплямованих представників, звичайно ж, які зможуть 
допомогти нам обміркувати, як ми хочемо вирішити це складне завдання».

 «Який божевільний, на Вашу думку, це зробить? – сказав – Джо. – Я починаю думати, що 
Алекс мав рацію. Нам треба тільки заперечувати існування корупції в Хабарницьку і про-
довжувати працювати на наших посадах лідерів громади, як завжди!»

Мер, ігноруючи ці слова Джо, голосно заявив: «Ця схема, яку Ви описуєте, Маріє, здається 
дещо ускладненою й забирає багато часу, врешті я маю ще й керувати цим містом – навіть 
якщо більшість громадян вважає, що воно корумповане! Всі ви знаєте, що я дуже непоганий 
політик, але ж я нічого не знаю про керівні коаліції, про лікування корупції, та про всю іншу 
маячню. Маріє, ви впевнені, що Ви не хочете вплутати всіх нас в це, навіть якщо це поза 
нашим розумінням?»

«І ще одна річ, – сказала Марія, дивлячись мерові в очі, – ця стаття пропонує, у разі необ-
хідності, найняти консультанта – когось, хто має «навички допомоги», як вони це назива-
ють – для того, щоб він допоміг місту пройти через цей процес лікування та запобігання 
корупції».

«Якого біса, що це за навички допомоги? – закричав мер на Марію. – Ви маєте на увазі, що я 
не знаю, як – як ви сказали, – що я не знаю, як допомогти?»

Вона швидко відповіла: «Заспокойтесь, пане мер, я ретельно вивчу це питання».

Мер та члени міської ради зустрілись через декілька днів – Марія була готова відповідати на за-
питання. Врешті, вона не хотіла, щоб мер знову чинив на неї тиск. У руках вона тримала посіб-
ник, надрукований однією неурядовою організацією в Румунії, який містив низку рекомендацій 
про те, як впровадити процес лікування та запобігання корупції в місцевих органах влади.

Вона знову повторила мерові та колегам по міській раді основні пункти цього посібника. Зок-
рема Марія говорила про важливість заснування керівної коаліції; про усвідомлення мотивацій; 
про розуміння підходу, який вони хочуть застосувати для лікування корупції у місті Хабарниць-
ку; про роль зовнішнього помічника, у разі, якщо мер та інші дійдуть висновку, що він потрібен; 
і про те наскільки складними можуть бути ці зусилля.

Після того, як Марія закінчила свою розповідь, мер сказав: «Добре, давайте починати. З то-
го, що Ви нам розповіли про цю керівну коаліцію, перш за все, я рекомендую запропонувати 
керівникові фінансового відділу працювати з нами. Я знаю, що він був дуже розлючений, 
коли я припер його до стіни з цією пропозицією про тендер з постачання лічильників із за-
лученням мого двоюрідного брата, але маю визнати, він дуже розумний і завжди каже, що 
думає, іноді навіть дуже прямолінійно».

Джон запропонував: «А якщо запросити директора Торговельно-комерційної палати? Во-
на – людина відносно нова, тобто, мабуть, ще не встигла стати корумпованою. Громада 
до неї прислуховується. Якщо ми вже хочемо відкрити цю скриню Пандори, мабуть, було б 
краще, щоб громада була на нашому боці?»

 «А ще б Ви могли додати… жінок-власниць бізнесу», – відповіла йому Марія. – Що скажете про 
президента «Аякса», оскільки він першим мав досвід із цим корупційним бізнесом? Можливо, 
ми зможемо умовити його залишити свій бізнес у нашому місті, якщо ця схема діятиме».

До закінчення зустрічі вони також розмовляли про те, щоб запросити в коаліцію редактора 
міської газети для того, щоб громадяни завжди були в курсі стану речей. Також виникли проти-
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річчя щодо залучення когось з засобів масової інформації, тому що за останні роки між міською 
адміністрацією та пресою виросла значна стіна недовіри. 

Наприкінці Джо висловився: «Я бачу, ви серйозно налаштовані щодо цього. Майте на увазі, 
якщо ми не зробимо це як слід, наші справи будуть кепські. І тоді наша місцева газета от-
римає масу задоволення з цієї ситуації. Я навіть уже бачу ці заголовки у газеті – «Батьки 
міста вирішили випрати свою брудну білизну» – мабуть, нам варто прямо зараз вирішити 
чи слід нам за це братися».

Але потім Джо трохи заспокоївся у своєму пориві. «Я знаю, що преса час від часу була для нас 
як скалка, але ж я вважаю, що так і має бути. Напевно треба запросити головного редак-
тора для того, щоб вона знала, що відбувається. Якщо ми її не запросимо, ми все одно про 
це почуємо… в редакторській колонці… стовідсотково!» Інші з ним погодились.

Коли всі вже збирались розходитися, мер сказав: «До речі, я розмовляв із міським прокурором що-
до можливості докласти деяких зусиль для подолання корупції в міській адміністрації… не для 
протоколу, звичайно ж. Як я й очікував… вона знайшла велику кількість приводів, чому це може 
бути юридично проблематично для всіх нас. Але потім вона не без сарказму сказала: «Мені буде 
дуже приємно захищати Вас та місто, роблячи правильні речі для різноманітності».

Потім мер повернувся до Марії: «Чим більше я думаю про ідею лікування та запобігання коруп-
ції, а не боротьби з нею, тим більше вона мені подобається. Врешті, якщо ми хапатимемо 
кожного, хто дає хабара у цьому місті, ми будемо змушені побудувати нову тюрму».

Відразу після цієї зустрічі мер зв’язався з усіма людьми, чиї кандидатури обговорювалися, і на 
його подив усі вони погодилися взяти в цьому участь. Група ще декілька разів неформально 
збиралася для обговорення того, що вони вважають важливим і необхідним для лікування 
корупції в місті Хабарницьку, яким має бути підхід і яка потенційна роль зовнішнього консуль-
танта, щоб допомогти мерові та іншим узяти на себе таке випробування – вилікувати корупцію 
у місті Хабарницьку.

Також вони обговорювали проблему того, як мобілізувати працівників та громадян, щоб вони 
приєднались до них у цьому процесі, розуміючи, що багато людей буде стурбовано цим проце-
сом як психологічно, так й емоційно. Мер навіть скликав прес-конференцію, щоб оголосити про 
формування його керівної коаліції.

Як Ви можете побачити, мер та його маленька команда зробили перші кроки на 
цьому значному шляхові. Вони прийняли до своїх лав декількох ключових людей, 
які, на їхню думку, можуть бути стратегічно важливими пропонуючи різні нові пог-
ляду… людей, які також можуть з’єднати міську адміністрацію з різними ресурсами 
та джерелами всередині громади.

Коли місцеві органи влади беруться за вирішення проблеми корупції, як було наве-
дено нами на прикладі міста Хабарницьк, то ставки є дуже високими. Проведення 
розмов про керівну коаліцію – це процес, що потребує часу; ці розмови допомагають 
зрозуміти переваги та обґрунтування процесу лікування корупції, а також допома-
гають з’ясувати, які ризики та випробування чекають на громадян, якщо вони вирі-
шать впровадити цю комплексну програму з лікування корупції. Вони також почи-
нають усвідомлювати, які це ризики й для місцевих органів влади та громади, якщо 
вони не почнуть діяти у напрямку лікування та запобігання корупції зсередини.

Як неодноразово казав мер членам коаліції, «ми матимемо проблеми, якщо ми 
діятимемо, та матимемо проблеми, якщо не діятимемо. Якщо б у мене був вибір, я 
б вважав за краще залишити свою посаду, але розуміти, що я все роблю правиль-
но для наших місцевих органів влади та громади». 
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Визначення проблем, планування дій та мобілізація ресурсів

Мер міста Хабарницька погодився найняти зовнішнього консультанта – тобто когось, хто міг би 
допомогти іншому місту розробити та впровадити програму лікування корупції.

Під час їхньої першої зустрічі вони обговорювали багато речей, які були б важливими для успіху їх-
нього «медичного втручання». Наприклад, вони обговорювали цілі, які б мер та його адміністрація 
хотіли б досягти; ролі різних учасників цього наміру, а не тільки свої власні ролі; зручні методи ліку-
вання корупції, які вони використовуватимуть; типи підтримки, що є необхідними для службовців, 
працівників і громадян для забезпечення вдалого лікування корупції; важливість зосередження на 
політиці та процесах запобігання корупції, а не на методах її покарання; і ще багато й багато питань 
та проблем. Врешті, вони вирішили зробити першій крок в цю невідому досі сферу.

Мер також попередив консультанта: «Якщо це спрацює, я вважаю, що це буде моє досягнення. 
Але якщо ні, я обвинувачуватиму Вас!» Консультант тільки кивнув у відповідь, подумавши про 
себе: «Я чув це раніше неодноразово».

Після того, як мер та консультант вирішили ці питання і дійшли згоди щодо того, як вони пра-
цюватимуть разом, мер скликав засідання керівної коаліції. Він хотів запропонувати їм деякі ідеї 
стосовно того, з чого вони можуть починати у своїх зусиллях з лікування корупції.

«Дякую за вашу готовність служити нашій громаді в цій справ, – сказав мер офіційним то-
ном, оскільки це було відкриття першого засідання керівної коаліції. – Ми багато спілкувались 
із нашим консультантом, в результаті у мене з’явились деякі ідеї щодо того, як би ми 
могли розпочати нашу кампанію з лікування корупції у місті Хабарницьку. Але, дозвольте 
вам сказати, що це тільки декілька ідей для обміркування, взагалі я очікую, що кожний з вас 
візьме участь у цьому важливому заході».

Він запропонував план проведення низки семінарів із вирішення проблеми корупції у діяльності 
місцевих органів влади. На додаток він запропонував розробити ці семінари таким чином, щоб 
вони допомагали місцевим посадовцям, працівникам та громадянам зрозуміти, що відбувається 
в місті та брати участь не тільки в діагностуванні, але й пошуку рішень. Як сказав мер: «Ми 
почнемо цю роботу із зустрічі найвищих місцевих посадовців, керівників місцевого бізнесу 
та громадських організацій. А потім ми проведемо робочі сесії по різних відділах місцевої 
адміністрації, включаючи питання фінансів, громадських робіт та роботу поліції. Мета 
цих семінарів та робочих сесій – це визначити деякі найважливіші аспекти корупції в місце-
вих органах влади і громаді та спланувати хід наших дій щодо лікування корупції. Іншими 
словами, до цих наших зусиль ми плануємо залучити багато ключових людей. Як ви може-
те побачити, я вирішив застосувати позитивний підхід співпраці, який базуватиметься 
на пошуку способів лікування деяких аспектів корупції безпосередньо всередині влади, але 
найважливішим є пошук шляхів із запобігання корупції».

«І ще, – на закінчення додав мер, «наш консультант пропонує нам розглянути питання виз-
начення корупції, яке вона знайшла в книзі «Корумповані міста». Автори стверджують, що 
корупція – це результат будь-якої владної монополії в руках людей, які мають свободу дій у 
прийнятті рішень та непідзвітні у своїх рішеннях».

Потім він обернувся до консультанта й сказав: «Анно, чи не могли б Ви зобразити запропо-
новану ними формулу корупції на фліпчарті?» Анна швидко зобразила цю формулу, або ДНК 
корупції, як називав її мер: К = M + Д – П (корупція (К) дорівнює монополії (М), плюс свобода дій 
(Д), мінус підзвітність (П)). Потім вона сказала, «Корупція стає можливою, коли певна частина 
місцевих органів влади має монополію, наприклад, на контроль правил порушення дорож-
нього руху, так, я маю на увазі поліцію, або на закупівлі обладнання для міста; ця монополія 
знаходиться в руках поліцейських або відповідального за закупівлі; вони не підзвітні у своїх 
діях. Здогадуєтесь, що далі? Так, це рецепт для корупції».

Спираючись на проведені різні семінари та інші заходи, мер, обрані члени міської адміністрації, голови 
відділів та працівники почали процес планування й реалізації дій та мобілізації необхідних ресурсів.
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Від планування до дії
Мер вирішив, що він трохи поекспериментує з однією галуззю міської діяльності, де були помі-
чені «порушення», наприклад, у галузі закупівель, перш ніж він та його штат розпочнуть більш 
масштабну кампанію з лікування корупції. Врешті він дещо про розумів необхідність контролю 
за цією галуззю діяльності, тому що сам мав безпосередній досвід. За допомогою консультан-
та вони вирішили дотримуватися офіційних державних стандартів закупівель. Вони не тільки 
встановили ці процедури…, а також запевнили суспільство, й зокрема постачальників, які пра-
цювали з містом, що тепер здійснюватиметься контроль за тими органами, які відповідають за 
закупівлі. Як сказав мер, «якщо вони не дотримуватимуться процедур, вони за це звітува-
тимуть і відповідатимуть».

Нова система спрацювала. Вона зменшила деякі процедурні ускладнення старої системи закупі-
вель, інформувала громадян щодо роботи цієї системи та зробила цей процес прозорішим.

Щойно успіх нової системи закупівель став очевидним, мер швидко взявся за інші галузі міської 
діяльності (поліція, видача дозволів та ліцензій, громадські роботи тощо) для реалізації планів з лі-
кування корупції. Співпрацюючи з декількома відділами, мер зміг впровадити для громадян «єдине 
вікно» безпосередньо у холі будинку місцевої адміністрації для обробки запитів та отримання всіх 
міських ліцензій та дозволів. Він також запропонував редакторові міської газети, який нещодавно 
вийшов на пенсію, але завжди був критично налаштований до діяльності міської адміністрації, поса-
ду омбудсмена міста. Він був впевнений, що ця нова посада колишнього редактора допоможе тим 
людям, які були скривджені поведінкою міських посадовців, висловити своє невдоволення.

Проведення наступних виборів під гаслом «Чесне управління»
Мер не скористався своєю посадою, коли настав час виборів на горизонті. Він тільки показав 
оцінку впливу всіх дії з лікування корупції, які було вжито ним та його штатом для наведення 
ладу в місцевих органах влади, а також оголосив про комплексний план щодо наступних за-
ходів із запобігання корупції.

Під час його інавгурації, він сказав: «Я хочу подякувати всім тим людям у моїй адміністрації, 
та моїх обраних колег, і звичайно ж всіх громадян, які брали участь у цих заходах, за їхню 
всебічну підтримку впродовж кампанії, яку ми впровадили з метою рятування наших місце-
вих органів влади та всього міста від корупції».

А потів він додав: «Я знаю, що вам приємно буде знати, що я найняв консультанта, яка дуже 
старанно працювала з нами впродовж всієї кампанії із запобігання корупції, на посаду мого 
персонального помічника з чесного та добропорядного управління містом Хабарницьком на 
наступні чотири роки. Анна, може Ви хочете сказати декілька слів з цього приводу?»

Маємо наочний урок цієї стислої притчі про корупцію та її лікування в місті Ха-
барницьку: Наявність корупції у Вашому місцевому органі влади або громаді, 
а також Ваша причетність до неї як службовця, не означає, що Ви не можете 
започаткувати успішну програму з лікування корупції та запобігання її пов-
торним появам. Просто змінить Ваші розмови, або розмови інших людей 
про корупцію у Вашому міському органі влади в інше русло – звичайно 
ж, якщо ці розмови мають місце!
Авжеж, ми усвідомлюємо, що Притча про місто Хабарницьк змальовує цей процес 
як неймовірно легкий, починаючи із корінних змін поведінки частини обраних служ-
бовців. Але ж ці зміни будуть украй необхідними, якщо Ви дійсно хочете впоратися з 
корупцією у місцевих органах влади та громадах. Керівники та лідери мають знайти 
в себе мужність поговорити про корупцію відверто та конструктивно; змінити свої 
приватні та публічні розмови про корупцію в інше русло; і залучати громадян, місце-
ву адміністрацію і громади до конструктивних діалогів щодо лікування, запобігання й 
стримування корупції, які й будуть джерелом значних змін їхньої поведінки.
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ПРИТЧА ПРО МІСТО ХАБАРНИЦЬК (Shakedown City)         ЧАСТИНА ПЕРША

Заключні слова про процес

Ми дали назви розділам притчі про місто Хабарницьк для того, щоб простежити стратегію лі-
кування та запобігання корупції, яку було детально описано в Частині другій цього посібника. 
Ця методологія відображає інші підходи до внесення запланованих змін у корупційні системи, 
тобто підходи, які були розроблені й удосконалені впродовж декількох десятиліть фахівцями 
з управління та організаційного розвитку. Хоча жодна з цих концепцій та стратегій не позбав-
лена помилок, усі вони можуть бути ефективними у справі складних випадків корупції, навіть 
коли в них практично відсутні аспекти поваги до організаційних меж та цінностей.

Для того, щоб зміцнити нашу віру в те, що корупцію, яка є наявною в органах місцевої влади, 
врешті можна приборкати, вилікувати й запобігти в майбутньому, ми хочемо стисло звернути-
ся до іншої сучасної соціальної проблеми, перед якою дуже часто опиняються місцеві органи 
влади та громади. Це проблема ВІЛ/СНІДу. Згідно з даними Всесвітнього Союзу по проблемах 
СНІДу, більше 8 000 людей умирають від СНІДу щоденно, а кожна друга дитина у світі стає си-
ротою кожні 14 секунд. Але ж існують значні досягнення для стримування та запобігання роз-
повсюдження ВІЛ/СНІДу багатьох частинах світу завдяки ініціативам національних та місцевих 
органів влади й лідерів громад.

Деякі люди можуть запитати нас, чому, розповідаючи про корупцію, ми вибрали таку аналогію 
як СНІД. Тому що в них існують деякі дуже очевидні спільні риси. Ми вважаємо, що ці спільні 
риси можуть допомогти нам краще зрозуміти ті соціальні й емоційні складності, які часто суп-
роводжують ініціативи з лікування та запобігання корупції. Наприклад:

● Ми підкреслюємо – лікування, запобігання та – тільки зараз ми б додали ще й стриму-
вання, як наш арсенал стратегій для боротьби з корупцією в місцевих органах влади 
та громадах. Це «медичні», а не караючі стратегії. Зусилля в боротьбі зі СНІДом на 
глобальному рівні також використовують ті медичні стратегії.

● Обидві проблеми базуються на соціальній хворобі, про яку не прийнято відкрито го-
ворити. Іншими словами, відкритість та прозорість не є тими аспектами або стилями 
поведінки, які можна легко застосувати в боротьби проти соціальних хвороб, у якій 
завжди існує великий відсоток заперечення – причому не тільки з боку безпосеред-
ньо залучених до цього людей, але й з боку лідерів громад та громадян.

  Давайте поглянемо на це з іншого боку, перш ніж буде досягнуто значного прогресу 
завдяки довгостроковим ініціативам як у питаннях СНІДу, так і питаннях корупції, 
велика кількість ключових зацікавлених сторін мусить змінити свої приватні та сус-
пільні промови, розмови та діалоги.

● Як корупція, так і СНІД поширюються через взаємодію або стосунки, які не мають 
політичних, економічних, соціальних або географічних меж. Розвиток кожної з цих 
проблем залежить від особистих взаємодій та взаємозв’язків, хоча ці взаємодії та 
взаємозв’язки мають зовсім різні мотиви й наслідки.

● Будь-які успішні ініціативи з лікування, запобігання та стримування обох соціальних 
хвороб потребують значних змін поведінки на різних рівнях взаємозв’язків.

● І на закінчення, у багатьох керівників та лідерів є тенденція до заперечення існуван-
ня проблем СНІДу та корупції, зокрема, коли ці проблеми починають масово прони-
кати в їхні організації та громади.

Що може бути не таким очевидним, так це схожість нашої стратегії боротьби з корупцією і 
стратегією, яка використовується багатьма міжнародними організаціями, неурядовими й бюд-
жетними організаціями, а також місцевими органами влади для боротьби з ВІЛ/СНІДом у різних 
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регіонах світу. Їхня стратегія, наведена в посібнику для розробки програм з боротьби з ВІЛ3 
«Надання допомоги для змін у моделях поведінки», містить наступні етапи.

Етап Перший. Попередні міркування: це проміжок часу до того моменту, коли людина 
почала розмірковувати про зміни або потребу в змінах.

● Усвідомлення проблем, їхню значимість та потенційний вплив, а також наскільки вони 
відповідають поточному стану подій.

● Емоційна реакція, тобто вираження почуттів щодо цих проблем.

● Аналіз довкілля середовища: оцінка того, як ці проблеми впливають на фізичне се-
редовище.

Етап Другий. Міркування та аналіз: відбувається щось таке, що спонукає людину почати 
думати про зміни.

● Процес міркування над проблемами, тобто аналіз думок та почуттів щодо проблеми 
й ситуації.

Етап Третій. Підготовка: це збір інформації та даних, оцінка засобів і потенційний вплив тощо.
● Розгляд інших засобів може включати вивчення нових моделей поведінки та навичок.

● Самоефективність: включає вибір методів дій, прийняття рішення про зміни, віра в 
спроможність змінитися.

● Соціальна підтримка: наявність альтернативних моделей поведінки та рішень в дов-
колишньому середовищі та підтримка змін.

Етап Четвертий. Дія: дії згідно з попередніми рішеннями, досвідом, інформацією, новими 
навичками й мотивацією для змін.

● Допомога у взаємодії та стосунках: відкритість і довіра до інших людей у питаннях 
труднощів, що виникають, і нової моделі поведінки.

Етап П’ятий. Підтримання: при прийнятті рішення про нову модель поведінки існує необхід-
ність постійних практичних дій щодо її підтримання.

● Зміцнення нової поведінки, наприклад методом заохочення й похвали.

● Розгляд інших варіантів для подальшого розвитку 

● Постійний контроль.
● Постійна соціальна підтримка.

Ваші міркування

Використовуючи модель, надану та описану в притчі про місто Хабарницьк, стисло напишіть 
про деякі речі, які, на Вашу думку, Ваші місцеві органи влади або громада можуть вжити з ме-
тою змін у державному секторі, а також для того, щоб змінити будь-які розмови про корупцію 
між собою.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Чи готові Ви особисто вжити деяких заходів для того, щоб змінити будь-які розмови та діалоги 
про корупцію й спрямувати їх в інше русло?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3 Брюс Парнел та Кім Бентон Parnell, «Надання допомоги для змін у моделях поведінки», посібник для 
розробки програм із боротьби з ВІЛ. Фейрфілд, Вікторія, Австралія. Центр медичних досліджень Макфарле-
на Бернета, 1999. (Ця публікація та її розповсюдження фінансується Програмою Розвитку ООН)
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ВИВЧЕННЯ ОСНОВ            ЧАСТИНА ДРУГА

ЧАСТИНА ДРУГА

ВИВЧЕННЯ ОСНОВ
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Деякі визначення

Джерело: словник необхідної термінології Фішера 
для практикуючих фахівців з лікування та запобігання корупції 

Лікування4∗: Виправлення, зцілення або постійне пом’якшення скрутного стану чи ситуації.

Запобігання5∗∗: Вживання практичних заходів для того, щоб уникнути небезпечних подій та 
ситуацій.

Корупція: Неправильні й незаконні спонукальні мотиви, які заплямовують державні органи 
влади та інші державні органи, спричиняючи деструктивні моделі поведінки й фактичний внут-
рішній розпад таких установ та організацій.

Державний орган: Група людей, об’єднаних під егідою єдиного органу влади, наприклад 
місцева самоврядна організація.

Втручання: Навмисна дія, спрямована на необхідну зміну чинного стану речей чи взаємовід-
носин.

Метафора: Мовний зворот, коли один клас речей умовно відноситься або порівнюється з ін-
шим класом речей, наприклад, корупція порівнюється з раком як захворюванням.

Притча: Стисла вигадана історія, що використовується для ілюстрації загальноприйнятого 
принципу або практики.

4∗ Лікування корупції – це скоріше стратегія протидії. Наприклад, Ви можете вдатися до невідкладної хірургії 
з метою подолання та усунення хвороби.
5∗ ∗ Запобігання корупції у Вашому місцевому органі влади або громаді потребуватиме стратегії попереджен-
ня. Це означає усунення можливості захворювання, або якщо це трапилося, то усунення розповсюдження 
хвороби у Вашому місцевому органі влади або громаді.
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ВИВЧЕННЯ ОСНОВ            ЧАСТИНА ДРУГА

Загальний огляд

Незважаючи на всю нашу увагу та власні поради щодо боротьби з корупцією в міських органах 
влади, впродовж тривалого часу ми вважали, що найбільш ефективні засоби боротьби з коруп-
цією мають бути наявними та доступними для допомоги місцевим органам влади вирішити такі 
проблеми. Після спілкування з колишнім мером міста Ла-Пас, Болівія, Рональдом Маклін-Абароа 
та ознайомлення з його досвідом подолання корупції на щорічній зустрічі його регіональної 
програми фундації FPDL у 2004 в Бухаресті, Румунія, ми зрозуміли стратегію, тому що методи-
ка вже існувала. Однак те, що, здавалось, було недостатнім, насправді виявилось найлегшим 
і найдоступнішим для місцевих лідерів, тобто використання досвіду міста Ла-Пас у Болівії та 
інших схожих досвідів.

Цей посібник є спробою заповнити прогалини в концепціях подолання корупції та можливістю 
зробити щось справді корисне для лікування й запобігання корупції в місцевих органах влади, 
як це було в місті Ла-Пас, Болівія, майже двадцять років тому. Тоді мер Рональд Маклін-Абароа, 
за допомогою досвідчених асистентів, узяв на себе дуже незвичну роль. Він став, як нещодавно 
писала журналістка Анна Квіндлен, внутрішнім аутсайдером у процесі лікування й запобігання 
корупції в його місті. Хоча вона писала про значимість жінок-аутсайдерів, які обіймають лідиру-
ючі посади, її точка зору нагадала нам мера Маклін-Абароа та його досвід у подоланні корупції 
в місті Ла-Пас.

Анна Квіндлен сказала про жінок, які обіймають лідируючі посади, таке:

Є така всеосяжна та негайна потреба, яка створює бажання відступити від 
звичайних традицій. Це люди нової породи: Внутрішні Аутсайдери. Вони сильні 
та самодостатні, хоча серед чоловіків вони мають вигляд дещо відокремле-
ний. Дуже часто від них можна почути: «Я ніколи не очікувала, що займати-
мусь цим». Може, це правильно. Може, це секрет лідерства, це не шлях отри-
мання повноважень або зміцнення влади, це шлях звільнення неочікуваного.6

Ми бачимо деякі цікаві паралелі між зростаючим показником кількості жінок на державній служ-
бі та кількості людей, які починають долати корупцію у місцевих органах влади та громадах. 
У багатьох випадках, основні «актори» одні й ті ж. Як проникливо зазначила Квіндлен, вони – і 
ви – являєте собою іншу породу лідера: Внутрішні Аутсайдери.

Більш того, її увага до питань «повноважень» та «зміцнення влади» (які, на її думку, краще 
оминати, якщо лідер хоче звільнити неочікуване) визначає дві великі хвороби, що лежать у 
витоків корупції в місцевих органах влади та громадах. Дуже часто люди, замішані в корупції, 
починають бачити свою участь у цих корупційних діях, як частину «повноважень», притаман-
них державним установам. А коли корупція «міцніє» в місцевих органах влади та громадах, 
урядовцям та іншим робітникам стає вкрай важко видертися з цієї «пастки», якщо вони не 
звільнять неочікуване, – саме про це й розповідає наш посібник.6

6 Цитата зі статті Анни Квіндлен, Значимість аутсайдера, Newsweek, 24 жовтня 2005 року. – С. 86.
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Деякі основні припущення

Цей Практичний посібник з лікування та запобігання корупції в місцевих органах влади ґрун-
тується на багатьох основних припущеннях. Розуміння цих припущень та їхніх потенційних 
наслідків буде корисним, якщо Ви та Ваші колеги розглядатимуть можливість використання 
цього посібника.

Припущення № 1: Лідируюча роль обраного місцевого органу влади та призначених служ-
бовців у будь-якій ініціативі з лікування та запобігання корупції в їхніх організаціях та громадах 
є справді важливою. 

Це припущення, що є основою цього практичного посібника, ґрунтується на декількох ключо-
вих чинниках, які є невід’ємними від вашої ролі та обсягу відповідальності як місцевого лідера 
державного органу:

● Процес змін не може бути успішним без Вашого бажання та самовіддачі.

● Ви володієте законними повноваженнями щодо ухвалення важливих рішень з ліку-
вання та запобігання корупції всередині Вашої державної організації або громади.

● Ви маєте потенціал для упорядкування людських, фінансових, керівних та фізичних 
ресурсів.

● Як місцевий державний лідер, Ви знаєте, де «зарито собаку», тобто де є прояви ко-
рупції в організації або де вона можливо існує в умовах взаємовідносин Вашого міс-
цевого органу влади із громадою. Без такої інформаційної бази неможливо діагносту-
вати корупційні хвороби та впроваджувати лікування й запобігання.

● Врешті, Ви маєте бути впевнені, що переважна більшість громадян хоче, щоб місцеві 
органи влади працювали якомога краще від їхнього імені. Це в їхніх інтересах – жити 
та працювати в суспільстві, в котрому немає корупції. Цей посібник допоможе Вам 
навчитись тому, як залучати Ваших працівників та громадян до ініціатив з лікування 
та запобігання корупції.

Припущення № 2: У то час, коли лідируючі функції й відповідальність за лікування та за-
побігання корупції у місцевих органах влади мають бути внутрішніми, ми вважаємо, що Вам та 
Вашій команді з лікування корупції у місцевому органі влади буде необхідна допомога одного 
або декількох зовнішніх фахівців або консультантів протягом усього процесу цього лікування.
Це припущення здебільшого базується на досвіді міста Ла-Пас й інших органів влади та їхніх 
зусиллях з лікування корупції. Це цілком природно для організації вдаватися до допомоги зов-
нішнього помічника, коли ця організація хоче запровадити внутрішні соціальні, економічні й 
організаційні зміни. Ми розповімо більше про цю потенційну роль далі в нашому посібнику.

Припущення № 3: Будь-яка ініціатива з лікування й запобігання корупції в місцевих органах 
влади та громадах буде ще ефективнішою, якщо вона ґрунтуватиметься на надійних стратегіях 
та інструментах лікувального втручання.

Цей Практичний посібник ґрунтується на багатьох різних досвідах лідерів як державного, так 
і приватного секторів (а також фахівців з організаційних змін) у подоланні таких проблем, як 
корупція всередині їхніх організацій і громад. Працюючи над цим Посібником, ми також спира-
лись на досвід багатьох практиків і теоретиків у їхньому прагненні зрозуміти природу корупції 
та шляхи подолання її деструктивних результатів на функціонування місцевих органів влади й 
громад. Ми надамо опис стратегії втручання, яка, на нашу думку, збільшить Ваш потенціал для 
досягнення успіху в процесі лікування й запобігання корупції.

Припущення № 4: Будь-яка довгострокова та ефективна стратегія лікування й запобігання 
корупції в місцевих органах влади та громадах має максимально залучати широке коло людей, 
різні групи, організації й установи.
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Процес, описаний в цьому Посібнику допоможе Вам зібрати команду, яку ми називаємо керів-
ною коаліцією, почати залучати різні зацікавлені сторони як всередині організації, так і ззовні, 
розглядати корупційні проблеми й шляхи їхнього лікування, розробляти й впроваджувати дов-
гострокову превентивну політику і програми. У більшості випадків, корупція є заразною інфек-
ційною хворобою, яка може перетворитися на епідемію, яка називається інституціолізованою 
корупцією. Таким чином, ефективні, довгострокові, стабільні лікувальні та превентивні ініціати-
ви потребують багатьох мереж за участю представників місцевих органів влади та громад.

Припущення № 5: Кращому розумінню складних, соціально-економічних та політичних за-
вдань, таких як лікування й запобігання корупції у місцевих органах влади, можуть допомогти 
метафоричні образи та мовні збороти. Хозе Ортега-і-Гассет, іспанський автор та державний діяч, 
нагадує нам, що «метафора – це, можливо, найбільш потужна сила, якою володіє людина».

Ми прислухалися до слів Хозе Ортега-і-Гассета й у цьому посібнику використали медичну ме-
тафору як для опису корупції, тобто ракової пухлини в державі, так і для процесів лікування й 
запобігання корупції. Нашу медичну метафору було підказано: 1) багатьма посиланнями на те, 
як інші люди описують корупцію, як рак, хворобу; 2) позитивними ознаками лікування корупції 
замість її критики та переслідування; та 3) надійними характеристиками щодо її запобігання.

Основна ідея цього посібника 
Ідея цього Практичного посібника дуже проста й зрозуміла. Він описує поетапний стратегічний 
підхід до лікування й запобігання корупції в місцевих органах влади, який, у більшості випад-
ків, ініціюється й спрямовується обраними та призначеними керівниками вищої ланки. 
Ця основна група місцевих лідерів працюватиме з постійно зростаючою кількістю службовців 
у цьому спільному процесі збирання й аналізу інформації та даних з корупційних впливів у ор-
ганізації, а також у спільних діях з лікування корупції. Лідерство й ініціатива мають виходити 
зсередини місцевих органів влади доти, доко, врешті, у цей процес почнуть залучатися ті люди 
в громаді, які замішані в корупції.
Якщо високопосадовці вирішують цю проблему в місцевих органах влади, вони можуть захотіти 
працювати із зовнішнім консультантом або помічником, який надаватиме допомогу у впровад-
женні лікувального втручання. Такий випадок мав місце у Ла-Пасі. Жорстких та фіксованих пра-
вил щодо залучення зовнішнього консультанта для надання допомоги в цьому процесі немає, 
ми включили обговорення цього варіанту в стислому описі загальної стратегії.

Цільова аудиторія
Цей Практичний посібник розроблено для користування обраними й призначеними службовця-
ми місцевих органів влади та можливо за допомогою одного чи декількох зовнішніх помічників. 
Обрані й призначені високопосадовці – це мер, голова ради, міський керівник, голова правлін-
ня, або будь-яка особа, яка має виконавчі чи керівні повноваження у Вашому місцевому органі 
влади. Іншими словами, цей Посібник призначається для тих людей, які завдяки своїм офіцій-
ним посадам та повноваженням, можуть виконувати лідируючу роль, необхідну для лікування 
й запобігання корупції в їхніх місцевих органах влади та громаді.

Медичні аналогії
Медичні терміни лікування та запобігання корупції, які використовуються в цьому Посібнику, є 
навмисними. Вони призначені для: 1) передачі ефективного меседжа стосовно образу мислен-
ня, яке має прийняти Ваш місцевий орган влади для подолання корупції зсередини; та 2) опису 
підходу до корупції з метою лікування як державного органу, так і суспільства. Аналогія «де-
ржавного органу», тобто порівняння механізмів управління – органів місцевої влади з тілом 
людини, має багату історію. Платон починає свою працю «Республіка», не тільки проводячи 
аналогію із методом дослідження, він також використовує аналогію для обговорення відносно-
го здоров’я або хвороби державного органу та його можливе лікування.
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Оскільки ми розмірковували над формулюванням стратегії, яка, на нашу думку, допоможе ор-
ганам місцевої влади викоренити корупцію позитивними й надійними методами, ми зрозуміли 
потенційну силу аналогії лікування та запобігання для допомоги службовцям місцевих органів 
влади й громадянам подолати корупцію як виснажливу й дорогу хворобу. Це має історичну па-
ралель – повернення до аналогії Платона про здорову державу та хвору корумповану державу 
в його відомому трактаті про демократію.

Функція зовнішнього помічника – допоміжної сторони

Як уже було згадано, ми вважаємо, що високопосадовці, які ухвалюють рішення щодо лікуван-
ня їхніх органів влади від корупційних проявів можуть отримати користь від послуг кваліфіко-
ваного й досвідченого зовнішнього помічника. Зазвичай, ця людина відповідає за керування 
спільного процесу збору й аналізу інформації, прийнятті рішень та вирішення проблем. Цей 
обсяг відповідальності вимагає від зовнішнього помічника глибоких знань і досвіду в проведен-
ні таких процесів в умовах складних організаційних структур.

На додаток до цього рівня кваліфікації Ви маєте бути впевнені, що ця людина:

● згодна присвятити багато свого часу плануванню й забезпеченню ходу процесу; 
розуміє необхідність конфіденційності;

● розділяє Ваші погляди й ставлення до ефективних шляхів втручання з метою лікуван-
ня та запобігання корупції;

● цій людині довіряють Ваші колеги та персонал, ця людина сумлінна й неупереджена 
в усіх аспектах стосовно складного лікування організації.

Ми звернемо увагу на досвід двох урядовців, на те, як вони впоралися з корупцією в межах 
їхніх місцевих органів влади й громад. Перший урядовець працював із зовнішнім помічником, 
інший – без помічника. Рішення стосовно роботи із зовнішнім помічником – це власний розсуд, 
який ґрунтується на багатьох чинниках: розмір штату і його навички, бюджетні обмеження, рі-
вень корупції, знання і навички стосовно впровадження запланованого процесу змін протягом 
тривалого періоду часу, тощо.

Цей посібник було написано для того, щоб Ви, як громадський лідер, та Ваша коаліція з лі-
кування корупції могли спланувати й впровадити план втручання без допомоги зовнішнього 
помічника, використовуючи запропоновані нами різноманітні інструменти й методики, розроб-
лені для надання логічної основи для подальших дій. Або ж Ви можете захотіти звернутися за 
допомогою зовнішнього помічника в цьому процесі. Вибір за Вами.

Ми хочемо попередити Вас, що обидва практичні випадки, використані нами для 
опису процесу лікування й запобігання корупції – це так звані випадки «героїв-
одинаків»; іншими словами, це місцевий лідер-одинак, який не був особисто замі-
шаний у корупції, але почав діяти з метою її «лікування».

Ми також усвідомлюємо, що існують такі ситуації, коли корупція інфікує всі місцеві 
органи влади і всю громаду, і маленька група людей бере на себе мужність зу-
пинити цю епідемію, навіть якщо ця група сама є частиною корупції. Оскільки ми 
на маємо реальних ситуацій такого типу для їхнього аналізу, тому ми вирішили її 
створити. Ви вже ознайомилися з нею у Частині першій: Початок розмови про 
корупцію. Це була алегорія про обраних представників місцевих органів влади 
міста Хабарницька, які кинули виклик тим, хто зазвичай каже: «Шляхів подолання 
корупції у моєму місцевому органі влади немає». У місті Хабарницьку відповідальні 
лідери громади взяли на себе ініціативу змінити стан речей і розмови про коруп-
цію. Ви теж можете це зробити.
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Важливість мати стратегію та думати стратегічно

Оскільки в цьому посібнику ми використовуватимемо терміни стратегія та стратегічний до-
сить часто, ми хочемо пояснити Вам наше розуміння цих термінів. Під стратегією ми розуміємо 
спосіб, за допомогою якого Ви досягнете того, чого прагнете.

Думати стратегічно про корупцію означає зіставляти Ваші припущення щодо причин корупції 
та що можна з цим зробити, розуміти системний характер цієї хвороби, оцінку потенціалу для 
створення місцевих коаліцій і партнерських стосунків між керівництвом міста й громадою, і 
планування та впровадження успішних стратегій з лікування й запобігання корупції у Вашому 
місцевому органі влади й громаді.

Ці стратегії мають: зосереджуватися на корумпованих системах, а не тільки на корумпованих 
людях, визначати й боротися з найнебезпечнішими формами корупції і мати короткострокові, 
середньострокові та довгострокові цілі.

«За» і «проти» цього посібника 

Перш за все пропонуємо розглянути всі «проти». Є багато речей, які Ви не знайдете в цьому 
Посібнику, навіть якщо Ви дуже на це розраховуєте. Ми вважаємо, що це буде чесно – попере-
дити Вас заздалегідь для того, щоб Ви не витрачали свого часу в пошуках цих питань, коли Ви 
працюватимете з цим Посібником.

Наприклад:

● Ви не знайдете обговорення питань етики й моралі корупції. Хоча корупція 
завдає безпосередньої і передбачуваної шкоди, зокрема найбільш вразливим гру-
пам населення, і, таким чином, порушує моральні правила, що існують у більшості 
суспільств, автори книги «Корумповані міста» нагадують нам, що будь-яка стратегія 
з лікування корупції «має бути поза межами моралізування, формалізму та сте-
реотипів, що корупція не існувала б, якби всі ми виконували свої обов’язки. Це має 
бути вищим за бажання встановлювати нові правила, нові стандарти та нові 
рівні перевірки». Вони також просять тих людей, які хочуть вилікувати корупцію в 
їхніх місцевих органах влади «поглянути на корупцію через нову призму економіки 
й тимчасово відмовитись від звичної призми моральності та етики».7 (Клітгаард, 
Маклін-Абароа та Перріс, 2000 рік). Джон Саліван та Олександр Школьников зробили 
схоже спостереження у своїй статті про корупцію в місцевих органах влади.

  «Оскільки визначення корупції бувають різні, тому що корупція має багато форм, 
ця проблема часто стає питанням етики та моралі. Проте, ця проблем має 
трактуватися й аналізуватися скоріше з економічного погляду, ніж як аморальна 
поведінка, її треба сприймати як поведінку, яка накладає додаткові витрати на 
громадян, фірми, уряди та врешті на цілі економічні системи»8. 

  Ми не заперечуємо, що етичний аспект також є важливим у створенні клімату для 
лікування й запобігання корупції; ми просто хочемо запевнити Вас, що зосередження 
виключно або тільки на етичному аспекті не є ефективним шляхом лікування цієї 
хвороби.

● Ви не знайдете тут такого суб’єктивного упередження, що ефективні 
ініціативи з лікування корупції спочатку треба впроваджувати ззовні ор-
ганізації. Ми вважаємо, що корупцію краще лікувати зсередини й не впливати на 

7  Роберт Клітгаард, Рональд Маклін-Абароа та Ліндсі Перріс, Корумповані міста: Практичний посібник з по-
передження та запобігання, Інститут сучасних досліджень Окленда, Вашингтон, МБРР, 2000. – С. 2.
8 Джон Саліван та Олександр Школьников, Протидія корупції: Перспективи та рішення приватного сектора, 
«Economic Reform Issue Paper» № 0409, Вашингтон, Центр з міжнародного приватного підприємництва, 22 
вересня, 2004 року. – С. 2. 
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органи місцевої влади ззовні. Це не означає того, що зовнішні втручання не є суттє-
вими, як наприклад голосування проти негідників від влади, але ж ми за те, щоб 
лікувати державні органи зсередини. З іншого боку, ініціативи місцевих органів влади 
також мають залучати громаду до дій. Корупція не існує у вакуумі. Також її не можна 
вилікувати або запобігти їй в ізоляції від оточуючого середовища. Вплив як найвищих 
органів влади, так і громади є двома важливими чинниками, які можуть допомогти 
лідерам місцевого органу влади в їхніх зусиллях щось змінити.

● Ви не знайдете тверджень про те, що Ви можете мати корумповані місцеві орга-
ни влади навіть без залучення такої складової як суспільство. У більшості суспільств 
громадяни зазвичай заперечують той факт, що корупція інфікувала як переносника 
хвороби, так і її реципієнта. Оскільки багато громадян, які платять хабарі за отри-
мання яких-небудь послуг, часто вважають, що це лише «сплата за можливість зай-
матися комерцією», то вони є досить активними, але й небажаючими учасниками ко-
рупційних дій. Навіть якщо стратегія, яку ми відстоюємо, перш за все зосереджується 
на місцевому апараті управління, суспільство однаково є причетним до корупції. Як 
нагадують нам Джон Саліван та Олександр Школьников, «приватний сектор є рівно-
правним учасником корупції, тому зусилля з обмеження їхнього залучення в коруп-
цію також є важливими»9.

● Ви не знайдете тут приділення уваги різким коригувальним і юридичним захо-
дам, таким як агресивна боротьба з корупцією. Цей Практичний посібник не розгля-
дає агресивного підходу до подолання корупції. Такий підхід боротьби з корупцією 
має на увазі, що хтось повинен бути покараним, звільненим, навіть кинутим за ґрати! 
Хоча, на жаль, існують такі несумлінні люди, які мають бути покарані за свої осо-
бисті правопорушення проти державних установ. Тобто деякі агресивні стратегії як 
«підсмажити велику рибу», яку було використано мером міста Ла-Пас та деякими 
авторами у своїх кампаніях з лікування корупції, можуть бути стратегічно важливими 
для встановлення загальної атмосфери й інформування про те, що певні моделі по-
ведінки не будуть терпіти.

  Ми не пропонуємо Вам або будь-кому іншому дивитися крізь пальці на корупцію або 
незаконну поведінку. Але боротьба з власними службовцями, навіть якщо Ви знаєте, 
що багато з них замішані в корупції, навряд чи буде успішною. Як нагадує нам Джастіс 
Ефрен Плана, який успішно подолав систематичну корупцію у Філіппінському Бюро 
внутрішніх державних доходів: «Ви не можете бути в організації як «білий лицар», 
кажучи, що всі навколо чорні і Ви збираєтесь скрутити їм шиї10.

  Агресивні дії проти корупції можуть спричинити зворотну віддачу та непередбачувані 
наслідки. Сам акт «боротьби з корупцією» значить, що люди, звинувачені у корупції, 
так чи інакше опиратимуться. Не опиратися, згідно з Ісаком Ньютоном, визначає 
третій універсальний закон механіки.

  “На кожну дію завжди є протилежна та рівна їй протидія: або дії двох тіл одне на одне 
завжди рівні за величиною та спрямовані у різні боки11”. У разі цієї неминучої реакції, 
яка може швидко зробити процес подолання корупції небезпечним та неефективним, 
ми вважаємо, що Вам необхідно обдумати ефективніший підхід, запозичений з теорій 
та стратегій, що використовуються в медичній професії. 

● Ви не знайдете негайних, легких та постійних рішень подолання корупції 
в системах місцевих органів влади. Це було б безглуздям вважати, що будь-яке 

� Джон Саліван та Олександр Школьніков. – С. 2.
10 Роберт Клітгаард, Рональд Маклін-Абароа та Ліндсі Перріс. – С. 89-90.
11 З «Принципів математики. Закони механіки III» сера Ісака Ньютона (приблизно 1729 рік)
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зусилля з лікування й запобігання корупції буде легким, швидким або стабільним. 
Якщо перефразувати джазового співака Біллі Холідея то, «щось складне Ви можете 
зробити швидко. Неможливе забере у Вас набагато більше часу».

Зараз, коли Ви маєте уявлення, що ми не плануємо висвітлювати в цьому посібнику, розглянемо 
ключові аспекти, які Ви зможете знайти в посібнику. Наприклад, ось що Ви знайдете:

● Нові ідеї щодо характеру корупції і розуміння підходу лікування й запобі-
гання корупції у ваших місцевих органах влади та громаді. Ми з’ясуємо, що 
ми маємо на увазі під лікуванням і запобіганням корупції в контексті місцевих ор-
ганів влади та громади, а також наше використання медичної метафори; визначи-
мо корупцію з різних поглядів; розглянемо унікальність місцевих органів влади як 
факторів змін; опишемо деякі інструменти, які ми використовуватимемо, включаючи 
запланований процес змін.

● Стратегічний, спрощений, запланований процес змін, описаний у вигляді 
логічної низки дій. Цей процес, розроблений, щоб допомогти Вам та Вашим коле-
гам у лікуванні й запобіганні корупції у Вашому місцевому органі влади та громаді, 
який описується за допомогою використання двох реальних випадків. Оскільки ці 
два випадки дуже різняться, то заплановані процеси змін, що використовувались у 
кожному випадку, також дуже мало схожі.

● Набір різноманітних інструментів для використання у процесі лікування й 
запобігання корупції у Вашому місцевому органі влади та громаді. Ці інс-
трументи політики впровадження та управління представлені нами у Книзі 2 (Інс-
трументи для сприяння процесу), також ми покажемо стратегічний підхід, описаний 
у Книзі 1, Частині третій (Впровадження основ на практиці). Вони були розроблені 
для того, щоб допомогти Вам та Вашій команді: зібрати та проаналізувати важливу 
інформацію, розставити пріоритети, прийняти рішення, розпочати діяти, та оцінити 
вплив Ваших дій на стан здоров’я Вашого місцевого органу влади.  

Після цього довгого вступу прийшов час дослідити деякі з питань, про які ми тільки згадували. 
Це наша спроба допомогти Вам краще зрозуміти ту територію, яку Ви досліджуватимете та за-
войовуватимете в процесі лікування й запобігання корупції у Вашому місцевому органі влади та 
громаді. Перше наше основне твердження полягає в тому, що Ви можете вилікувати корупцію 
та запобігти її подальшим проявам.
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Лікування й запобігання корупції

Якщо запозичити та трохи перефразувати слова Шекспіра, «вилікувати або не вилікувати – ось 
в чому питання». Це риторичне питання, яке може допомогти Вам вирішити, чи візьметесь Ви за 
лікування й запобігання корупції, оскільки Ви непокоїтесь через корупцію у Вашому місцевому 
органі влади та громаді. Насправді ці два підходи співпадають, тому що лікування й запобігання 
є ще й частиною тієї страви, яку Ви маєте приготувати для подолання корупції у Вашому місце-
вому органі влади та громаді з короткострокової та довгострокової погляду.

Для цього обговорення ми використовуватимемо ті аналізи конкретних випадків, що були зосе-
реджені в цілому на «лікуванні» корупції. Але ж в обох випадках органи місцевої влади швидко 
переходили до подвійного режиму дій – як до лікування, так і до запобігання корупції. Ми ро-
зуміємо, що в процесі розробки й написання цього посібника, терміни лікування й запобігання 
корупції в дійсності є метафоричною стравою, а не двома стравами, які подаються послідовно 
але в різний час.

Ці два підходи також використовують багато однакових інструментів і дотримуються однакових 
запланованих схем змін та однакових кроків у своїй реалізації. Це робить наше завдання опису 
Ваших лікувальних і профілактичних втручань набагато легшим. Проте, Вашим завданням (у 
нашій стратегічній суміші двох підходів) буде оцінка розбіжностей між лікуванням і запобіган-
ням, намагаючись не заплутатись у риториці визначень та описів. Лікування корупційної ситуа-
ції не обов’язково означає запобігання від її повторної появи. Лікування частіше є результатом 
чинної дії. Запобігання більше орієнтується на майбутнє. Іншими словами, яким чином Ви, як 
державний урядовець, зможете вилікувати корупцію і гарантувати те, що ця хвороба не видоз-
міниться та не продовжить інфікувати Вашу організацію в майбутньому?

Отримання ширшого уявлення про корупцію: аналіз реального прикладу 

Зараз ми маємо багато інформації стосовно цього явища, яке ми називаємо корупцією. По-
шукова система Yahoo в Інтернеті знайшла приблизно 56 100 000 статей про корупцію за 0,16 
секунд; у той час, коли Google знаходив більш ніж 59 мільйонів статей за 0.21 секунди. Це трохи 
приголомшує. Тому ми обмежимо наше обговорення двома фактичними реальними приклада-
ми – в цих ситуаціях місцеві лідери успадкували корупцію, коли вони обійняли на свої посади.

Перший приклад – це приклад Рональда Маклін-Абароа, відважного мера міста Ла-Пас у Болівії. 
Другий приклад ґрунтується на досвіді одного з авторів, коли він був керівником маленького 
університетського містечка у Сполучених Штатах. Ми вирішили зосередитися на цих реальних 
ситуаціях, бо вони дуже різні з погляду корупційних дій, сторін, залучених до лікування корупції 
та розміру й складу муніципального самоврядування.

● У місті Ла-Пас новий мер зіткнувся із інституціолізованою корупцією, вона проникла 
в кожну щілину державного органу та погрожувала знищити економіку міста. Мер 
вжив сміливих та рішучих заходів у напрямку подолання корупції й отримав міжна-
родне визнання за ці свої дії.

● У місті Стейт Коледж корупція обмежувалась однією міською монополією, яка контро-
лювалася містом – це видача дозволів приватним підприємствам та місцевим грома-
дянам на забезпечення житлом більш ніж 10 000 студентів університету, які мешкали 
не на території університету. (Хоча цілком можливі були й інші джерела для корупції, 
цей тривожний сигнал змусив нового керівника міста вжити заходів.)

Оскільки ці два приклади є зовсім різними, стратегії, які залучали до дій місцевих урядовців, 
мали багато спільного. Більш того, ці стратегії відображали більшість основних результатів 
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досліджень із менеджменту, організаційного розвитку й запланованих змін, а також практику 
декількох останніх десятиліть.

Ці два випадки також відрізняються у способі, яким корупція себе виявила в межах цих двох 
громад. У Ла-Пасі корупція разюче «впадало в око». Коли Рональд Маклін-Абароа обійняв поса-
ду мера, будь-яка людина, яка мала справи з містом, також мала справи з кишенями тих чи ін-
ших службовців; більшість випадків шахрайства було пов’язано саме з міськими чиновниками.

У місті Стейт Коледж корупція була м’якшою, гниллю, яка зачепила тільки частину населення. 
Якщо Ви не були студентом, змушеним жити поза межами університетського містечка через 
нестачу місць в університетському гуртожитку, Ви напевно не знали й гадки не мали про ко-
рупцію. Те, що ми вважаємо важливим у цьому випадку – це відносна безпорадність меншості 
населення та легкість, з якою вони могли стати заручниками в руках майнових інтересів і 
державних службовців, які них не бачать, оскільки ті живуть у тіні економічної та соціальної 
пануючої тенденції їхнього суспільства .

Оскільки розмір та обсяг корупції в цих двох ситуаціях значно відрізняються, застосовувані 
стратегії для подолання корупції мали багато спільного. Корупція змінюється в залежності від 
місцевих органів влади. Далеко не кожний мер або керівник місцевого органу влади матиме 
справу з таким видом інституціолізованої корупції, яка паралізувала здатність Ла-Паса фак-
тично й ефективно функціонувати. Багато з Вас матимуть справу з обмеженою корупцію, як 
у випадку містечка Стейт Коледж. Розмір місцевого органу влади, який Ви представляєте, та 
ресурси Вашої команди можуть дуже відрізнятися від цих двох випадків.

Як ми вже згадували, ці дві ситуації є типом втручання «героя-одинака», коли один урядовець, 
який є новачком в організації, ініціює процес лікування корупції. Існує багато інших шляхів 
подолання корупції, і ми також опишемо ситуацію у Книзі 1, Частині І, коли ті, хто вважався за 
корумповану організацію, вирішили вжити низку заходів для лікування корупції.

Визначення корупції на практиці 

Якщо Ви хочете досконало вивчити це питання, дуже корисні наступні джерела. Тобто, якщо Ви 
бажаєте розглянути ці ідеї ширше, ніж вони розглядаються в цьому посібнику, то немає кращих 
джерел ніж: «Transparency International» (TI); Центр з антикорупційних ресурсів в Утстейні (U4) 
в Норвегії; та Програма Організації Об’єднаних Націй по населених пунктах UN-HABITAT12 . Ми 
радимо Вам відвідати їхні вебсайти та сайти інших організацій для того, щоб Ви знали як трак-
тується прозорість і корупція, а також, що роблять інші організації в цьому напрямку.

Ми звернулися до авторів книги «Корумповані міста» (Клітгаард, Маклін-Абароа та Перріс), щоб 
подивитися на їхнє практичне визначення корупції, а також їхнє розуміння того, як лікувати або 
запобігати проявам корупції у місцевих органах влади. Вони широко трактують це поняття, а 
саме як

неправильне використання своєї посади для власної користі, оскільки по-
сада – це позиція довіри, тобто людина отримує повноваження з метою 
представляти будь-яку приватну, державну або некомерційну установу2.

Вони також поясняють, що існують й інші види корупції, причому не всі вони однаково небез-
печні. Найбільш руйнівною не є корупція, яка припускає сплату грошей з метою прискорити 
отримання будь-яких послуг, але:13

12 UN-HABITAT та «Transparency International» спільно надрукували в 2004 році «Інструменти підтрим-
ки прозорості в системі місцевого управління». Цей набір інструментів, який можна знайти на вебсайті 
www. unhabitat.org надає широку базу для розробки програм прозорості місцевої влади. Він пропонує 29 
інструментів оцінки та контролю, доступ до інформації й участь громадськості, сприяння розвитку етичних 
норм, професіоналізму й добросовісності, а також інституційним реформам. Ілюструється на прикладі 72 
реальних випадків з усього світу.
13 Клітгаард, Маклін-Абароа та Перріс. – С. 14-15
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● Корупція, яка підриває правила гри, наприклад, правосуддя та поліція, права влас-
ності або кредитна й банківська системи. Цей тип корупції руйнує економічний і полі-
тичний розвиток країни.

● Корупція, яка дозволяє підприємствам забруднювати довкілля; лікарням вимагати 
гроші у пацієнтів; або будівельникам красти цемент і будувати будинки, які розва-
ляться під час першого ж землетрусу. Цей тип корупції руйнує навколишнє середо-
вище і вбиває людей.

Вони також говорять про ступінь поширення корупції. Більшість систем може протистояти не-
великій корупції. Але коли корупція стає нормою, коли корупція стає систематичною, її наслідки 
завдають багато шкоди. Це схоже на серйозну хворобу або навіть комбінацію хвороб. Наше тіло 
може протидіяти декільком хворобам, але коли вони поширились на більш ніж одну систему та 
впливають на основні функції, ми руйнуємось.

Врешті, автори пропонують дуже практичну й діючу формулу для ідентифікації передумов або 
ситуацій, які можуть призвести до корумпованих дій: К = М + Д – П 14. Оскільки ми беремо ме-
дичний підхід для лікування й запобігання корупції в цьому посібнику, Ви можете розглядати 
цю формулу як ДНК корупції.

Корупція (К) дорівнює монополії влади (М), плюс свобода дій чиновників, (Д) мінус підзвіт-
ність (П). Як вони це пояснюють: «Не має значення, чи то державний, приватний або не-
комерційний сектор, знаходимось ми у Ла-Пасі, Лілонгве або Лос-Анджелесі». Якщо хтось 
має монопольну владу над товарами або послугами, та має свободу у вирішенні питань щодо 
того, чи отримає хто-небудь ці товари або послуги та за яку ціну, тоді тут не існує підзвітності 
– клімат дозрів для корупції. Іншими словами, корупція – це злочин з раціонального, еко-
номічного розрахунку, а не емоційний злочин. Коли розмір власної винагороди є вели-
ким, а шанс бути схопленим, або штраф у разі, якщо вже схопили, є малим, то люди, керовані 
потребою чи жадібністю, піддаються спокусі корупції.

Деякі люди стверджують, що формулу Клітгаарда може бути змінено, якщо ми візьмемо до ува-
ги «етичний» чинник15. Так, дійсно, сприяння розвитку етичної поведінки може відіграти значну 
роль у зменшенні корупції, збільшуючи прозорість і громадську участь у цьому процесі. Однак, 
у цьому Практичному посібнику ми дотримуватимемося оригінальної формули Клітгаарда.

«Вуличне» визначення 

Оскільки далі в цьому посібнику ми використовуватимемо визначення корупції, запозичене з 
книги «Корумповані міста», ми також вважаємо, що це дуже корисно навести точку зору тих, 
хто має з цим справу щоденно, тому що вони прагнуть заробити на життя. Як Ви можете собі 
уявити, вони визначають корупцію трохи по-іншому.

Багато років тому Фред Фішер брав інтерв’ю у лідерів ділового світу в Гані стосовно питань 
корупції в процесі економічного розвитку. Один з цих опитуваних людей був хитрий старий  
ліванський торговець, який сказав: «Фред, Ви маєте визнати, що існує різниця між корупцією 
та тим, що зветься «дати на лапу». – «Невже. І яка різниця?» Він дуже авторитетно відповів: 
«Корупція полягає в тому, що я плачу комусь, щоб він або вона зробили щось таке, що вони 
не повинні робити. Дати «на лапу» – це заплатити комусь, щоб він зробив те, що він має 
робити, але скоріше».

14 Клітгаард, Маклін-Абароа та Перріс. – С. 26 (Згідно з посиланням на першоджерело цієї формули, 
створеної Діпаком Гіквалі в неопублікованій роботі під назвою «Структурне шахрайство: Корумповані 
культури в громадській роботі, 1994).
15 UN-HABITAT та «Transparency International», «Інструменти підтримки прозорості в системі місцевого 
управління», С. 14. Вони пропонують такий варіант формули: К = (M+Д-П)/E, де E – це «етичне 
середовище».
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ВИВЧЕННЯ ОСНОВ            ЧАСТИНА ДРУГА

Він пояснив: «Коли у мене є партія свіжих фруктів на вантажній платформі в аеропорту і 
я не може нікуди її відправити, поки митник не дасть свого дозволу, я розумію, що фрукти 
зіпсуються, якщо не будуть відправлені вечірнім рейсом, тому я заохочую його працювати 
трохи скоріше».

Роз’яснення старого торговця звучить розумно, чи не так?
Але ж, згідно з авторами книги «Корумповані міста», корупція – це злочин з економічного 
розрахунку. Те, що не сказав старий торговець, було «дати «на лапу» – означає заплатити 
митникові за те, що він так чи інакше повинен робити, але скоріше, і можливо його такса 
збільшуватиметься». А якщо цей митник стане жадібним та почне підвищувати ставку до цієї 
межі, коли торговцеві це коштуватиме його прибутку і торговець вирішить вийти з бізнесу. 
В цьому разі дрібні фермери, які постачають свіжі фрукти посередникові в економічній ланці 
подій, можуть взагалі втратити ринок, або вони будуть змушені шукати нові ринки. Хіба неве-
личка бюрократична корупція, тобто те, що старий торговець назвав «дати трохи грошей «на 
лапу», не перетворюється поступово на складнішу та більш руйнівну форму корупції?

У розумінні корупції та того факту, як вона перетворюється на інфекційну хворобу, що вражає 
Ваш місцевий орган влади, дуже важливо дати оцінку влади «вуличних» бюрократів. В опи-
саному нами випадку, митник, який є яскравим прикладом «вуличного» бюрократа, фактично 
взяв на себе роль творця політики, нехтуючи повноваженнями державного службовця, які 
встановлені правилами та інструкціями і які він має виконувати.

А що як торговець стане жадібним та вирішить, що хоче позбутися нових конкурентів, які 
з’являться в аеропорту із свіжими ананасами. Він тоді почне платити митникові, щоб митник не 
робив для конкурентів того, що він робить для цього торговця. Навіть старезне та очевидно 
безпечне мистецтво «давати на лапу» може мати непередбачувані наслідки. Дрібна корупція 
може розвинутися в більші форми корупції і навіть перетворена громадянами в «політичну ко-
рупцію», якщо обрані чиновники не дуже старанні у виконанні своїх представницьких, керівних 
і контролюючих повноваженнях. Оскільки обрані чиновники не завжди є частиною такої про-
блеми як корупція, як було описано, вони мають бути частиною будь-якої потужної програми з 
лікування та запобігання корупції.

Торговець з Гани надав нам чудовий приклад формули К = М + Д – П. Уряд Гани має моно-
полістичну владу в наданні послуг розмитнення у будь-яких пунктах відвантаження в країні. 
Її митники мають свободу в наданні послуг розмитнення й з’ясовується (якщо старий торго-
вець був чесним у своїй оцінці), що ані митники, ані митні органи, які відповідають за контроль 
виконання службових обов’язків, майже не підзвітні. Це середовище дозріло до використання 
свого службового становища.
Трагедія цього невеличкого описаного нами випадку є потенціалом для відносно незначних 
заражень на периферії державного органу, які можуть перерости в тяжку хворобу, що охопить 
усю систему. Крім того, приватний торговець, який не має службового статусу або влади в ме-
жах організації, також може привласнити собі роль творця політики та приймати рішення, які 
є обов’язками для державних службовців. Корупція має тенденцію стирати межі між тим, що є 
приватними та державними ролями й обов’язками в наших суспільствах. Корупція завдає удару 
самій суті демократичного процесу, руйнуючи довіру між владою та громадянами.

Ми ще повернемось до формули Клітгаарда, Маклін-Абароа та Перріса: корупція (К) дорів-
нює монопольній владі (M), плюс свобода дій чиновників (Д), мінус підзвітність (П), 
коли ми розглядатимемо етап діагностики лікування й запобігання корупції в місцевих органах 
влади та громадах. Ми також розглянемо деякі місцеві урядові програми й послуги, які най-
більш уразливі з погляду ДНК корупції: M + В – П.

Але, по-перше, – ще одне роз’яснення того, що ж таке корупція. Оскільки Клітгаард, Маклін-
Абароа та Перріс визначають її як злочин з економічного розрахунку, Саліван та Школьников з 
Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) описують корупцію в межах економіч-
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ної концепції попиту й пропозиції. Вони стверджують, що сторона, яка забезпечує пропозицію 
корупції, – це приватний сектор, що дає хабара та подарунки державним службовцям, які, у 
свою чергу, є стороною попиту корупції 16. Ці два погляди є важливим внеском як у розуміння 
корупції, так і в розуміння того, що місцеві органи влади мають із цим робити.

Ваші міркування

Приділіть трохи свого часу та обміркуйте те, завдяки чому корупція досягла такого рівня у Ва-
шому суспільстві або місцевих органах влади, де вона має серйозні наслідки на зразок щойно 
описаних. Що Вас турбує стосовно економічних витрат для пересічного громадянина внаслідок 
корупції?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Що Вас турбує стосовно соціальних витрат унаслідок корупції?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Що Вас турбує стосовно політичних витрат?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Що, на Вашу думку, Ви можете почати робити для того, щоб позбутися причин Вашого занепо-
коєння, враховуючи Вашу особисту роль у місцевому органі влади та Вашу точку зору?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Корупція і медична метафора

Як уже було згадано у Вступі, цей Практичний посібник ґрунтується на основному припу-
щенні, що корупція – це хвороба, навіть ракова пухлина, яку треба лікувати та запобігати 
її подальшій появі. У цьому рішенні, ми звичайно були під впливом досвіду міста Ла-Пас, на-
віть запозичили їхні визначення для назви нашого посібника. Ми також зрозуміли, оскільки ми 
вивчили багато робіт із корупції, що медична метафора – це дуже потужний спосіб для опису 
того, що є корупцією насправді. Ось декілька прикладів, що були знайдені нами в ході нашого 
дослідження цього стратегічного підходу до корупції, які тільки зміцнили наше рішення щодо 
використання медичної метафори.

● У нещодавній статті під назвою «Сумнівів немає: Європа в корупційній біді» автор 
висловився, що «корупція розповсюджується як ракова пухлина».

● Роберт Клітгаард, який зробив дуже багато досліджень щодо втручань з метою по-
долання корупції у державних органах у всьому світі, стверджує: «Поруч з тиранією, 
корупція є величезною хворобою урядів. Досвідчені хірурги потребують більше 
ніж одного способу лікування цієї хвороби».

● І ще, Світовий Банк у своїх публікаціях називає корупцію «раковою пухлиною, що 
розвивається на симптомі невдалого управління».

16 Джон Саліван та Олександр Школьников. – С. 2
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Ці терміни фактично пропонують нам використати метафору медичного стану держави. Серед 
того, що ми нещодавно прочитали, немає нічого більш ефективного, ніж використання медич-
ної метафори й форми притчі для того, щоб розкрити важливість проблеми корупції та потреби 
її вилікувати, у редакторській статті під назвою: Максимально запобігайте ситуації, коли 
порушення корупційного здоров’я досягне своєї критичної точки.

Ця редакторська стаття від 16 серпня 2004 року, яка вийшла у виданні The Economic Observer 
(китайська ведуча щотижнева газета, яка висвітлює питання економіки, політики та культури) 
наводить стародавню китайську притчу, яка дуже підходить під нашу медичну метафору щодо 
корупції та водночас є нагадуванням того, наскільки віроломною і небезпечною може бути ко-
рупція для здоров’я нації17. Це чудова історія з минулого й актуальне пророцтво про небезпеку 
ігнорування корупції.

Багато століть тому дуже досвідчений лікар на ім’я Б’ян Ку був запрошений 
оглянути короля Кі Хуангонга. Лікар тільки глянув на короля і сказав: «Ви 
хворі». Король був шокований і розлючений, тому безапеляційно відповів: «Я 
не хворий». Декілька місяців потому, оглядаючи короля, Б’ян Ку знову сказав: 
«Ваша хвороба стає дедалі серйознішою. Я хвилююся, бо якщо її не лікувати, 
вона ускладнюватиметься». Король відмовився слухати лікаря.

Під час наступного огляду короля, Б’ян Ку глянув на нього, відвернувся та пішов 
геть. Король відправив свого помічника, щоб той наздогнав Б’ян Ку та привів 
його назад до короля. «Роз’ясни, що це означає», – кричав король на лікаря. Б’ян 
Ку відповів: «Коли хвороба знаходиться там, де з’єднання шкіри та м’язів, її 
можна вилікувати гарячими компресами; коли хвороба вже у плоті, може допо-
могти акупунктура; коли хвороба у кишках та шлунку, є суміші, які її долають; 
але, коли хвороба у мозку кісток, залишається сподіватись тільки на долю, 
тому що ліків від цього немає. Зараз ця хвороба вже проникла у Ваш кістковий 
мозок, і тут я безсилий». Через п’ять днів король Кі Хуангонг помер.

Автор роз’яснює всі стадії, щоб наочно показати як зростає корупція в Китаї після Революції. Він 
розповідає про те, що їхнє суспільство вже досягло тієї точки, де «корупція не тільки зруйну-
вала основні інтереси пересічних громадян, але й серйозно ушкодила самі основи суспільства, 
впливаючи на основні цілі та завдання правлячої партії». Він каже про те, що люди та уряд 
мають спільний розум і серце. Вони відчувають ненависть до корупції, але ж вона продовжує 
процвітати.

Ці авторські коментарі, що стосуються розвитку стратегічного підходу, і які ми хочемо показа-
ти, є доречними у двох аспектах. По-перше, це медична метафора, яку він використовує для 
опису стану корупції у Китаї; власне те, що використовуємо й ми. І що важливіше – підхід, який 
він пропонує для лікування й запобігання корупції, є дуже схожим на стратегічний підхід, який 
ми детально роз’яснюватимемо далі. Давайте проаналізуємо його слова.

Після того, як ми цілком зрозуміли природу хвороби (корупції), ми також по-
винні оцінити ступінь хвороби. Напевно ми маємо виконати відкрите, наукове 
та систематичне дослідження, яке дозволить нам отримати точну й повну 
картину того, що ми маємо в цьому випадку. Спираючись на це дослідження, 
ми можемо обговорити те, який метод лікування треба застосувати, обсяг 
лікування, а також час та сили для виконання цього методу. Тільки після то-
го, як люди отримають повне уявлення про хворобу, вони можуть обміркову-
вати свої цінні пропозиції.

17 Стародавню притчу та іншу інформацію про корупцію в Китаї було взято з редакторської статті від 16 
серпня 2004 року у виданні The Economic Observer, «Максимально запобігайте ситуації, коли порушення 
корупційного здоров’я досягне своєї критичної точки».
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Автор пропонує відкрите, спільне й систематичне діагностування корупції, супроводжуючи 
свою пропозицію варіантами й можливими діями для подальшого розгляду та обговорення. 
Мабуть ми б не змогли знайти кращого захисника для підходу, який ми пропонуємо для ліку-
вання та запобігання корупції у межах Вашого місцевого органу влади та громади. Перш ніж 
ми перейдемо до дії, ми хочемо стисло розглянути місцевий орган влади як інструмент для 
управління цими видами складних соціально-економічних проблем.

Розуміння місцевих органів влади як особливих установ, 
що виконують роль ініціаторів змін

Місцеві органи влади є складними установами: в історичному розрізі, з погляду юридичних пов-
новажень та структури, а фактично, завдяки безлічі обставин. Наприклад, місцеві органи вла-
ди, що виникли з централізованих державних систем (у так званих перехідних країнах), мають 
багато проблем і можливостей для корупції, які місцеві органи влади історично мали протягом 
багатьох років. Місцеві органи влади також дуже різняться за ступенем «автономності» або 
юридичної і процесуальної незалежності від вищих органів влади. Спосіб юридичної, політичної 
та організаційної структуризації урядів часто регулює потенціал і ймовірність виникнення ко-
рупції. Ці унікальні змінні величини, незалежно від того, що ми кажемо про ці установи, можуть 
відрізнятися частково від Вашого досвіду як місцевого службовця або від особливостей коруп-
ції в місцевому органі (органах) влади, яку Ви хочете вилікувати або запобігти. Тобто, спосіб 
структуризації і власна реальність стану Вашого місцевого органу влади.

Корупція у місцевих органах влади являє собою набір проблем, що відрізняються від корупції у 
національному уряді або приватних організаціях.

Наприклад, ті рішення, які Ви приймаєте як керівник місцевого органу влади, вплинуть не тіль-
ки на Вашу організацію та її спроможність функціонувати, вони також вплинуть і на Вашу гро-
маду, та на спосіб її взаємодії з місцевим урядом. Це навіть може вплинути на членів релігійних 
і соціальних установ, і на Ваших сусідів. Лікування й запобігання корупції у місцевих органах 
влади може стати вкрай особистою справою.

Однак це може бути одним із найважливіших зусиль, яких Ви коли-небудь докладали на посаді 
керівника місцевого органу влади. Згідно з даними Центру міжнародного приватного підприєм-
ництва, корупція в місцевому органі влади може призвести до:

● неправильної й негучної політики та нормативного регулювання;

● зменшення ефективності;

● зменшення державного доходу на необхідні товари та послуги;

● збільшення державних витрат;

● зменшення ефективності комунальних послуг;

● знищення норм правопорядку;

● гальмування демократичних реформ;

● втрата приватних інвестицій та;

● збільшення політичної нестабільності.
До цих можливих негативних тенденцій у політиці та організації ми також можемо додати: гро-
мадянський цинізм, брак довіри громадян, неможливість найняти кваліфікованих кандидатів на 
державну службу (як обраних так і призначених) і повне перекручування заходів громадської 
діяльності. Це дуже висока ціна.
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Корупція і проблеми та можливості місцевих органів влади

Пам’ятаючи про попередні застереження, розглянемо деякі загальні проблеми й можливості, які 
допоможуть визначити Ваші зусилля в лікуванні й запобіганні корупції в місцевих органах влади.

Політична проблема: Лікування й запобігання корупції у місцевому органі влади – це знач-
на політична справа. Вона передбачає те, що у Вашій громаді існує політичний процес, який 
достатньо ефективно функціонує для того, щоб запропонувати різні перспективи та підходи до 
вирішення суспільних проблем. Це надає Вашим політичним опонентам такі можливості, про які 
вони можуть тільки мріяти. Немає нічого більш політично захоплюючого й потенційно вигідно-
го для тих політичних діячів, які втратили свої посади, ніж бачити своїх опонентів при владі у 
незручній та несприятливій ситуації.

Та можливість: Іншим боком цієї політичної медалі є можливість розповісти громадянам про 
те, що Ви та Ваші колеги робите для подолання корупції.

Проблема стратегії: Більшість місцевих органів влади не використовують свою законодавчу 
базу та повноваження щодо ухвалення політичних рішень як превентивні інструменти впровад-
ження змін. Тобто продумане використання Ваших юридичних повноважень і формулювання й 
впровадження стратегічної політики, яка чітко описує Ваші наміри щодо лікування й запобіган-
ня корупції, потенційно є найважливішим результатом роботи Вашого органу влади.

Та можливість: Можливості впровадження стратегічної політики щодо лікування й запобіган-
ня корупції дуже широкі, іншими словами, це нові стратегії закупівель і повноважень, створен-
ня контролюючих органів, впровадження антикорупційної системи видачі ліцензій та дозволів, 
приватизація певних галузей.

Виконавчо-організаційна проблема: Проблема корупції, неважливо визнаєте Ви її чи ні, 
найчастіше лежить на порозі в головного керівника, навіть якщо це не повністю підтверджено. 
Старе політичне прислів’я, що приписують президентові США Гаррі Трумену, «Долар зупиняєть-
ся тут» може звичайно мати два значення, використовуваних для визначення корупції. Перше 
значення описує відповідальність керівника будь-якої установи за будь-що, що може статися 
впродовж терміну його посади, або це може означати, що «долар», як грошова одиниця добро-
буту, також зупиняється в кишені керівника.

Та можливість: Існують значні можливості використання своєї посади (керівна рука органу 
місцевої влади) для вирішення справ. Як мер міста Ла-Пас, так і керівник міста Стейт Коледж 
використовували свою виконавчу владу, щоб «підсмажити велику рибу», як перші кроки у ліку-
ванні та запобіганні корупції всередині їхніх місцевих органів влади.

Проблема кадрів: Ваші працівники не повинні бути налякані суспільним враженням, що всі 
вони є корумпованими. Звичайно, це не має бути Вашим наміром, якщо тільки вони дійсно всі ко-
румповані, хоча це малоймовірно, але Ви розумієте, як така інформація може перекручуватися.

Та можливість: Навряд чи у Вас буде краща можливість залучити Ваших працівників до таких 
спільних зусиль, які зроблять їм честь та створять ще більше можливостей для більшості з них 
у майбутньому. Ми поговоримо про залучення персоналу далі, коли ми роз’яснюватимемо пла-
нування, мобілізацію та кроки впровадження цього процесу.

Економічна проблема: Процес лікування й запобігання корупції може бути досить дорогим. 
Ви маєте розподілити обмежені ресурси на збір та аналіз інформації, Ви можете захотіти найня-
ти зовнішніх консультантів для виконання певних завдань, які не може виконати Ваш персонал, 
також не можна виключати можливість судових позовів, якщо Ви раптово перейдете шлях 
якому-небудь впливовому політику.

Та можливість: Витрати на лікування корупції у Вашій організації або громаді можуть бути 
дуже великими, але врешті її лікування може зекономити Вам гроші в майбутньому. Ми вже 
подали декілька прикладів та надамо ще, коли розглядатимемо етап діагностування процесу 
втручання.
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Проблема зв’язків з громадськістю: Лікування й запобігання корупції в місцевих органах 
влади – це надзвичайно публічна справа. Якщо Ви згодні на хоча б трохи відкритий та публіч-
ний процес, то Ви маєте «прати Вашу брудну білизну» публічно. Це означає, до речі, що від Вас 
очікуватимуть виправдання Ваших дій публічно та майже негайно. Це нагадує скандал у родині, 
тому що зберегти це в таємниці дуже важко. Ви також можете зіткнутися зі звичайним спри-
йняттям цього майже у всіх частинах світу – тобто з думкою про те, що місцеві органи влади 
більш схильні до корупції, ніж інші рівні управління.

Та можливість: Демонстрація корупції на публічній арені може спонукати інших бути чимось 
корисними, навіть співчувати Вам. Виведення корупції «назовні» на світло може бути очисною 
дією. Для тих громадян, які мають негативне уявлення про місцеві органи влади, таке виведен-
ня її на світло може бути дивною несподіванкою.

Ми впевнені, що Ви можете додати свої думки та варіанти до цих проблем та можливостей. Це 
непогана ідея. Тому поміркуйте трохи над цим питанням, а потім ми вирушимо далі.

Ваші міркування

Ми щойно згадали шість галузей, де, на нашу думку, можуть бути як проблеми, так і можли-
вості, у разі, якщо Ви почнете процес лікування й запобігання корупції у Ваших місцевих орга-
нах влади. Приділить трохи часу й опішить ще декілька галузей.

Проблема ................................. :
................................................................................................................................................................

Можливість ............................. :
................................................................................................................................................................
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Розгляд декількох аналітичних концепцій та концепцій прийняття рішення

Наше майбутнє у нашому власному місті, 
якщо ми зможемо навчитися бачити його з різних кутів зору, 

і якщо ми «наполегливі у своєму бажанні» змінити його.

Чарльз Хенді

Ця цитата є нагадуванням, що лікування й запобігання корупції у Вашому місцевому органі вла-
ди або громаді є складним завданням. По-перше, – це Ваше майбутнє і, що важливо, це – Ваше 
майбутнє у Вашому власному місті. По-друге, Ви маєте навчитися бачити, як Ваш місцевий орган 
влади, так і Вашу громаду з різних кутів зору, для того, щоб побачити їх в іншому світлі, якщо Ви 
хочете досягти успіху в лікуванні й запобіганні корупції. Врешті, Ви маєте бути «наполегливими 
у своєму бажанні», кинути виклик корупції. Лікування й запобігання корупції у складних соціаль-
но-економічних середовищах, як місцеві органи влади, – це завдання не для слабких.

Наше сприйняття цієї проблеми, перед якою Ви, як керівник місцевого органу влади, опинились 
у своєму бажанні протидіяти корупції, підкріплюється спостереженнями Альберта Хіршмана в 
його книзі «Вихід, думка та лояльність». Він зазначає:

Немає значення, наскільки добре розроблені основні установи суспільства, невдачі де-
яких суб’єктів, які поводяться так, як від них того очікують, обов’язково мають міс-
це майже для всіх видів випадкових причин. Кожне суспільство вчиться жити з певною 
кількістю таких порушень або провин; але щоб ця провина була не за чийсь рахунок 
та не призводила до загального занепаду, суспільство має бути в змозі мобілізувати 
зсередини свої сили, які змусять якомога більше таких нерішучих суб’єктів поверну-
тися до поведінки, необхідної для відповідного виконання ним його функцій18.

Навчитися мобілізовувати свої сили зсередини та мати бажання змінити своє місто, як пропо-
нується Хіршманом та Хенді, не буде легко, але це необхідно та важливо в умовах корумпова-
ності органів місцевої влади. Адам Кахане, якого ми цитували в Частині першій, коли почали 
розмову про корупцію, зауважив: «Недостатньо бути лише спостерігачами у проблемній 
ситуації; ми мусимо визнати, що ми також є діючими особами, які впливають на резуль-
тат»19.

Мы хочемо ще раз підкреслити ідею, яку ми вже висловлювали на початку цього посібни-
ка. Проблема корупції у місцевих органах влади й громадах найкраще вирішується зсередини 
внутрішніми аутсайдерами. Враховуючи це припущення, ми хочемо запропонувати Вам де-
кілька основних інструментів та навичок, які можуть допомогти Вам стати неперевершеними 
внутрішніми аутсайдерами. Вони мають свої концептуальні корені в: теоріях імовірності, 
інших типах стратегій організаційних змін та різних індивідуальних реакціях на зміни, а також 
найбільш широкому підході до запланованих змін, які ідентифікуються за допомогою багатьох 
позначень. Нижче надається стислий огляд цих інструментів. Як нагадав нам Курт Левін: «Не-
має нічого настільки практичного, ніж гарна теорія».

18 Альберт О. Хіршман. «Вихід, думка та лояльність. Кембрідж, MA, Harvard University Press, 1970. – С. 1.
19 Адам Кахане, «Рішення складних проблем»: Сан-Франциско, Berrett-Koehler Publishers, 2004. – С. 83.
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Непередбачувані обставини – 
Ще один привід сказати: «Залежно від обставин» 

Теорії ймовірності допомагають нам усвідомити, що кращого шляху для лікування й запобігання 
корупції у місцевих органах влади та громадах не існує. Фахівці з менеджменту Данфі та Стейс 
(1988) наводили доводи, що тип стратегії змін, доречний у більшості ситуацій залежить від: 
(a) наявності часу для осіб, які приймають рішення, з метою впровадження змін; та (b) факт 
відсутності підтримки для впровадження змін з боку впливових зацікавлених сторін20. Ось як 
працює їхня концепція при детальному розгляді варіантів прийняття рішень стосовно корупції 
в місцевих органах влади та громадах.

Наявний період часу Тип оточуючого середовища

Середовище підтримує впро-
вадження змін 

Середовище не підтримує 
впровадження змін

Час не є критичним чинником 
у прийнятті рішення (рішень) 

Основні рішення щодо Все-
охоплюючого Співробіт-
ництва

Основні рішення щодо 
Стратегічних Альянсів

Час є критичним чинником 
у прийнятті рішення (рішень)

Основні рішення щодо Стра-
тегічного Консультування 

Основні рішення щодо 
Легітимної влади 
та повноважень

Наприклад, якщо час не є критичним чинником у прийнятті рішень, пов’язаних із корупцією, і 
оточуюче середовище підтримує Вас у прийнятті рішень, Ви можете отримати користь від спів-
праці з якомога більшою кількістю ключових зацікавлених сторін. Іншими словами, будуйте міц-
ну базу підтримки в організації та громаді (стратегія Всеохоплюючого Співробітництва).

Якщо Ви не маєте підтримуючого середовища у процесі лікування й запобігання корупції, але 
Ви маєте час, найкращим виходом для Вас буде створення Стратегічних Альянсів, які допомо-
жуть Вам впровадити будь-які рішення, які Ви спільно розробляєте (стратегія Стратегічних 
Союзів).

З іншого боку, якщо час є критичним чинником для прийняття рішень, тобто зволікання тільки 
збільшить ракову пухлину корупції у Вашій організації, але Ви маєте підтримуюче середовище, 
кращим виходом для Вас буде консультування з декількома стратегічними зацікавленими сто-
ронами до прийняття будь-яких рішень (стратегія Стратегічного Консультування). Якщо 
використовувати нашу медичну аналогію щодо корупції у місцевих органах влади, мабуть, буде 
краще не проводити операцію на відкритому серці без команди підтримки.

Якщо Ви не маєте ані часу, ані підтримуючого середовища, але Ви вірите в те, що треба прий-
мати рішення, тоді в цій ситуації базуйте Ваше рішення на владі та повноваженнях, які Ви маєте 
на своїй посаді або згідно з Вашим політичним чи професійним становищем (стратегія Легі-
тимної влади та повноважень). В обох випадках, які розглядатимуться у цьому посібнику, 
ключові особи використовували свою легітимну владу та повноваження для вживання рішучих 
заходів щодо обмеження стратегічних можливостей для корупційних дій з боку службовців 
місцевих органів влади.

Базуючись на ситуаційному підході щодо прийняття рішень, ми вважаємо, що найбільш ефек-
тивні стратегії змін для лікування й запобігання корупції – це стратегії, які:

● підтримуються більшістю зацікавлених сторін, як усередині, так і ззовні організації; 
та які 

20 Данфі та Стейс, 1988. Теорія ситуаційних моделей змін. Практична психологія. За редакцією Пітера Варра. 
Penguin Books, 2002. – С. 405
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● можуть використати всю владу та повноваження для забезпечення відповідного пла-
нування та впровадження змін.

Ми ще повернемось до цієї ідеї далі в посібнику, коли розповідатимемо про наш системний під-
хід до лікування й запобігання корупції. Ми також створимо з цих концепцій інструмент, який Ви 
зможете використовувати у Ваших рішеннях стосовно лікування й запобігання корупції.

Усвідомлення чи бачення? Найчастіші підстави для організаційних змін 

Дуже часто організаційні зміни спричинені зростаючим усвідомленням (у межах організації або 
її найближчого довколишнього середовища) негайної потреби впровадження змін, або клю-
чові особи мають бачення того, що вони вважають можливим зробити чи досягнути всередині 
організації або громади. Усвідомлення має тенденцію розглядати те, «що є», тоді як бачення 
часто визначається як дослідження варіантів «а якщо». Хоча ці концепції здаються простими, 
в дійсності вони можуть стати дуже складними, особливо, коли у фокусі цих концепцій є таке 
явище як корупція.

Детально розглянемо кожну з цих потенційних підстав для організаційних змін.

Усвідомлення

Цей підхід починається з поступового усвідомлення: (1) розміру корупції як частини взаємовід-
носин місцевих органів влади та громади, (2) безперервних економічних та соціальних наслід-
ків ігнорування корупції, та (3) короткострокової і довгострокової користі від лікування й запобі-
гання корупції. На жаль, зростаюче усвідомлення корупції всередині Вашого місцевого органу 
влади або громади може мати різні наслідки. Для тих людей, які не замішані у жодній сумнівній 
справі, відповідь могла бути «саме час для припинення безладу в місті!». В інших людей, які 
так чи інакше замішані в корупції, може виникнути «чинник побоювання», якщо цей чинник не 
усунути, далі може виникнути ймовірність протидії змінам.

Якщо Ви усвідомлюєте наявність корупції у місцевих органах влади і маєте конкретну інфор-
мацію та дані, діяти треба дуже енергійно. Колишній мер міста Ла-Пас у Болівії розповідав про 
важливість «підсмажування великої риби» для того, щоб подолати корупційну систему, іншими 
словами, навіть не вагайтеся у встановленні та покаранні тих осіб, які сіють насіння корупції і 
пожинають власну користь на шкоду організації та громади. І ще, не вагайтеся використовува-
ти такі можливості для допомоги іншим людям у Вашій організації та громаді зрозуміти, що для 
лікування корупції вкрай необхідні рішучі дії. Зростаюче усвідомлення стосується не тільки 
Вашого власного усвідомлення, але й усвідомлення інших людей щодо обсягів та типів існуючої 
корупції, а також заходів, які необхідно вжити для лікування корупції.

Бачення

Оскільки усвідомлення розглядає те «що є», бачення вивчає розміри корупції з погляду «а 
якщо». Наприклад, а якщо б Ви були спроможні вилікувати найбільш руйнівні форми корупції 
у Вашому місцевому органі влади, такі як фальсифіковані пропозиції тендерних цін у великих 
проектах місцевого органу влади або системне хабарництво, які паралізують системи поста-
чання та обслуговування? А якщо б Ви могли запровадити профілактичні заходи для запобі-
гання корупції в майбутньому? Зазвичай такі бачення можуть бути переглянуті майбутніми 
керівниками місцевих органів влади, але ця можливість не повинна заважати Вам бачити Ваш 
місцевий орган влади без корупції.

Відновлення здоров’я Вашої громади потребує усвідомлення існуючої корупції, необхідних втру-
чань для її лікування та бачення того, як запобігти майбутній корупції.
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Вихід, думка або й те й інше? 
Концептуальна модель Хіршмана та зондувальне питання

Альберт Хіршман дарує нам цікаву теорію, яка може бути корисною для нас у разі, якщо ми її 
переглянемо з погляду наших інтересів. Як він правомірно зазначає у своїй книзі «Вихід, думка 
та лояльність», «між економікою та політикою вихід належить першій галузі, думка – ос-
танній галузі»21. У межах цього стислого визначення його ключових концепцій виходу та дум-
ки місцеві органи влади можуть зрозуміти, наскільки тісно переплетені економіка й політика, 
коли йдеться про корупцію.

● Стратегія виходу, наприклад, є можливістю для місцевих органів влади збільшити 
конкуренцію в галузі надання комунальних послуг шляхом передачі деяких функ-
цій місцевого органу влади, які стали корумпованими, приватному сектору, але з 
обов’язковим контролем того, що корупція не продовжує існувати під іншим заступ-
ництвом.

● І навпаки, різні види бізнесу також можуть обрати стратегію виходу для того, щоб 
уникнути прихованих витрат під натиском корумпованих місцевих органів влади.

Вихід може здійснюватися обома шляхами, але він може бути не тільки варіантом виходу, але й 
загрозою економічній основі Вашої громади, якщо немає ефективної протидії корупції.
Думка, з іншого боку, є протилежністю виходу, але це складне поняття для того, щоб його з 
легкістю зрозуміти, нагадує нам Хіршман.

Це дуже «невпорядковане» поняття, тому що воно може бути диференційова-
ним від слабкого бурчання до енергійного протесту; воно припускає словесні 
вирази скоріше критичних точок зору, ніж особистих, «таємне» голосування 
з анонімністю супермаркету; і врешті воно є прямим та простим, а не обхід-
ним. Думка – це переважно політична дія22.

Проблемою для органів місцевих органів влади є сприяння варіанту «думки» у межах власної 
організації або більшої громади з метою лікування й запобігання корупції, яка без цього стає 
руйнівною силою. Коли ми пишемо ці рядки, державний законодавчий орган у штаті Пенсіль-
ванія опинився в облоговому становищі через те, що він ухвалив значне підвищення їхньої за-
рплати на засіданні пізно вночі, використовуючи сумнівні юридичні методи та наївно вважаючи, 
що вони зможуть уникнути неприємностей у зв’язку з цим рішенням.22

Громадяни були ображені тим, що вони вважали корумпованою поведінкою. Політичні діячі 
були змушені відступити, відкликавши свої голоси за це підвищення, але були викриті, коли 
вони вирішили, що можна залишити підвищену зарплату після того, як її вже було їм одного 
разу сплачено. Протягом останніх років це була перша проблема, яка так розлютила громадян, 
і вони фактично помстилися за це на виборчих дільницях.

Як Хіршман нагадує нам, що «думка – це переважно політична дія». Навчіться, як використову-
вати її у Вашому місцевому органі влади та громаді, і це допоможе Вам у лікуванні й запобіганні 
корупції. Якщо Ви ігноруватиме її в умовах корупції, вона може повернутися, щоб ужалити Вас.

Посада омбудсмена та оцінка комунального обслуговування

Один особливо потужний механізм громадської думки, яку місцеві органи влади можуть вико-
ристати для збільшення відкритості та відповідальності, – це створення посади омбудсмена. 
Обмбудсмен – це обирана публічна посада, він отримує та вивчає заяви щодо невідповідного 

21 Хіршман. – С. 15
22 Хіршман. – С. 16
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управління й корупції у місцевих органах влади. Крім того, цьому незалежному службовцю мож-
на надати повноваження розгляду та контролю доходів та активів державних службовців23.
Надання громадянам можливість використати свою «думку» з метою встановлення зворотного 
зв’язку з тими людьми, які ними управляють, – це те, що керівники місцевих органів влади ма-
ють забезпечити через спеціальну політику й програми. Наприклад, продовження контракту з 
приватною фірмою на надання комунальних послуг (як збирання та вивіз сміття) може залежа-
ти від того, наскільки громадяни задоволені цією послугою на даному етапі. Іншими словами, 
громадян просять оцінити послуги приватних компаній, тобто продовження контракту з ними 
залежить від міри задоволення клієнта.

Бланки оцінки комунального обслуговування, які використовувались у місті Бангалор (Індія), 
виявились дуже корисними, надаючи громадянами право не тільки на висловлення власної 
думки щодо якості послуг, але й можливість повідомити про корупційні дії24.

Ваші міркування

Виділіть трохи часу та обміркуйте концепції виходу та думки Хіршмана. Яку користь може от-
римати Ваш місцевий орган влади від застосування стратегії виходу в лікуванні та запобіганні 
корупції?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Яку користь може отримати Ваш місцевий орган влади від застосування стратегії думки в ліку-
ванні й запобіганні корупції?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Лікування й запобігання як запланований процес змін

Остання концептуальна модель, якою ми хочемо поділитися з Вами, – це фактично ціле дже-
рело інструментів для лікування й запобігання корупції, ця модель має багато спільного з інши-
ми важливими стратегіями втручань, розробленими для впровадження змін у таких складних 
організаціях, як місцеві органи влади та громади. Цю модель називають дослідженням дії, 
організаційним розвитком, запланованою зміною, або вдячним запитом; процес включає 
послідовність дій, призначених для того, щоб допомогти людям, командам, організаціям і гро-
мадам розпочати й впровадити успішні зміни в складних організаційних структурах. 

Ці процеси можуть мати різні назви в різних теоріях, але в цілому вони мають спільні цілі: мати 
уявлення про теперішнє, уявляти бажане майбутнє та вирішити шляхи для його досягнення. Не 
обов’язково суворо дотримуватися послідовності різних кроків у кожному з цих процесів, хоча 
вони й надаються в логічному порядку, зокрема якщо події сигналізують про потребу у відхи-
леннях. Час від часу та з різних причин може виникнути необхідність пройти вперед-назад між 
етапами та кроками або навіть перескочити деякі з них. Ці кроки формують циклічний процес; 
коли один цикл завершено, можна переходити до іншого циклу, який базується на тому, що 
було вже пройдено та вивчено.

Наступні тези – це стислий зміст фаз та видів діяльності, яки ми описуватимемо детальніше у 
Частині третій як запропонований підхід до лікування й запобігання корупції в місцевих органах 
влади та громаді. В цілому цей процес включає:

23 Інструменти підтримки прозорого процесу місцевого управління, серія «Інструментарій міського управління», 
Найробі, Кенія, Програма ООН по населених пунктах та «Transparency International», 2004. – С. 120-124.
24 Там же. –  С. 46-50.
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● Усвідомлення: усвідомлення корупції включає ініціюючі події, тривожні сигнали та 
те, що ми називаємо невідкладною хірургічною допомогою, коли доступ до лікування 
й запобігання корупції у Вашому місцевому органі влади відбувається у реанімацій-
ному відділенні.

● Самоаналіз: розуміння мотивів Ваших намірів щодо лікування й запобігання корупції 
у Вашому місцевому органі влади та громаді.

● Створення коаліції: вибір та наймання Вашої першої команди довірених осіб, яку 
ми називаємо керівною коаліцією.

● Основні принципи: погодження норм поведінки та принципів дії, тобто прозорість, 
відкритість, зворотній зв’язок, участь – версія клятви Гіппократа у версії лікування 
корупції.

● Дослідження, аналіз і планування: збір інформації та аналіз даних для діагносту-
вання ситуації й планування відповідного ходу діяльності.

● Мобілізація ресурсів: виділення часу, матеріальних і людських ресурсів для того, 
щоб розпочати діяти.

● Впровадження: розробка Вашого плану та польове тестування Ваших гіпотез.

● Оцінка: вивчення впливу та процесу стабілізації; забезпечення безперервного про-
цесу запобігання.

Щойно описаний процес може надати ілюзію того, що половина Вашого часу буде витрачена 
на обмірковування замість дій. Це, звичайно, не так. Без обґрунтування та розуміння Ваших 
мотивів і погодження норм поведінки й принципів дії, Ваші зусилля з лікування й запобігання 
корупції можуть бути поставлені під загрозу.

Висновки

У вступній частині ми вивчили багато ідей та питань, які, на нашу думку, допоможуть Вам кра-
ще зрозуміти територію, за якою Вам доведеться лікувати корупцію й запобігати її подальшим 
проявам.
Ми:

● описали корупцію з різних поглядів;

● дослідили використання медичної метафори як навчального інструменту для кращо-
го розуміння корупції та шляхи її лікування й запобігання в місцевих органах влади 
й громадах;

● розглянули деякі проблеми й можливості, які можуть виникнути в місцевих органах 
влади, коли вони впроваджують лікування й запобігання корупції;

● стисло описали деякі концепції, які Ви можете використати у Ваших зусиллях з ліку-
вання й запобігання корупції.

Частина третя: Впровадження основ на практиці описує низку обдуманих ситуацій, призна-
чених для того, щоб показати Вам особисто детальніший процес лікування й запобігання ко-
рупції у місцевих органах влади та громадах. Якщо Ви розмірковуєте над плануванням процесу 
лікування й запобігання корупції у Ваших місцевих органах влади та громаді, Частина третя 
проведе Вас від концептуального до прагматичного підходу.
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Метод запланованих змін

Ніколи не сумнівайтеся в тому, що мала група  
свідомих, відповідальних громадян може змінити світ.  

Насправді саме так усе вонойі відбувається.

Маргарет Мід, американський антрополог 

Стратегічний підхід до лікування й запобігання корупції у Вашому місцевому органі влади або 
громаді – це процес з п’яти етапів, що спирається на втручання та концепцію запланованих 
змін, які припускають навчання на власному досвіді. Це означає, що послідовність етапів і кро-
ків кожного етапу може бути змінена в розумних межах для того, щоб відповідати Вашим пот-
ребам і досягти Ваших цілей. Наприклад, у лінійному, логічному процесі, який ми пропонуємо, 
Ви можете пропустити який-небудь крок, якщо він непотрібний. Дійсно, певні дії мають бути 
виконані у польових умовах, перш ніж вони стануть цілком функціональними, але більшість із 
них цього не потребує.

А ще, як варіант, Ви можете почати виконувати певні дії і зрозуміти, що Вам потрібно більше 
інформації щодо джерела корупції, яку Ви хочете вилікувати. У цьому разі Ви можете попросити 
Вашу команду повернутися з «Впровадження» до «Діагностування». Або Ви можете перейти 
до інших кроків у процесі, який ми пропонуємо. Наприклад, такий перехід до іншого кроку 
може припускати розгляд «керівних принципів» до того, як Ви почнете «формувати керівну 
коаліцію». Іншими словами, вивчіть кожний з цих компонентів або дій, як субстратегії, які Ви 
можете варіювати в залежності від Ваших нагальних потреб.

Не треба хвилюватися щодо того, як ми розмістили індивідуальні дії на кожному етапі втручан-
ня. Оскільки ми вважаємо, що вони логічні, ми також визнаємо, що логіка, як врода – поняття 
цілком суб’єктивне. Проблему треба вирішувати, розуміючи двозначність, притаманну цьому 
процесу, а не залежати від вирішення цієї проблеми.

Врешті, ми використовуватимемо два випадки «героїв-одинаків» для роз’яснення етапів і про-
міжних дій. Під «героєм-одинаком» ми маємо на увазі те, що один чиновник вживав рішучих 
заходів (таких, як невідкладне хірургічне втручання), які спричинили низку послідовних дій. 
Пояснення кожної частини повної стратегії запланованих змін супроводжуватиметься описом 
того, як це працювало у двох випадках «героїв-одинаків».
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Етап перший – усвідомлення наявності корупції

Ініціюючі події

Зусилля з подолання корупції в місцевих органах влади зазвичай починаються з деякої ініцію-
ючої події, яка належить до категорії тривожних сигналів. Стисло розглянемо деякі спону-
кальні до дій мотиви, що найчастіше зустрічаються на практиці.

Ініціюючі події, що підштовхують до ініціатив з лікування корупції в місцевих органах влади, мо-
жуть дати початок безлічі можливостей. Найчастіше вони з’являються з обранням нового мера, 
керівника або іншого ключового обраного місцевого урядовця, або навіть цілого списку канди-
датів, які ратували за те, щоб «зробити щось з корупцією!» Ініціюючі події також з’являються тоді, 
коли керівники, які вже знають, наскільки хворим через корупцію є їхній місцевий орган влади, 
терпляче чекають на якусь надзвичайну подію, наприклад, скандал навколо наркобізнесу на на-
ціональному рівні, який показав корумпованість керівництва середньої ланки в поліції. Обидва рів-
ні органів влади (національний та місцевий) визнають, що вони потребують важелів регулювання 
всередині їхніх організацій та громад для того, щоб впровадити ініціативи з лікування корупції.

Інші можливості включають:

● публікації ЗМІ щодо корумпованості вмісцевих органах влади;

● заклик громадян до дій;

● національне законодавство, яке надає контролюючі повноваження з метою впровад-
ження змін;

● можливість встановити нове обладнання або процедури в місцевому органі влади з 
метою надати шлях реформам та провести фінансову перевірку; або

● скарги від приватної фірми, яка потенційно зацікавлена працювати у цій громаді, 
але не хоче, щоб у неї вимагали гроші щоразу, коли її необхідно отримати дозвіл або 
вирішити якесь питання в місцевому органі влади. Іншими словами: наведіть лад у 
своїх установах, або ми переїдемо в інше місто, або.

● Або діалог між зацікавленими обраними чи призначеними службовцями чи лідерами 
громади про вплив корупції на їхні місцеві органи влади, підприємців або громадян 
також може розглядатися як ініціююча подія. 

Також це може бути й тривожним сигналом для тих, хто не знає про те, що відбувається в 
їхньому місцевому органі влади або громаді. Те що для однієї людини – ініціююча подія, для 
іншої людини може бути тривожним сигналом. Це питання перспективи.

Декілька років тому, один із авторів допомагав оцінити встановлення комп’ютерної системи 
для податкової та митної служби в Шрі-Ланці, яка перекрила доступ значним можливостям 
для корупції. Нову систему напевно й не було б впроваджено, якби не з’явилась можливість 
отримати технічну допомогу від Агенції міжнародної допомоги, тому місцевий орган влади має 
бути напоготові, щоб вчасно скористатися такими тривожними сигналами. Ще один тривожний 
сигнал може прийти від місцевої промисловості, яка погрожує залишити місто, у разі місцевий 
орган влади не вживатиме заходів щодо «прихованих витрат» ведення бізнесу в цій громаді.

Тривожні сигнали

Ще одним провісником рішення «вжити заходів щодо корупції» є тривожний сигнал. Це трап-
ляється тоді, коли керівники місцевих органів влади з будь-яких причин не усвідомлюють, на-
скільки хвора на корупцію їхня організація доти, доки не трапиться щось серйозне та «розбудить 
їх»! Давайте розглянемо декілька інцидентів, які належать до категорії тривожних сигналів.

Колишній мер міста Ла-Пас у Болівії, Рональд Маклін-Абароа отримав свій перший тривожний 
сигнал, коли він заїхав на місце паркування у свій перший робочий день на посаді мера. Ось що 
трапилось за його словами.
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13 вересня 1985 року я склав присягу як перший обраний мер міста Ла-Пас з 
1948 року. Я розумів, що це складна місія, але я навіть не уявляв, наскільки 
серйозною була ситуація. Я швидко зрозумів, що мені краще знайти когось, 
хто позичив би мені гроші на наступні місяці, тому що моя щомісячна зарпла-
та дорівнювала еквіваленту 45 американських доларів. Та й не тільки це, я не 
міг сформувати своє найближче оточення, свій персонал, тому вони отриму-
вали ще менше. Наприкінці дня я сів у свій службовий автомобіль (старезна 
чотирьохпривідна машина 1978 року) і поїхав додому, розмірковуючи над тим, 
чи не потрапив я у пастку, з якої неможливо вибратися, не виключаючи мож-
ливості відставки з моєї першої обраної посади…

Наступного дня я поїхав до офісу, думаючи про те, з чого почати свої рефор-
ми. Старезна службова колимага зламалась, і я був змушений їхати на робо-
ту власною машиною. Паркуючись біля міської адміністрації, я помітив, що 
серед старих тарадайок були дві розкішні дорогі машини. Одна належала, як 
я дізнався пізніше, іноземному експертові, який працював із міським органом 
самоврядування. Друге авто, елегантний седан, належав касирові міської ад-
міністрації. Так я отримав перші натяки, де власне знаходяться ресурси.

Касир був типовим бюрократом із мінімальною зарплатою, і як я з’ясував, він мав 
звичку декілька разів на тиждень вибирати, якою машиною йому їхати на роботу. 
Він навіть не приховував свого очевидного добробуту. Зазвичай він ще й пропону-
вав позики бідним муніципальним службовцям, в тому числі й своїм безпосереднім 
керівникам, отримуючи щотижневі «конкурентоспроможні» відсотки.

Багато років тому Фред Фішер отримав посаду міського керівника міста під назвою Стейт Ко-
ледж, у центрі якого знаходився великий університет. Того тривожний сигнал пролунав на чет-
вертий день його роботи, коли він повертався з обіду й застав натовп студентів у своєму офісі.

Цю групу студентів у моєму кабінеті очолював президент студентської ор-
ганізації, яка представляла більше, ніж 10 000 студентів, які живуть поза ме-
жами студентського містечка, також був редактор студентської газети й 
репортер з університетської радіостанції.

Вони привітали мене, як нового міського керівника й повідомили мені, що лю-
дина, яка відповідає за виконання житлового кодексу в місті, є корумпованою. 
Я запитав: «Ви можете це довести?» Президент студентської організації від-
повів: «Так. Можемо». Тоді я спитав: «Як?» Вони повідомили мені, що можуть 
відвести мене до великого, старого будинку в центрі міста, яке належить 
цьому службовцю. Щоб я міг упевнитися особисто, що численні порушення 
кодексу дійсно мали місце, хоча житловий сертифікат на дверях, який був 
підписаний інспектором, говорив про те, що він відповідає житловому кодексу 
міста. А також, щоб я зрозумів, що цей дозвіл було підписано людиною, яку 
звинувачують у корупції і яка є міським службовцем під моїм безпосереднім 
керівництвом як представника міської адміністрації.

Оскільки я був міським керівником тільки декілька днів і ще не знав, кому вірити, 
а кому ні, я погодився відвідати це місце та провести спільне з ними розслі-
дування. Я отримав копію житлового кодексу й пішов туди із студентськими 
лідерами. Оскільки студенти знали цей кодекс майже напам’ять, вони були дуже 
раді допомогти мені у вивченні цієї справи. Ми задокументували 36 порушень. 
Дорога назад до міської адміністрації була дуже довгою, оскільки я обмірковував 
свої думки. Я розумів, яким би не було моє рішення, воно обов’язково з’явиться у 
наступному номері студентської газети. І найважливішим було те, що саме це 
моє рішення визначить етичний бік мого подальшого перебування на цій посаді, 
принаймні в очах десяти тисяч студентів, які жили в цій громаді.
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Хоча у Частині третій ми обговорюємо збір даних та інформації й діагностування, 
насправді процес починається майже негайно, щойно чиновники стикаються з 
корупцією. У випадках, які ми обговорюємо, мер та міський керівник обґрунтували 
їхні рішення (хоча й дуже швидко) на даних, свідченнях та на оцінці їхньої закон-
ності. Іншими словами, у своєму управлінні та прийнятті рішень вони використали 
швидке діагностування. Це – Ваш перший ключ до того, що етапи та послідовні дії 
можуть змінюватись у залежності від потреб того, хто їх використовує.

Невідкладна хірургічна операція
Біда дозволяє людині пізнати себе.

Сага Флорадейла

Поставте себе на місце цього молодого міського керівника, тільки чотири дні на конкурентній 
посаді, підзвітність обраному меру та восьми членам ради, з якими він навіть не встиг поз-
найомитись. Добрі новини: студенти не мають права голосувати, оскільки вони вважаються 
«тимчасовими мешканцями» міста. Погані новини: вони – студенти – добре організоване спів-
товариство, і вони розлючені тим, як з ними поводиться міська адміністрація.

А щоб зробили Ви в такій ситуації? І чому?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Я пам’ятаю як я сидів сам у своєму кабінеті після повернення з цієї інспекцій-
ного відвідування із студентськими лідерами, і в моїй голові йшла боротьба 
думок щодо того, що робити далі. Якщо я звільню цього посадовця, оголошу 
йому догану або проігнорую цей факт, чи залишусь я потім на цій посаді вза-
галі? Врешті, це був тільки четвертий день моєї нової роботи.

Спираючись на те, що я побачив, та на коментарі лідерів студентської гро-
мади, що мешкає поза університетом, я міг тільки уявити, що дійсно надан-
ня житла такій кількості студентів (більше 10,000) може бути величезною 
проблемою. А якщо я спіймаю ці структури на гарячому й декілька студентів 
теж постраждають? Чи була це тільки верхівка корупції всередині організації? 
З власного погляду я намагався уявити, якими будуть мої етичні та організа-
ційні повноваження для прийняття майбутніх рішень, якщо я відмовлюсь від 
цієї можливості зараз. Я також усвідомлював, що інцидент буде висвітлено на 
перших сторінках наступного номера газети «Daily Collegian».

Це було складне рішення ... Я щойно переїхав у місто з своєю молодою родиною, 
узяв позику на житло, тому в цій ситуації просто не міг втратити роботу. Я 
пішов до свого кабінету, зважив всі альтернативні варіанти, які, на мою дум-
ку, у мене були, і зробив два телефонних дзвінки. Перший дзвінок був чолові-
кові, відповідальному за виконання житлового кодексу в місті, я попросив його 
негайно зайти до мене в кабінет. Коли він прийшов, я повідомив про те, що я 
дізнався, і негайно звільнив його. Потім я зателефонував мерові та повідомив 
його про своє рішення. Для мера та для звільненого службовця мої дії були ви-
разом моїх намірів – я вирішив почати забезпечувати виконання законів.

У випадку міста Ла-Пас, тобто для мера Маклін-Абароа, ставки були дуже високі, ось як він їх 
описує:

Пізніше у моєму кабінеті я відчував свою глибоку ізоляцію. Я звик до роботи у 
приватному секторі, де я був керівником великих гірничодобувних компаній, 
я звик працювати в команді. На моїй нещодавно обраній посаді не було нічо-
го, що б нагадувало команду. Всі люди мали такий вигляд і діяли так, немов 
уціліли після катастрофи. Професійні службовці заробляли у середньому десь 
біля 30 доларів на місяць. Багато службовців завзято шукали альтернативних 
джерел доходу для своєї родини. Рівень організаційного занепаду був такий, що 
фактично муніципальна влада була зруйнованою. Кожний намагався вижити за 
рахунок формування доходів, тому корупція була надзвичайно поширеною.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВ НА ПРАКТИЦІ              ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Мер швидко перейшов до корумпованого касира:

В адміністрації міста у 1985 році касир був сумішшю Робін Гуда та хрещеного 
батька. Він позичав гроші службовцям та, мабуть, допомагав їм із незакон-
ними додатками до їхньої зарплати. Мені розповідали, що він навіть «при-
скорював» отримання коштів для мера, коли, наприклад, йому було потрібно 
негайно виїхати у відрядження, тобто звичайна процедура отримання грошей 
була занадто повільною. Як я вже згадував сам касир жив як король. Його вва-
жали недоторканим через його послуги, які він надавав у муніципалітеті, та 
його зв’язкам з державним казначейством.

Я зрозумів, що необхідно дати дуже очевидний сигнал про те, що старий поря-
док скінчився та нова демократично обрана влада не хоче миритися з коруп-
цією. Найпомітнішим представником старого корупційного порядку був касир 
з поганою репутацією, якого ми швидко звільнили на подив названої опозиції 
багатьох функціонерів, які запевняли мене, що місто не зможе працювати без 
майже «чарівних» можливостей цього касира.

Звільнення касира було першим із тих розпочатих заходів, спрямованих на бо-
ротьбу з корупцією.

На даному етапі як мер, так і міський керівник у цих кардинально різних ситуаціях на різних кон-
тинентах, мали справу з неперевіреними сценаріями того, що могло б статися з урахуванням 
того, що вони дуже мало знали про свої організації, персонал та інші змінні величини, які могли 
б випливти на поверхню в результаті прийнятих рішень з реагування на тривожні сигнали. Вони 
також усвідомлювали потенційні негативні наслідки, якщо не вживати таких заходів.

Кожен із них вирішив починати з невідкладної хірургії, радикальної трансформаційної 
зміни, шляхом «підсмажування великої риби» в кожній із своїх організації з метою:

● видалення з системи вогнища інфекції, яке могло би блокувати лікувальні зусилля;

● повідомлення членів організації та зацікавлених сторін про їхні наміри змінити корум-
повану систему;

● створення відчуття негайності для отримання підтримки від тих людей, які завжди 
хотіли щось зробити з цією хворобою; та

● громадського візуального контролю й розвитку прозорості.

Варіант «підсмажування великої риби» це не єдиний приклад невід-
кладної хірургії, хоча напевно він найбільш можливий та значний. Існу-
ють інші варіанти «підсмажування риби». Наприклад, головний керів-
ник може прийняти негайне рішення щодо зменшення повноважень од-
ного відділу й передачі цих повноважень іншому відділу. Таким чином, 
він перериває потік контрольованих фондів, що використовуються для 
того, щоб купляти вплив на можливі муніципальні рішення.

Обміркуйте інший приклад невідкладної хірургії з Вашого власного досвіду та знань:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Етап другий – створення керівної коаліції

Цей етап процесу втручання означає, що Ви вже виконували невідкладну хірургічну операцію 
на корупційному стані речей у Вашому місцевому органі влади або Ви усвідомлюєте, яких за-
ходів необхідно вжити, щоб допомогти Вашій організації та громаді відновити свій добробут, 
усуваючи ключові корупційні хвороби.

До того як Ви, як керівник місцевого органу влади, вирішите вживати широкомасштабних за-
ходів з лікування й запобігання корупції, ми пропонуємо Вам зробити дві речі:

● визначити основну команду кваліфікованих ключових довірених осіб та фахівців, яку 
ми називаємо керівною коаліцією, а також окремих осіб, які б хотіли працювати з 
Вами для вирішення цієї складної проблеми; та 

● об’єднайте свої зусилля навколо декількох ключових принципів, розроблених для 
того, щоб спрямовувати ваші зусилля.

Для того, щоб зробити це останнє завдання більш визначеним, ми окреслили декілька питань 
самодіагностики, які можуть бути корисними в оцінці Вашої власної готовності взятися за про-
блему лікування й запобігання корупції у Вашому місцевому органі влади. Ваші міркування 
стосовно цих ключових питань можуть допомогти Вам, коли Ви почнете обирати членів Вашої 
керівної коаліції; отже ми розмістили їх перед етапом вибору команди.

Обидві дії на цьому етапі можуть бути поточними у ході боротьби з ко-
рупцією. Наприклад, Ви напевно час від часу переглядатимете Ваші 
керівні принципи для того, щоб запевнити людей, залучених у процес лі-
кування та запобігання корупції, в тому, що ці принципи безперервно 
застосовуються і є надзвичайно важливими. У багатьох аспектах вони 
виконують роль Вашого компаса для того, щоб Ви не звернули зі шляху. 
Ви також можете ввести нових членів у вашу керівну коаліцію – і Ви за-
хочете, щоб вони усвідомили ті цінності та принципи, які спрямовують 
ваші ініціативи на лікування корупції.

Попередній розгляд керівних принципів до початку планування боротьби з 
корупцією 

Ваше рішення або рішення будь-якого іншого обраного чи призначеного керівника місцевого 
органу влади, щодо вживання запланованих заходів з лікування й запобігання корупції у Вашо-
му державному органі та його найближчому оточенні або громаді є одним з найважливіших та 
найскладніших рішень, яке Ви приймете на Вашій посаді місцевого керівника. Залежно від 
того, наскільки глибоким буде Ваше лікування, воно може вплинути не тільки на певну хворо-
бу, яку Ви лікуєте, але й на всю організацію та громаду, на Ваш термін на посаді як місцевого 
лідера. Ось декілька речей, які необхідно розглянути до того, як Ви вирушите далі.

Чому я хочу вжити заходів втручання?

Що мотивує Вас, як керівника місцевого органу влади, зробити вирішальний крок у своєму намірі 
лікування корупції та її запобігання у майбутньому? Тому що Ви хочете політично помститися тим, 
хто залишив Вас з цим безладом? Або тому що Ви вважаєте корупцію морально образливою для 
Ваших особистих цінностей? Або Вашими діями керують інші емоційні реакції? Якщо так, відступіть 
трохи та запитайте себе, чи хочете Ви, щоб так діяв Ваш лікар у разі Вашого звернення до нього 
з проблемою наркотичної залежності або соціальною хворобою, а лікар вирішив би помститися 
Вашій поведінці, а не хворобі? Емоційна відповідь напевно не є досить ефективною.
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На щастя, існує безліч можливих та важливих причин того, навіщо Вам необхідно втрутитися в 
подолання корупції. Корупція може бути виснажливою для Вашого місцевого органу влади та 
громади. Як і будь-яка інша хвороба, вона може послабити енергію Вашого місцевого органу 
влади та його спроможність ефективно виконувати функції, необхідні для добробуту Вашої 
громади. Корупція може бути дорогою як у грошовому, так і не грошовому вираженні. Вона уне-
можливлює використання ресурсів місцевого органу влади й громади за цільовим призначен-
ням, а також спотворює керівні механізми, встановлені для слугування громадським потребам. 
Це як відкрита рана, яка ніколи не гоїться.

У не грошовому вираженні корупція може знищити довіру суспільства в спроможність органів 
місцевої влади представляти й слугувати громадянам. Вона може збудувати стіну між місце-
вим органом влади та громадянами і навіть між тими службовцями й, які працюють на орган 
місцевої влади. Вона може підірвати спроможність багатьох службовців ефективно виконувати 
свої функції і повноваження, незалежно від того, хто вони, поліцейські, інспектори чи ті, хто 
виконує адміністративні функції. Вона ламає політичне бажання місцевого органу влади неупе-
реджено слугувати громадянам, а також корупція зводить нанівець ті повноваження, які були 
надані суспільством Вам та іншим особам.

Чи справді я розумію причину корупції у моєму місцевому органі влади 
та громаді?

Автори книги «Корумповані міста» стверджують, що «корупція – це злочин з економічного 
розрахунку». Якщо державний службовець усвідомлює те, що можливість бути схопленим є 
малою, а покарання – м’яким, у той час, коли отримана користь є відносно великою, з’являється 
схильність до корупційних дій. Багато державних службовців отримують невелику зарплату, 
тобто це спонукає заробити додаткові гроші на власні потреби: сплатити за навчання або ме-
дичні послуги. Чи можливо те, що деякі державні службовці розглядають корупцію, як засіб 
вирішення економічних потреб?

Корупція втягує не тільки службовців державного сектора, які працюють із реєстрами або ма-
ють доступ до грошових ресурсів. Фактично ці порушення дуже легко вилікувати. Корупція 
також втягує приватних осіб, які купляють вплив та особисту користь у конкурентному середо-
вищі різноманітними способами за допомогою процесу державного управління й згідливих та 
охочих купити державних службовців. Наприклад, впливаючи на більш вигідне використання 
їхньої власності або на рішення вибору тендерних пропозицій з метою усунення конкурентів. 
Іншими словами, дуже багато злочинів з економічного розрахунку стосуються державно-при-
ватних підприємств з метою отримання користі обома сторонами.

Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), що є філією Торгової палати США, та-
кож розглядає корупцію з економічного погляду попиту й пропозиції. Корупція – це узгодже-
ний процес між тими, хто хоче щось отримати, та тими, хто може це надати. За словами CIPE, 
«сприйняття корупції як економічної проблеми означає, що це більше, ніж просто непра-
вильна поведінка. Це означає, що корупція, яка приносить користь окремим особам, врешті 
дорого коштує суспільству, приватному сектору та органам влади25».

Їхній звіт надає безліч переконливих причин, чому необхідно позбутися корупції. Ці причини 
тісно пов’язані з Вашою управлінською ефективністю й ефективністю роботи Вашого міського 
органу влади, а також Ваших керівних функцій, і мають мало спільного з намірами політичної 
помсти чи покарання правопорушників суспільної моралі.

У Вашому процесі діагностування різних звичайних та ключових корупційних хвороб у Вашому 
місцевому органі влади ми також пропонуємо, щоб Ви вивчили поняття CIPE, яке полягає в 
тому, що корупція часто виникає в межах економічної структури попиту й пропозиції. Якщо ви 
обіймаєте посаду державного керівника, для Вас дуже важливо усвідомити як причину, так і 

25 Джон Саліван та Олександр Школьников. – С. 2
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наслідки державної корупції ще до того, як Ви поринете в діагностування корупційних хвороб 
Вашого місцевого органу влади та планування дій.

Чи порівняв я концепцію попиту й пропозиції CIPE з корупційною ДНК, 
описаною в книзі «Корумповані міста»?

Існує прямий зв’язок між концепцією попиту та пропозиції CIPE та визначенням корупції у 
книзі «Корумповані міста» – для того, щоб рухатись далі, це порівняння є вкрай важливим. Як 
Ви пам’ятаєте, автори «Корумпованих міст» визначали корупцію як монополію, плюс свободу 
дій, мінус підзвітність (К = M + Д – П). Ми навмисно назвали цю формулу корупційною ДНК для 
того, щоб підкреслити її важливість та унікальну структуру.

Ось два приклади того, як визначення попиту й пропозиції СІРЕ співпадає з формулою ДНК 
Клітгаарда:

● Місто надає ліцензії на відкриття казино, але ж пропозиція ліцензій є обмеженою, 
коли попит є великим. Місто має монопольні повноваження на видачу ліцензій, але 
ж підзвітність відсутня. Здогадуєтесь, що далі? Фірма, яка фінансувала передвиборчу 
кампанію мера, якраз і змогла отримати цю ліцензію.

● Дуже часто в корупційних можливостях попиту й пропозиції використовується пи-
тання розподілу та використання землі або зонування. Земля – це об’єкт обмеженої 
пропозиції у більшості муніципалітетів, однак попит є дуже великим, зокрема попит 
на землю для комерційного або промислового використання.

  Міський муніципалітет має монопольні повноваження на відведення землі та контроль 
за її використанням. Попит дуже великий, підзвітність розподілу земельних ділянок 
відсутня. Ось і результат! Двоюрідний брат голови комісії з розподілу земельних ді-
лянок отримав дозвіл на отримання земельної ділянки в свою власність, навіть якщо 
така дія є порушенням плану землекористування міста.

Ваші міркування

Ми надали декілька прикладів того, як попит і пропозиція та ДНК корупції (М + Д – П) працюють 
у комбінації. Приділіть трохи свого часу й напишіть деякі приклади з Вашого власного досвіду, 
коли, на Вашу думку, попит та пропозиція можуть працювати в поєднанні з формулою М + Д – П, 
стимулюючи корупцію у Вашому місцевому органі влади або громаді.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Чи дійсно я розумію та усвідомлюю, що це означає – розпочати заплановане 
втручання так, як лікування корупції у моїй державній організації?

Ми вже згадували про термін «втручання» у вступі до стратегії, яку ми пропонуємо для ліку-
вання й запобігання корупції. Втручання – це «обміркований процес поглибленого вивчення 
існуючої системи відносин та дій всередині Вашої місцевої державної організації та громаді 
з метою реалізації ретельно запланованих змін». Не кожна людина сприйме ці зміни охоче. 
Якщо Ви обмірковуєте процес втручання в щоденну діяльність Вашого місцевого органу влади 
з метою лікування й запобігання корупції, Вам, може, треба буде розглянути такі питання:

● Які потенційні ризики й досягнення такого втручання – політичні, соціальні, організа-
ційні та фінансові наслідки?

● Які будуть короткострокові та довгострокові вимоги до керівників, менеджерів і пра-
цівників у разі започаткування такої ініціативи із запланованих змін?

● Наскільки глибоким та інтенсивним, на Вашу думку, має бути таке втручання з метою 
вилікувати деякі найбільш корумповані практики у Вашій організації?
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● Хто «втратить виграє» у цьому процесі?

● Як Ви визначатимете й оцінюватимете успішний результат?

Мер міста Ла-Пас й керівник міста Стейт Коледж невдовзі усвідомили, що деякі із цих перших 
діалогів були більш монологами. Мер Маклін-Абароа описує монолог «тривожного сигналу» 
таким чином: «Наприкінці першого робочого дня, я повернувся додому, розмірковуючи над 
тим, чи не потрапив я в пастку, з якої неможливо вибратися, не виключаючи можливості 
відставки з моєї першої обраної посади26.»

Для мера такі ставки були дуже високі. Ось як він це описує: «Рівень організаційного занепаду 
був такий, що фактично муніципальна влада була знищеного. Кожний намагався вижити за 
рахунок формування доходів, тому корупція була вкрай надзвичайно поширеною».

Міський керівник, спираючись на те, що він побачив, і на коментарі лідерів студентської грома-
ди, що мешкає поза університетом, міг тільки уявити, що дійсно надання житла такій кількості 
студентів (більше 10 000) може бути величезною проблемою. А якщо він спіймає корумповані 
структури на гарячому і декілька студентів також постраждають? Чи була це тільки верхівка ко-
рупції всередині організації? З власного погляду він намагався уявити, якими будуть його етичні 
й організаційні повноваження для прийняття майбутніх рішень, якщо він відмовиться від такої 
можливості зараз. Також він усвідомлював, що інцидент буде висвітлено на перших сторінках 
наступного номера газети «Daily Collegian» (студентської газети).

Про нещастя, спричинені корупцією, зазвичай щоденно повідомляють інформа-
ційні агенції: «Загибель 17 іммігрантів рано вранці внаслідок пожежі в орендо-
ваному будинку в Парижі, який не відповідав стандартам. Це вже друга пожежа 
за останні чотири місяці. Перша пожежа забрала життя двадцяти чотирьох 
мешканців будинку. Загибель 14 людей та ушкодження, отримані іншими 107 
людьми, були спричинені руйнуванням споруджуваного будинку в центральному 
діловому центрі Найробі». Імовірність таких катастроф є дійсно реальною.

Але ж повернемось до Вашої ситуації. Якщо Ви вирішили подолати корупцію самостійно або 
разом із Вашої керівною коаліцією, перед Вами негайно постане питання, наскільки далеко та 
наскільки глибоко Ви зайдете у своїх зусиллях вилікувати корупцію. Роджер Гаррісон, один із 
перших дослідників втручань в організації людей, має декілька мудрих порад із цього питання. 
Він радить втручатися до рівня, не глибшого ніж:

● рівень, необхідний для розробки тривалих методів рішення, та

● настільки, наскільки організація може докласти своїх зусиль та ресурсів у вирішення 
проблем і впровадження змін в умовах корупції27.

Стило розглянемо всі ці проблеми втручань. Гаррісон використовує термін «тривалі методи 
рішення» (enduring solutions), які, на нашу думку, можуть мати недовгий термін використання 
у місцевих органах влади. Наприклад, у випадку міста Ла-Пас, після від’їзду мера Маклін-Аба-
роа корупція з’явилась знову. У місті Стейт Коледж методи вирішення проблем забезпечення 
житлом тривали довше, але ж проблеми цього міста були більш визначеними та обмеженими у 
порівнянні з досвідом міста Ла-Пас.

Якщо у Вас є наміри як вилікувати корупцію, так і запобігти її появі в майбутньому, це може потре-
бувати політичних, організаційних, процедурних, штатних та інших змін, які мають тривати довгий 
час. В найближчому майбутньому це навряд чи можливо, таким чином, коригувальне лікування 
може бути Вашим єдиним короткостроковим варіантом. Звичайно, підтримка інших людей у цьому 
процесі запланованих змін поступово збільшується, коли вони залучені як у сам процес, так і його 
реалізацію. Це приводить нас до наступного питання, яке Ви маєте собі поставити.

26 Клітгаард, Маклін-Абароа та Перріс. – С. 5.
27 Роджер Гаррісон, «Вибір інтенсивності організаційних втручань за допомогою втручання в клієнтські ор-
ганізації», Олександрія, штат Вірджинія, Американське товариство з навчання та розвитку, 1992. – С. 68.
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Чи необхідно мені залучати інших державних службовців та працівників, 
а також лідерів громад у процес прийняття рішень з лікування 
й запобігання корупції?

З боку багатьох лідерів і керівників існує тенденція оберігати свою прерогативу в прийнятті 
рішень, зокрема, якщо ці рішення безпосередньо їх стосуються. Розглянемо яскравий приклад 
сумнівної практики прийняття рішень і потенційні наслідки.

Один із авторів був залучений у проведення програми розвитку з Управління Функціонуван-
ням з керівним та контролюючим персоналом у великому місті Ближнього Сходу. На брифінгу 
із вищим керівництвом безпосередньо перед початком програми він дізнався, що міжнародна 
консалтингова фірма щойно завершила свої основні дослідження менеджменту міста. Їхній 
звіт, уже готовий для оприлюднення, рекомендував впровадження більш ніж 2 700 критеріїв 
якості функціонування, що грунтувалися на певних методах роботи.

Оскільки семінари з управлінського розвитку мали зосереджуватися на методах управління, 
консультант бачив ці критерії як важливу можливість отримання знань. Він міг пов’язати кон-
цепції управління із системою впровадження критеріїв якості функціонування. Однак, консуль-
тантові з питань навчання казали, що в жодному разі він не повинен згадувати звіт, оскільки 
спостерігачі не були залучені до розробки критеріїв і навіть ще не бачили цей звіт. Критерії 
якості функціонування були однобічно розроблені експертами практично без проведення кон-
сультацій із менеджерами та спостерігачами, відповідальними за їхнє впровадження.

У той час, як більшість спостерігачів знало про майбутній звіт, вони не уявляли того, що було в 
тому звіті. Спостерігачів попросили надати інформацію й дані стосовно роботи їхніх підрозділів, 
але як було розроблено звіт – невідомо, тому що навіть не було консультацій з питань того, як 
має бути оцінена їхня робота. Коли звіт був оприлюднений, спостерігачі були розлючені! Тільки 
тоді вони зрозуміли, що вони відповідатимуть за більш ніж 2 700 критеріїв якості функціонуван-
ня. У результаті складна система функціонування міста зазнала невдачі.

Консультації та залучення до співпраці є обов’язковими для планування 
таких змін, як лікування й запобігання корупції 

Це питання здорового глузду, що рішення мають приймати ті люди, які відповідатимуть за 
їхнє виконання. Це не заперечує того, що багато рішень можуть бути прийняті однобічно, але 
ці рішення мають підтримуватися якомога більшою кількістю інформації для обґрунтування 
кожної дії. Якщо у Вас є час проконсультуватися з ключовими службовцями та працівниками та 
взяти до уваги їхні ідеї і думки, це може збільшити потенційний успіх процесу втручань з метою 
лікування й запобігання корупції. Те саме стосується й громадян, якщо вони у будь-який спосіб 
були залучені до корупційних дій.

Розглянемо останнє твердження детальніше до того, як ми перейдемо до питання формування 
Вашої керівної коаліції. Припустімо, що Ви – місцевий керівник, який вирішив припинити ко-
рупційну практику поліцейських, які беруть хабарі замість виписування штрафів за порушення 
правил дорожнього руху. Суспільство може бути дуже корисним у процесі визначення деяких 
учасників таких злочинів, тобто коли і де ці злочини відбуваються, чи є цей злочин очевид-
ним або можливим, тощо. Суспільство також є дуже корисним у допомозі процесу лікування й 
запобігання таких видів корупції у майбутньому. Після Вашого втручання з метою припинити 
злочинну практику й відкритості міського органу влади для консультувань з цього приводу 
громадяни розумітимуть, що вони можуть телефонувати й інформувати про такі інциденти. 
Найважливішим є те, що громадяни знатимуть, що пропонування хабара, а також вимагання 
хабара з боку поліцейського є поведінкою, з якою місцевий орган влади більш не миритиметь-
ся. Розуміння цього є першим критерієм для виконання.

Раніше ми згадували про необхідність розгляду питання того, коли мають відбуватися такі 
консультації, та залучення громадян і службовців. На жаль, чітких формул або стандартів, які 
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можуть надати Вам такі відповіді, не існує. Найкраща порада – це діяти розсудливо та спра-
ведливо у процесі їхнього потенційного залучення; а також у разі необхідності бути готовим до 
їхнього повного залучення.
Отже, ми пропонуємо Вам обміркувати наступні взаємопов’язані питання стосовно лікування й 
запобігання корупції, перш ніж Ви вирішите діяти, починаючи з етапу «невідкладної хірургії».

● По-перше, чому Ви хочете це зробити? Іншими словами, яка Ваша мотивація для 
вживання певних заходів?

● По-друге, чи розумієте Ви, що таке корупція, тобто ДНК корупції?

● По-третє, чи достатньо Ви розумієте основи теорії та практики втручання для того, 
щоб почуватися впевнено, впроваджуючи Вашу стратегію лікування та запобігання 
корупції?

● По-четверте, чи маєте Ви відповідне уявлення необхідності залучення інших людей 
до Вашого процесу втручання з метою лікування й запобігання корупції у Вашому 
місцевому органі влади та громаді?

Ми також віримо в те, що ці питання можуть сформувати основу для одного з Ваших перших 
обговорень з тими людьми, яких Ви обрали до складу Вашої першої керівної коаліції. Якщо Ви 
вирішили винести ці чотири питання для групового обговорення, Вам необхідно розглянути 
сам процес ведення діалогу. Це кращий шлях для вивчення цих проблем, розуміння яких є 
необхідним для прийняття відповідних рішень. Дуже часто якість та впровадження цих рішень 
вдосконалюються завдяки попереднім та обміркованим діалогам.

Формування керівної коаліції

Жодний із нас не є таким розумним, як усі ми разом!

Японське прислів’я

Джон Коттер у своїй книзі «Попереду змін» розповідає про важливість створення невеликої 
групи енергійних, впливових та обізнаних людей для впровадження основних змін. Він назвав 
цю групу керівною коаліцією28. Для лікування й запобігання корупції у Вашій організації, а та-
кож для створення Вашої керівної коаліції необхідно обміркувати багато речей. По-перше, чи 
зможете Ви без сумніву довіряти тим, кого невисоко оцінюєте? Чи захочете Ви бачити цих лю-
дей у складі Вашої керівної коаліції? В умовах існування корупції, які унікальні якості, бачення, 
досвід та навички вони мають? Чи матимуть вони достатньо бажання та сміливості витримати 
цей тривалий і напружений процес лікування корупції? Наскільки інтенсивно Ви бажаєте залу-
чати персонал Вашої організації для допомоги у визначенні та лікуванні основних джерел ко-
рупції у Вашому місцевому органі влади? Вашу «керівну коаліцію» буде необхідно розширювати 
для роботи з цим обсягом проблем, які Ви хочете подолати, а також включати до коаліції тих 
людей, які особисто знайомі з корупційними хворобами, які Ви плануєте лікувати.

Підбір членів ефективної керівної коаліції 

Ми знову повертаємось до наших двох прикладів міста Ла-Пас та міста Стейт Коледж, тому що 
вони ілюструють деякі моменти формування першого складу керівної коаліції та її подальше 
розширення в разі потреби. По-перше, розглянемо ситуацію міста Ла-Пас та проблему залучен-
ня першого члена цієї коаліції.

Ла-Пас

Мер Маклін-Абароа усвідомлював, що він не має жодної людини в організації, якої він міг би 
довіряти у своїй роботі з подолання корупції. Тому він звернувся до сторонньої людини але 
цінного помічника, який спрямовував та допомагав йому в успішному лікуванні організації. Ми 

28 Джон Коттер, Розділ 4: С. 51-66.
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навмисно використовуємо слово «довіра» й хочемо детально пояснити, що воно означає при 
виборі членів керівної коаліції та в умовах лікування й запобігання корупції.

Довіра, за словами фахівця з менеджменту Роя Левицькі, це – «впевнені позитивні очікування 
щодо поведінки (слів, дій та рішень) іншої людини, а також очевидна готовність діяти на 
основі його або її слів, дій та рішень»29.

Колишній мер міста Ла-Пас непокоївся не тільки з приводу довіри, але й з приводу можливості 
мобілізації його першої керівної коаліції. Маючи на увазі ці два критерії, він найняв Роберта 
Клітгаарда, відомого практика й теоретика з питань корупції, для того, щоб той допоміг йому 
сформулювати та впровадити їхні майбутні успішні зусилля з лікування основних джерел ко-
рупції в межах міської адміністрації. Клітгаард був не тільки найнятим консультантом; він також 
був членом керівної коаліції.

Найом зовнішнього консультанта-експерта є правильною стратегією мобілізації персоналу, тоб-
то Ви маєте розглянути цей варіант. Як стороння людина, консультант може принести нові та 
свіжі думки. Що також важливо, він принесе свої навички, знання та досвід для реалізації й 
розширення компетенції Вашого місцевого органу влади. Зовнішній консультант має бути більш 
об’єктивним і менш «залученим» у щоденну політику місцевого органу влади.

Основні недоліки найму зовнішнього консультанта – це вартість його послуг, його корисність та 
ймовірність того, що консультант не матиме відповідних знань, необхідних для цього складного 
завдання, або не зможе працювати з Керівною Коаліцією. Зовнішній консультант може поми-
литися зі своїм баченням та розумінням соціально-політичного стану вашого місцевого органу 
влади шляхом. Це забере певний час, і як результат – Ви будете змушені надати додаткові ре-
сурси (час та оплата послуг) для визначення правильного курсу дій.

Стейт Коледж

У місті Стейт Коледж міський керівник також не знав, кого залучати до дій, але він не мав під-
став вважати, що інші службовці в його організації були також причетні до корисних дій відпові-
дальної особи за виконання житлового кодексу. Як Ви пам’ятаєте з попереднього обговорення, 
міський керівник після звільнення цієї особи зателефонував меру, щоб повідомити йому про це 
рішення. Мер був шокований, але він не піддав сумніву дії міського керівника, тому що прий-
няття такого рішення було у межах його компетенції. Проте він попередив міського керівника 
про можливість негативної реакції, оскільки декілька обраних службовців та багато громадян у 
місті володіли нерухомістю, яку вони здавали в оренду студентам.

Негативна реакція була негайною – зокрема від двох обраних членів ради, які володіли ба-
гатьма структурами, поміченими в порушеннях міського, житлового та орендного кодексу. 

У довгострокових планах було знесення 27 великих об’єктів власності для оренди в централь-
ній частині міста, які структурно й фінансово не підлягали відбудові, та 550 інших об’єктів, які 
не відповідали всім вимогам житлового кодексу для отримання дозволу на оренду. В результаті 
більш ніж 2000 студентів не змогли знайти житло на початку навчального року. Але це було 
через два роки після звільнення. Багато часу було витрачено на створення керівної коаліції та 
наведення ладу в місті. Навіть така м’яка корупційна ситуація, як у місті Стейт Коледж може 
забрати певний час для її вирішення.

Оскільки міський керівник завоював довіру й розуміння мера, інших обраних службовців, інже-
нера-містобудівника та членів його персоналу, які відповідали за виконання житлового кодексу, 
вони стали першими членами його керівної коаліції. Врешті, він запросив інших людей від гро-
мади до своєї керівної коаліції. В цій коаліції були представники ЗМІ (для того, щоб інформувати 
городян про те, що відбувається у місті, та порадити, як найбільш ефективно співпрацювати з 

29 Рой Левицькі, «Довіра та недовіра: «Нові стосунки та реальності», Академія перевірки системи управління, 
липень 1998 року; цю публікацію можна знайти на сайті www.findarticles.com 
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громадою), члени правління студентської асоціації, які й привернули його увагу до корупційних 
дій (оскільки вони безпосередньо мали інформацію про цю ситуацію і могли постійно інформу-
вати своїх членів про те, що робить місцевий орган влади), та член комісії з нерухомості, який 
представляв більшість власників нерухомості, які були невдоволені цим рішенням, але вважа-
ли, що порушення кодексу мають бути вирішені мирним шляхом.

Врешті Ваша коаліція має включати обізнаних людей, які усвідомлюють джерело корупції, яку 
Ви прагнете вилікувати. У випадку міста Стейт Коледж міський керівник вирішив включити ін-
женера-містобудівника та решту службовців, відповідальних за виконання житлового кодексу, 
до складу своєї команди.

Члени керівної коаліції не завжди підзвітні, коли Вам це необхідно 

У проблемі житла для студентів у місті Стейт Коледж один із ключових членів коаліції був поза 
контролем з боку обраних службовців та професійної управлінської команди. Це був державний 
(провінційний) уряд. (В даному разі, членами коаліції також можуть бути організації.) Міністерс-
тво праці штату Пенсільванія відповідало за виконання державних норм пожежної безпеки, які 
включали такі деталі будинків, як протипожежні перегородки та двері, а також зовнішні пожеж-
ні сходи. Нестача цих покращених пристроїв безпеки в більшості будинків, перебудованих на 
багатоквартирні будинки для оренди, був одним із суттєвих порушень.

Оскільки місто не мало жодного засобу, окрім політичного переконання, щоб умовити відділ 
стати членом керівної коаліції, виконання комплексної програми правозастосування було від-
строчено. Тільки коли міський керівник допоміг організувати звільнення відповідальних за ви-
конання житлового кодексу, програма змогла працювати далі. Мобілізація основної управлінсь-
кої команди Вашої керівної коаліції може іноді бути проблематичною та забирати багато часу.

Всі керівні коаліції різні 

Ці два досвіди можуть допомогти зрозуміти різні типи людей, яких Ви можете захотіти бачити 
серед членів Вашої керівної коаліції. Проте різні обставини можуть потребувати від Вас ство-
рення коаліції з різних людей: як службовців, так і приватних осіб, коаліція може включати 
навіть тих людей, які безпосередньо не працюють у Вашому місцевому органі влади. Ці обста-
вини мають спрямовувати Вас у створенні коаліції та нагадувати, що її створення є однією з 
негайних і важливих рішень для того, щоб Ви просувались далі. Ми також включили інструмент 
для аналізу зацікавленої сторони (керівної коаліції) з метою допомогти Вам оперативніше сфор-
мувати керівну коаліцію.

Запрошуючи дійсно необхідних людей до складу керівної коаліції, є важливим кроком у процесі 
втручання; іншим важливим кроком є створення ефективної команди. Це означає:

● спільні очікування та оцінки корупції, а також методів її лікування й запобігання;

● встановлення декількох основних правил щодо того, як Ви плануєте діяти, як керівна 
коаліція;

● розподіл важливих функцій та обов’язків, що частково ґрунтуються на навичках, 
знаннях та досвіді, які Ви використовуєте у роботі коаліції; та

● отримання навичок роботи в команді.

Створення керівної коаліції як ефективної та активної команди

Дуже необхідно перетворити членів Вашої керівної коаліції в ефективно працюючу команду, 
якщо Ви хочете, щоб вони допомагали Вам у Ваших зусиллях з лікування й запобігання коруп-
ції. На жаль, команди не з’являються самі по собі; команди необхідно створювати. Поглянемо на 
деякі характеристики ефективного створення керівної коаліції із зосередженням на ініціативах 
з лікування й запобігання корупції у Вашому місцевому органі влади.
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● Чітка мета: Неважливо, як Ви це називаєте: бачення, мета або завдання команди, 
але ця мета має бути прийнятною для всіх її членів.

● Неформальність: робоча обстановка у команді має бути неформальною, невиму-
шеною, відкритою та взаємно підтримуючою.

● Участь: максимальний рівень участі всіх членів.

● Відкрите спілкування: члени команди можуть відкрито обговорювати всі завдан-
ня та стосунки між собою.

● Колективне лідерство: оскільки більшість команд мають формального лідера, і 
це може бути дуже очевидним на прикладі саме цієї команди, проте функції лідера 
можуть передаватися між членами команди залежно від ситуації, потреб команди, 
навичок команди та наявного завдання.

● Узгодженість рішень: це означає процес ухвалення важливих рішень, який має 
бути узгодженим, але не обов’язково одностайним.

● Цивілізована розбіжність у думках: ефективні команди мають розбіжності в 
думках стосовно вирішення проблеми корупції. Вони не ухиляються від цих розбіж-
ностей та намагаються згладжувати або усувати ці розбіжності.

● Чіткі функції та повноваження: ефективні команди мають чітке уявлення щодо 
своїх функцій та щодо того, що від них очікують.

● Різноманітність стилю: ефективні команди мають незалежних членів з різним with 
потенціалом та навичками, які в комбінації доповнюють роботу кожного члена.

● Зовнішні зв’язки: команда не працює в ізоляції від зовнішнього середовища. Вона 
розвиває основні зв’язки та контакти, мобілізує ресурси та працює на свій авторитет 
у місцевих органів влади та громади.

● Самооцінка: Члени команди час від часу роблять перерву в роботі, щоб вивчити 
результати колективної роботи й використовують інформацію для її покращення30.

Це основні критерії для розробки й оцінки роботи ефективної команди, яка працює або в умо-
вах нестабільності роботи державних органів влади, яке ми обговорюємо зараз, або в межах 
великої корпорації, яка має мотив отримання прибутку.

Ваші міркування

Припустимо, що Вам надали повноваження очолити оперативну групу місцевого органу влади 
з подолання корупції у Вашому місті та громаді. Це загально відомий факт, що існує багато 
дрібної корупції (гроші за прискорення справи, залагодження справ, пов’язаних із порушенням 
дорожнього руху тощо), але мало що відомо про хабарі на вищому рівні між забудовниками 
й органами з розподілу землі, про отримання дозволів на великі будівельні проекти та інші 
більш «дорогі форми корупції» у місті, хоча саме вони є причиною серйозних проблем. Від опе-
ративної групи очікується виконання комплексного звіту для адміністративного органу щодо 
поширення корупції в місті й надати рекомендації щодо лікування та запобігання корупції у 
майбутньому. Вам також надається свобода дій у підборі членів Вашої оперативної групи – Ва-
шої керівної коаліції:

Кого б Ви запросили до участі у Вашій первісній керівній коаліції?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Які критерії Ви б використовували у рішенні щодо залучення цих осіб?

30 Глен Паркер. Члени команди та робота у команді. Сан-Франциско, Каліфорнія, Jossey-Bass Publishers, 
1991. – С. 33.
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Спираючись на структуру Вашої команди, які завдання Ви б ставили перед нею для того, щоб 
змусити членів команди працювати як ефективна команда?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Покупець діє на свій власний ризик 

Нехай читач цього посібника буде уважним! У торгівлі існує старий принцип, який 
бере свій початок з 1523 року та може застосовуватися й зараз. Caveat Emptor 
(Покупець діє на свій власний ризик) в умовах XVI-го століття означав, що покупці 
(у нашому випадку, читачі) не мають гарантій, а тому діють на свій власний ризик 
у своїх зусиллях з лікування й подолання корупції.

Корупція у місцевих органах влади іноді спричинюється, підтримується та за-
охочується і навіть захищається на вищих рівнях влади. Враховуючи ці зовнішні 
чинники, цілком можливо, що заходи з лікування та запобігання корупції, які ми 
пропонуємо в цьому посібнику, можуть стати жертвою обставин, які знаходяться 
поза контролем та впливом місцевих органів влади та громади. Нехай місцеві 
лікарі корупції пильнують. Як пташиний грип, корупція може дуже швидко вийти 
за межі вашого місцевого органу влади. Тим хоробрим людям, організаціям і гро-
мадам, які прагнуть скористатися принципами, стратегіями й інструментами, які 
надаються в цьому посібнику, що складається з чотирьох частин, ми говоримо 
Caveat Emptor – «Покупець діє на свій власний ризик».

Етап третій – діагностування та планування

Діагностування або технологія визначення проблеми

У Вашому місцевому органі влади або громаді корупцію можна легко виявити або навпаки – ду-
же складно. Деякі корупційні методи дуже помітні та впадають в око відразу. Інші можуть бути 
приховані за допомогою обману й інтриг. Коли Ви вважаєте, що знайшли проблему, і намагає-
тесь її вирішити, виявляється, що ця проблема є тільки симптомом чогось більш суттєвого. 
Виявлення джерел корупції та їхній аналіз для того, щоб Ви змогли зрозуміти ці джерела й 
вилікувати їх, може бути складним завданням.

Саме на цьому етапі в запланованому процесі змін медична модель і медична аналогія, яку ми 
використовуємо для опису методів лікування й запобігання корупції, є дуже яскравою. Постав-
те себе на місце Вашого сімейного лікаря. Ви прийшли до нього по допомогу. Оскільки існує 
безліч різних сценаріїв, тобто планів дій, чому Ви прийшли саме до цього лікаря на обстеження, 
то можливо ми не зможемо розглянути всі сценарії. Враховуючи це, ми обрали декілька сце-
наріїв, щоб проілюструвати нашу точку зору.

Перший сценарій простий. Ви зламали руку. Лікар прописує знеболюючий засіб, накладає гіпс 
на руку і відправляє Вас додому. Другий сценарій більш складний. Ви заразилися хворобою, що 
передається статевим шляхом, але не хочете казати лікареві, що саме не так, хоча сподіває-
тесь, що лікар пропише або порекомендує ліки, які допоможуть. Місцеві органи влади роблять 
це постійно, коли йдеться про корупцію. Вони знають, що вони хворіють на «це», але не хочуть 
про це говорити й роблять усе, щоб це приховати або застосовують ліки, які можуть допомогти, 
хоча й не визнають наявність проблеми.
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Третій сценарій більш надійний з перспективою запланованих змін. Він містить принаймні два 
підсценарії або сюжети. Перший варіант – це сказати Вашому лікареві: «Чи не могли б Ви ог-
лянути мене та допомогти мені проаналізувати стан мого здоров’я, а також допомогти 
подолати хворобу?» При запланованих змінах з метою вдосконалення організаційної структу-
ри зазвичай наймають консультанта для того, щоб допомогти Вам у ваших діях, спрямованих 
на лікування й запобігання корупції. Це те, що зробив мер міста Ла-Пас, коли він попросив 
Роберта Клітгаарда допомогти йому. Тоді Клітгаард, який працював в університеті, попросив 
декількох студентів приєднатися до нього з метою виконання різних діагностичних досліджень. 
Це цілком законний варіант, тому багато місцевих органів влади обирають його. Проте, також 
існує і самокерований підхід самолікування. Це – інший підсценарій.

Іншими словами, Ви пішли до лікаря і сказали: «Ми знаємо, що щось не так зі здоров’ям нашої ор-
ганізації. Хоча ми не впевнені, що це, або наскільки це серйозно, але ж ми вважаємо, що ми зможе-
мо вилікувати це за допомогою Ваших порад. Чи не могли б Ви щось порадити щодо діагносту-
вання, можливо спланувати план дій та мобілізувати ресурси для його впровадження?». Певна 
річ! Давайте почнемо з визначення того (за допомогою чесного та відкритого процесу), що Ви вва-
жаєте Вашими проблемами, а потім за допомогою аналізу ми встановимо реальні проблеми.

Визначення областей для втручання та корупційних проблем 

Для того, щоб зробити це практично, ми припускаємо, що Ваш місцевий орган влади й громада 
можуть мати більш ніж одну корупційну хворобу. У книзі «Корумповані міста» автори говорять, 
що корупційних методів у місцевому органі влади може бути стільки, скільки напрямків діяль-
ності. Ось деякі приклади:

● Субсидоване впровадження житлової політики спрямовує ресурси не тим, хто цього 
потребує, а тим, хто платить хабарі.

● Міські контракти надаються не нечесним фірмам, завдяки хабарам або сімейним 
зв’язкам.

● Міська поліція чи відділи контролю ігнорують злочинні порушення або порушення 
правил безпеки, загрозу життю і здоров’ю та інші правила в обмін на гроші.

● Неправильне використання державної власності або її використання для приватної 
користі.

● Дозволи й ліцензії видаються за гроші для прискорення справи або незаконно куп-
ляються;

● Міські послуги доступні тільки для тих, хто платить хабарі.

● Рішення із зонування та капіталовкладень в інфраструктуру приймаються з метою 
власної користі. Цей список є практично нескінченним.

Враховуючи це, Ви можете вжити відразу декілька заходів для вирішення проблем, але ж Ви 
маєте визначити й установити пріоритети сфер втручання ще до того, як Ви розпочнете глибо-
кий аналіз проблем.

Один інструмент для визначення сфер втручання ми вже згадували раніше. Це фор-
мула з книги «Корумповані міста»: К = M + Д – П. Корупція є результатом певних 
владних монополій у Вашій організації (нагляд, видача ліцензій, закупівлі, дотриман-
ня законів), що знаходяться в руках людей, які діють на власний розсуд у вико-
ристанні своїх повноважень, тобто підзвітність або відсутня, або дуже слабка. 

Для встановлення пріоритетів цих сфер втручання необхідно мати список усіх основних видів 
діяльності/функцій Вашого місцевого органу влади та задати багато питань по цих функціях. 
Ось деякі питання, на яких мають зосередитися мери, адміністративні службовці та обрані осо-
би разом із членами їхніх керівних коаліцій.
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● Наскільки це терміново або критично знайти рішення корупційної пробле-
ми у відповідній сфері діяльності або функціях Вашого місцевого органу 
влади? Проблема є терміновою, якщо вона потребує негайних дії для того, щоб 
запобігти кризи. В обох прикладах ми мали негайні проблеми в деяких функціях 
місцевого органу влади. Місто Ла-Пас було паралізоване неприборканою системною 
корупцією, а студенти університету в місті Стейт Коледж жили в будинках, які не 
відповідали житловим нормам, з порушенням правил пожежної безпеки.

● Наскільки це важливо знайти рішення корупційної проблеми у відповідній 
сфері діяльності або функціях Вашого місцевого органу влади? Коли справа 
доходить до лікування корупції, це дуже складно відповісти на це питання, але воно 
дуже важливе. На жаль, легких відповідей немає. Проблема корупції є дуже важли-
вою, тому що вона негативно впливає на велику кількість громадян, зокрема на не-
захищені групи; вона є важливою тому, що спричиняє величезний відтік державних 
грошей і підриває ресурси місцевих органів влади.

● Наскільки це можливо знайти рішення корупційної проблеми у відповідній 
сфері діяльності або функціях Вашого місцевого органу влади? Іноді краще 
почати з більш здійсненних засобів лікування, які зосереджуються на тих корупційних 
сферах, які легше вилікувати. Здійснимість є локалізованою проблемою, яка базуєть-
ся на комплексності корупції, потенціалі для політичного покарання та інших чинни-
ках, які повністю відрізняються від тих чинників, пов’язаних з більш сталим питанням, 
наприклад: «Наскільки це можливо збудувати об’їзну дорогу навколо міста?»

● Чи спроможні Ви вирішити проблему корупції у відповідній сфері діяль-
ності та повноважень місцевого органу влади? Різні джерела влади, які мають 
місцеві органи влади у своєму розпорядженні зазвичай дають їм змогу контролювати 
більшість ресурсів, необхідних для лікування корупції.

● Чи хочете Ви або Ваша керівна коаліція взяти на себе власні зобов’язання 
щодо лікування корупції у Вашому місцевому органі влади або громаді? 
Ми говоримо про політичну силу волі, коли необхідно «стиснути зуби» та робити 
зусилля з вирішення найбільш спірних питань у Вашому державному органі влади, 
які забирають багато часу.

У межах обраних Вами для лікування сфер діяльності Вам буде необхідно детально й точ-
но визначити проблеми корупції. Також Ви повинні «обґрунтувати» перші результати Вашого 
діагностування.

Ми пропонуємо критерії, які ми хочемо застосувати в оцінці правильного визначення проблеми. 
Чи є визначення проблеми:

● чітким? Чи змогли Ви описати проблему таким чином, щоб вона була зрозумілою для 
всіх Ваших підлеглих у департаменті громадських робіт, членів торговельно-комер-
ційної палати або урядової спостережної комісії?

● лаконічним? Чи змогли Ви описати проблему стисло й точно?

● повним? Чи не забули Ви про щось важливе, коли описували Вашу проблему?

Однією з проблем, з якою стикається лікар у лікуванні хвороби, – це складність у визначенні 
реальної проблеми. Зазвичай проблеми ховаються під маскою симптомів. У Вас можуть боліти 
зуби, а реальна проблема полягатиме у пухлині мозку. Видалення зуба може дати тимчасове 
полегшення, але ж Ви все одно помрете від пухлини. Дуже важливо робити, як лікар, тобто 
ставити багато питань. Наприклад:

● Які симптоми цієї корупційної хвороби? Які ще? Більше …?

Коли ви вже пройшли етап симптомів і визначились з ними, питання можуть бути такими:

● Чому ця хвороба є проблемою (які причини)?

● Чому, на Вашу думку, її треба лікувати (які наслідки)? (Питання елементарні, але їх 
не завжди відкрито запитують.)
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● Звичайно ж, коли і де існує цей стан речей?

● Хто ще може бути інфікованим?

● Що може статися, якщо Ви проігноруєте цю хворобу?

Ми повертаємось до випадку в місті Стейт Коледж, щоб побачити, як застосовується ця форму-
ла та діагностичні питання, які ми щойно навели. Фред зіткнувся з фактами того, що службо-
вець, який був монопольно відповідальним за виконання житлового кодексу (перевірки житло-
вих умов), діяв на свій власний розсуд. Це дійшло до того, що він ухвалив використання своєї 
власної нерухомості, що було порушенням правил (джерело монополії), за виконання яких він 
відповідав. Також він був непідзвітним тим органам, що його контролювали, або організації, 
яка встановила цю монополію.

На думку Клітгаарда та інших, це були передумови для розвитку корупції.

Фред діагностував наявність корупції за допомогою багатьох старанних і занепокоєних студен-
тів (громадська спостережна група). Якщо Ви пам’ятаєте, він підтвердив факт корупції після до-
даткового збору даних, тобто перевірки власності та її власників, а потім розпочав невідкладну 
хірургічну операцію. Він звільнив інспектора. Звичайно ж, на цьому визначення проблеми не 
закінчилося. Перш ніж він міг перейти від визначення проблеми до її лікування, було необхідно 
зібрати ще більше інформації. Розглянемо цей аспект процесу запланованих змін.

Між визначенням проблеми/корупції та рішенням проблеми/корупції є ще 
декілька важливих кроків.

У випадку Фреда Фішера, він був змушений вивчити декілька інших аспектів для того, щоб ус-
тановити, чи дійсно він має проблему, яка виходить за межі однієї власності.

● Наскільки великою була проблема? У нашому випадку в Стейт Коледжі, представ-
ники студентства змогли підтвердити, що багато будинків для оренди не відповідали 
вимогам житлового кодексу. Збір даних у результаті перевірок тільки підтвердив це.

● Де була проблема? Вона не була частковою. Будинки по всьому місту не відповіда-
ли вимогам, але ж інспектор з виконання житлового кодексу дозволив здавати їх в 
оренду.

● Як довго існувала проблема? Принаймні стільки, скільки щойно звільнений інспек-
тор мав монопольну владу в цій сфері.

● Наскільки це було серйозно? Це було проблематично для більшості студентів та 
потенційно катастрофічно для міста в разі, якщо хто-небудь би загинув унаслідок 
недбалості місцевих органів влади.

Це ті питання, після яких ми переходимо до вирішення проблем корупції з метою розгляду й 
лікування фондів і ресурсів місцевих органів влади.

Не вбивайте посланця 

У випадку міста Стейт Коледж жодного з державних службовців не було покарано, за 
винятком звільнення головного інспектора. Вони не намагались покарати власників 
будинків, що не відповідали житловим вимогам, та встановити, чи давали вони ха-
барі й кому. Вони зосередили свою увагу на тому, як впровадити більшу підзвітність 
та більшу свободу вибору в монополістичні повноваження з метою їхнього відпові-
дального й ефективного виконання. Після першого звільнення процес здебільшого 
зосередився на стратегії та управлінні, ніж на покаранні й переслідуванні.
Це також мало місце і в Ла-Пасі, хоча корупція часто знаходиться в межах сфери 
діяльності людей, які перш за все хочуть її покарати та переслідувати. Такі дії 
можуть бути важливими альтернативними варіантами, але ж вони можуть відвер-
нути увагу й ресурси від більш позитивних та довгострокових рішень. Необхідно 
зосередитися саме на лікуванні й запобіганні, а не тільки на покаранні.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВ НА ПРАКТИЦІ              ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Чи є лікування корупції пріоритетним завданням Вашого місцевого органу 
влади та громади?

Багато запропонованих нами питань допоможуть Вам прийняти поступові рішення стосовно 
лікування корупції у Вашому місцевому органі влади та громаді. Але ж отримані Вами відповіді 
можуть не співпадати з основним питанням у Ваших тривалих зусиллях з лікування й запобі-
гання корупції. Це питання пріоритетності та як довго воно буде пріоритетним у Вас, інших 
місцевих керівників, Ваших працівників та членів Вашої громади? Як з’ясував мер міста Ла-Пас, 
корупція зазвичай повертається, якщо її постійно та безперервно не пильнувати.

Автори книги «Корумповані міста» пишуть про проблему «розвитку безкарності», коли гро-
мадяни та службовці вважають себе понад законом. Існування такої безкарності є одним з 
чинників, який може дати відповідь на питання пріоритетності. Якщо у Вашій громаді існує таке 
явище, пріоритетом буде його викорінювання. Якщо у Вашому місцевому органі влади та гро-
маді на щастя, такого явища немає, пріоритетом буде запобігання цьому явищу.

Ті люди, які міркують над реальністю впровадження запланованих змін у їхніх організаціях та 
громадах, часто розглядають можливість досягнення успіху за допомогою двох основних чинни-
ків: важливість та невідкладність. Дуже важливо застосовувати саме ці критерії у процесі подо-
лання корупції у Ваших місцевих органах влади та громадах. Якщо для Вас важливо вилікувати 
конкретну хворобу у Вашому місцевому органі влади, тоді це може не бути такою негайною дією. 
З іншого боку, лікування конкретної хвороби може бути негайним, але не дуже важливим. Тобто 
деякі форми корупції можуть бути як негайними, так і важливими. Ці критерії дійсно важливі, 
коли Ви переходите до наступного кроку – вирішення того, що Ви робитиме й коли.

Вибір напрямків дії

Після визначення різних корупційних проблем у Вашому місцевому органі влади й громаді та 
їхнього аналізу, Вам необхідно визначитися з різними напрямками дії. Ми кажемо різними на-
прямками дій, тому що Ви можете застосувати декілька з них у Вашому місцевому органі влади 
одночасно. Наприклад, Ви можете розроблювати нові правила для закупівель й водночас очи-
щати платіжні відомості від «працівників-мертвих душ».

Проте, у кожній з цих субстратегій з лікування корупційних методів дуже важливо:

● обмежити Ваші варіанти того, що робити до одного пріоритетного заходу або комбі-
нації заходів;

● розглянути потенційні наслідки заходів, розпочатих Вами, враховуючи короткостро-
кові та довгострокові наслідки; і потім 

● розробити план з мобілізації необхідних ресурсів для впровадження найкращого за-
ходу або комбінації заходів.

Це той етап у процесі запланованих змін, коли Ви та Ваша коаліція вирішуєте, хто що робити-
ме і з ким, за який період часу та за допомогою яких ресурсів, також Ви визначаєте те, як 
Ви дізнаєтесь про успішність Вашого плану.

Перш ніж Ви вирушите далі, може бути важливо (і навіть необхідно) обміркувати комплексність 
лікування й запобігання корупції у Вашому місцевому органі влади та громаді з погляду довго 
строковості та короткостроковості. Наприклад, Ваша короткострокова стратегія може зо-
середжуватися на лікуванні існуючої корупційної практики та поведінки, Ваша довгострокова 
стратегія – на тому, як запобігти цій практиці й поведінці в майбутньому. Певна річ, це може 
бути складно відокремити два періоди часу та функції, але це має допомогти Вам міркувати з 
погляду цих величин. Також обміркуйте це з погляду важливості та невідкладності.

Раніше ми обговорювали відповідні стратегії змін, що ґрунтуються на двох чинниках: наявність 
часу та зацікавлені сторони. Зараз поглянемо на це специфічне концептуальне відображення 
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з погляду вибору напрямку діяльності. Це однаково доречно, коли Ви розглядаєте питання 
мобілізації ресурсів.

Детальний розгляд чинникив наявності часу й зацікавлених сторін 

Якщо час не є важливим фактором у прийнятті рішення щодо напрямку діяльності, за винятком 
відсутності діяльності взагалі, тоді Ви маєте два вибори:

Перший: Якщо Ви маєте потенційні позитивно налаштовані зацікавлені сторони та Ви знаєте, 
що оточуюче середовище підтримує Вас у цих змінах, тоді Ви можете обміркувати варіант все-
охоплюючого співробітництва у прийнятті рішень щодо напрямку діяльності або мобілізації 
ресурсів.

Приклад всеохоплюючого співробітництва: Вас щойно обрали мером завдя-
ки Вашій антикорупційній програми більшістю голосів; за результатами голосуван-
ня членів союзу муніципальних працівників більшість цих важливих зацікавлених 
сторін голосували за Вас; тому Вам не потрібно приймати важливі рішення негайно. 
Враховуючи ці чинники, Ви напевно шукатимете якомога більше союзників у Вашій 
організації та громаді з метою лікування корупції і впровадження програм із запобі-
гання корупції в майбутньому.

Другий: Якщо Ви маєте потенційні позитивно налаштовані зацікавлені сторони, але Ви знаєте, 
що оточуюче середовище не підтримує Вас у цих змінах, тоді Ви можете обміркувати варіант 
прийняття рішення на основі декількох стратегічних альянсів.

Приклад стратегічних альянсів: Вас щойно обрали мером завдяки Вашій анти-
корупційній програми з невеликим відривом голосів; за результатами голосування 
членів союзу муніципальних працівників видно, що вони налаштовані скептично 
щодо Ваших намірів подолання корупції; і Ви розумієте, що Вам не треба приймати 
важливі рішення негайно. Враховуючи ці чинники, Ви напевно прийматимете Ваші 
антикорупційні рішення, консультуючись з тими декількома стратегічними альян-
сами, які допомогли Вам бути обраним на цю посаду.

Якщо, з іншого боку, час є критичним чинником для Вас та Ви маєте прийняти рішення з вибору 
напрямків діяльності або організації та мобілізації необхідних ресурсів для впровадження цих 
дій, Ви також маєте два вибори (варіант відсутності діяльності не розглядається):

Перший: якщо Ви маєте потенційні позитивно налаштовані зацікавлені сторони та Ви знаєте, 
що оточуюче середовище підтримує Вас у цих змінах, тоді Ви можете обрати варіант прийняття 
рішення на основі стратегічного консультування.

Приклад стратегічного консультування: Вас щойно обрали мером завдяки 
Вашій антикорупційній програми більшістю голосів громадян; за результатами го-
лосування членів союзу муніципальних працівників більшість цих важливих за-
цікавлених сторін голосували за Вас; вони очікують від Вас прийняття негайних 
рішень із ключових корупційних питань або ж вони швидко втратять віру у Вашу 
спроможність врегулювати цей безлад. Враховуючи ці чинники, Ви напевно про-
ведете низку консультативних зустрічей з ключовими посадовцями та членами 
ділової громади й неприбуткових організацій з метою обговорення плану дій на 
перші три місяці Вашого перебування на посаді.

Другий: Якщо Ви маєте потенційні позитивно налаштовані зацікавлені сторони, але Ви знаєте, 
що оточуюче середовище не підтримує Вас у цих змінах, тоді Ви можете обрати варіант при-
йняття рішення на основі легітимної влади та повноважень.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВ НА ПРАКТИЦІ              ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Приклад легітимної влади та повноважень: Вас щойно обрали мером завдя-
ки Вашій антикорупційній програми з невеликим відривом голосів; за результатами 
голосування членів союзу муніципальних працівників видно, що вони налаштовані 
скептично щодо Ваших намірів з подолання корупції; Ви щойно дізнались, що Ваш 
фінансовий керівник втягнутий у велику аферу з перерахування доходів від продажу 
надлишкового майна на офшорний рахунок. Враховуючи ці «кричущі» чинники, Ви 
маєте діяти негайно, спираючись на легітимну владу та повноваження, наданих Вам 
Вашою посадою головного керівника місцевого органу влади. Хапайте начальника 
поліції, біжіть до дому фінансового керівника й заарештуйте його, поки він не втік з 
країни. В той час, коли шеф поліції зачитує йому його права, звільніть його! Як досвід-
чений політик, Ви також можете скликати прес-конференцію та оголосити, що більша 
частина успіху залежала від начальника поліції в розкритті цієї корупційної справи.

Ці варіанти вибору спираються на деякі принципи запланованих змін, які ми обговорювали 
раніше: багато консультацій та активна участь; практичні й прямі дії; відчуття настрою довко-
лишнього середовища, у межах якого Ви приймаєте рішення.

Мобілізація ресурсів

Дехто може заперечити, що мобілізація ресурсів (або розташування ресурсів для подальших 
дій) є частиною впровадження та її не можна розглядати окремо від впровадження. Ми б хотіли 
розглянути це як чіткий етап планування Вашого втручання між прийняттям рішення щодо 
напрямку дій та власне впровадженням цього спланованого напрямку дій.

Якщо ці незрозумілі для вас моменти непокоять Вас, тоді Ви можете перепланувати Вашу версію 
послідовності етапів і кроків відповідно до Ваших потреб і точки зору на організаційні аспекти.

На цьому етапі прийняття рішення щодо напрямку дій і мобілізації ресурсів творчі лідери, керів-
ники, менеджери й інші особи, які приймають рішення, отримують можливість обміркувати 
ідеї, так би мовити, із зовнішнього боку. Іншими словами, це можливість творчо попрацювати. 
Якщо до чого-небудь необхідно підійти з творчого погляду, то це теж є аспектом лікування й 
запобігання корупційній структурі. Всі ми знаємо, що люди, які пов’язані з корупцією, можуть 
бути дуже творчими й винахідливими. Іноді нам просто необхідно перехитрити їх!

Ідеї для розгляду

Деякі з наступних ідей не є радикальними, але Ви можете взяти їх до уваги у процесі подолання 
корупції. У різних громадах та різних місцевих органах влади ситуації також є різними. Як метелик 
сказав нетерпеливій гусениці: «Я дав тобі теорію, розробка деталей уже залежить від тебе!».

Обміркуйте альтернативні варіанти надання певних товарів та послуг з боку місце-
вого органу влади

Зробіть ці послуги більш конкурентоспроможними та менш монопольними. Ось приклади мож-
ливих варіантів:

● Приватизуйте деякі функції, наприклад, санітарно-гігієнічні служби або служби водо-
постачання. Хочемо наголосити й попередити, що приватизація буде ефективною, тіль-
ки якщо захищені інтереси громадян. Місцевому органу влади необхідно перевірити 
природні, соціальні й економічні наслідки таких рішень стосовно приватизації. Будьте 
уважні в процесі вкорінювання корупції, не наробіть ще більшого безладу, наприклад, 
коли водопостачання стає недоступним для бідних і незахищених верств населення.

● Створюйте державно-приватні партнерства.

● Заохочуйте здорову конкуренцію між державними компаніями (зокрема в країнах, які 
розвиваються, це більше, ніж просто варіант).

● Припиніть виконувати деякі функції, усвідомлюючи, що приватний сектор та непри-
буткові організації також можуть їх виконувати.
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● Припиніть деякі нерентабельні види діяльності місцевого органу, які можуть бути 
потенційним джерелом для політичних і організаційних махінацій та корупції.

Ось що зробив мер міста Ла-Пас, коли він прийняв рішення покінчити з монополією міських 
інженерів-фахівців, які видавали дозволи та ліцензії на будівництво на свій власний розсуд:

Я вирішив запропонувати професійній асоціації архітекторів, щоб кожний із 
них отримав дозвіл від міста на право видачі ліцензій на будівництво від імені 
міста, згідно з нормами та правилами, і за ринковою ціною. Архітектори, у 
свою чергу, мають скласти іспит на знання міських норм та стандартів, а 
також зробити грошовий гарантійний внесок, який місто може забрати на 
свою користь, якщо вони будуть неспроможні виконувати свої обов’язки чесно 
й професійно. Асоціація архітекторів була змушена погодитись допомагати 
впроваджувати ці зміни та контролювати і, у разі необхідності, карати пра-
вопорушення. Декілька високооплачуваних службовців із Відділу міського роз-
витку провели вибіркове тестування деяких ліцензій, а потім розпочали повну 
перевірку. Якщо порушення були очевидними, місто могло вжити заходів щодо 
архітекторської асоціації, яка також могла захищати свої інтереси від імені 
своїх членів, у випадках, коли службовці вимагали від неї неправомірних дій.

Ретельно спостерігайте за тим, як приймаються рішення та як витрачаються гроші 
на основні державні інвестиції у місті. Колишній мер Маклін-Абароа розповідає, як він 
несподівано відвідав декілька муніципальних будівельних майданчиків:

На мій подив, вони були здебільшого розташовані в малозаселених районах 
і мали такий вигляд, буцімто вони планувалися для того, щоб розбудувати 
місто, а не обслуговувати вже існуючі заселені райони. Крім того, під час моїх 
раптових візитів, я бачив, як муніципальні машини та робітники будували 
нові вулиці та виконували інші роботи, незаплановані в списку міських буді-
вельних програм. Тільки потім я з’ясував, що керівники середньої ланки муні-
ципалітету, які зазвичай відповідають за техніку і робочу силу, розробили свій 
власний розпорядок і пріоритети виконання громадських робіт, які не були ані 
необхідними для громадян, ані високорентабельними. Ці роботи виконувались 
в обмін на «певну користь», іншими словами, за хабарі, що пропонувались гру-
пою приватних осіб або сусідів, які спекулювали землею і таємно домовлялись 
із міськими службовцями та інженерами, з якими вони розплачувалися землею, 
де виконувалися міські будівельні проекти.

Як вирішити проблему тих, хто знаходиться біля керма влади 
З часом більшість бюрократичних апаратів починає перевищувати свої повноваження з ме-
тою дистанціювання від громадян. Коли це стається, чимало заповзятливих та безпринципних 
членів Вашого персоналу починають розмірковувати над тим, як заповнити прогалини своїми 
власними послугами, звичайно ж за гроші. Іноді спрощення владної структури є кращим шля-
хом для врегулювання проблеми. Повернемось до розповіді мера Маклін-Абароа:

Можливо найбільш очевидна й звичайна форма корупції відбувається у коридорах 
влади та будинку мерії. Сотні громадян намагаються отримати необхідні 
папери й документи або сплатити податки. Через відсутність організації та 
інформації для громадян, з’являється безліч «посередників», які пропонують свої 
послуги в «залагодженні» паперових проблем громадян або вирішенні проблем 
отримання дозволів. Перше здирство грошей з громадян починається тоді, 
коли вони передають документи цим «посередникам». Потім, коли паперова 
робота закінчена, зазвичай нелегально, громадянам пропонується сплатити 
так звану «вдячність» на додаток до офіційної вартості послуги. Наявність 
чеків навіть за офіційні суми були рідкістю, тобто більшість грошей було 
вкрадено службовцями. Все, що отримували громадяни, було щось на кшталт 
тимчасового «захисту» від інспекторів та інших відповідальних осіб.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВ НА ПРАКТИЦІ              ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Можливо найбільш очевидна й звичайна форма корупції відбувається у коридо-
рах влади та будинку мерії. Сотні громадян намагаються отримати необхід-
ні папери й документи або сплатити податки. Через відсутність організації 
та інформації для громадян, з’являється безліч «посередників», які пропону-
ють свої послуги в «залагодженні» паперових проблем громадян або вирішенні 
проблем отримання дозволів. Перше здирство грошей з громадян починаєть-
ся тоді, коли вони передають документи цим «посередникам». Потім, коли 
паперова робота закінчена, зазвичай нелегально, громадянам пропонується 
сплатити так звану «вдячність» на додаток до офіційної вартості послуги. 
Наявність чеків навіть за офіційні суми були рідкістю, тобто більшість гро-
шей було вкрадено службовцями. Все, що отримували громадяни, було щось на 
кшталт тимчасового «захисту» від інспекторів та інших відповідальних осіб.

Першим нашим кроком було ізолювання таких «посередників» від суспільс-
тва. Ми не дозволили жодній людині вільно ходити від кабінету до кабінету, 
«збираючи підписи та печатки». Всі документи повинні були здаватися в один 
кабінет, пакету документів присвоювався власний номер. Громадяни повинні 
були забирати свої документи через декілька днів в іншому кабінеті.

Ці прості заходи не змогли подолати корупцію взагалі, але вони позбулися ос-
новного джерела зловживань, від яких постраждало чимало громадян. Через 
декілька тижнів можна було пересуватись коридорами мерії, не спостерігаючи 
натовпи збентежених і стривожених громадян, жертв вимагань та прихова-
них погроз. Громадянам стало набагато легше спостерігати за рухом їхніх до-
кументів у системі завдяки центральному комп’ютерному реєстру виконання 
справ. Вони усвідомили, що ситуація змінилась на краще.

Іншим прикладом можуть бути центри «єдиного вікна», що розташовані в багатьох частинах 
світу. Вони значно зменшують витрати часу та незручності в процесі отримання певних доз-
волів та ліцензій, уже не кажучи про зменшення можливостей для безпринципних клерків та 
службовців набивати свої кишені за рахунок зневірених громадян.

Встановіть більше вікон у Вашому будинку органу влади 

Іншими словами, будьте прозорішими, доступнішими та більш відкритими. Якось ми дізнались, 
що один щойно обраний міський керівник маленького містечка виявив, що його офіс «охоро-
няється» чималою кількістю клерків, секретарів та асистентів. Він змінив цю систему таким 
чином, щоб громадяни мали легкий доступ безпосередньо до нього. Він розповів історію про 
те, як один обраний службовець, який завжди хотів укласти «угоду» з клієнтами, але був за-
смучений тим, що не міг знайти місця для конфіденційної розмови з ними. Як він згадував, цей 
службовець багато часу конфіденційно розмовляв з клієнтами у чоловічому туалеті. Всі справи 
та процеси мають бути відкритими. Багато вікон та дверей у процесі управління вилікують ба-
гато хвороб, які краще розвиваються в закритих та віддалених місцях.

Залучіть клієнтів, громадян, підприємців, неприбуткові організації та інших 
до безперервного процесу оцінки Ваших стратегій, програм, послуг і взає-
модії від їхнього імені.

Гарячі телефонні лінії, посади омбудсменів, анкетування громадян, просто розмови з громадя-
нами можуть допомогти вилікувати корупцію. Немає більш сумного факту, ніж коли Ви дістаєте 
із скриньки з пропозиціями біля входу в мерію одну єдину скаргу, але й та лежить там уже шість 
місяців. Сумного саме для міського службовця, який хоче отримати хабара, і навіть дуже сумно-
го для того громадянина, який очікує, що ці пропозиції та скарги розглядатимуться. Необхідно 
підтримувати і контролювати всі контакти та зв’язки з громадянами.



��

Громадяни можуть бути Вашим найкращим захистом у довгострокових ініціативах із запобіган-
ня повторного появу корупції, яку Ви вилікували у короткий термін. Наприклад, Центр зв’язків 
з громадськістю в Бангалорі, Індія, став основним чинником лікування корупції в цьому місті 
та регіоні, впровадивши періодичні звіти від громадян, які, серед інших заходів, висвітлювали 
факти корупції при наданні комунальних послуг. Ви можете дізнатися про цю стратегію на їх-
ньому вебсайті: www.pacindia.org 

Прислухайтесь до «вуличної» думки та сигналів про факти корупції, заохочуйте громадян інфор-
мувати Вас. Інформація від громадян може допомогти в лікуванні й запобіганні корупції: теле-
фонний дзвінок стосовно оренди будинку без відповідного дозволу, анонімне анкетування щодо 
сплати хабарів з боку підприємств за отримання дозволів або пакета відповідних документів, 
очевидні приклади того, як державні службовці живуть не відповідно до своїх достатків.

Керівник фінансової служби одного з сільських округів у Сполучених Штатах була 
нещодавно звинувачена у присвоєнні державних коштів, тому що її сусід не міг 
збагнути, як ця жінка – державний службовець могла реконструювати свій буди-
нок, зробити внутрішній плавальний басейн та дозволити собі відпустку в Європі, 
маючи невелику зарплату. Вона й не могла. Вона використовувала гроші округу. 
На її превеликий жаль, сусід негайно повідомив про це.

Ви можете залучити громадян і запобігти майбутнім корупційним діям завдяки залученню гро-
мадських спостережних груп та анкетування громадян, в епоху Інтернету їх можна заповнити 
на комп’ютері в онлайновому режимі в будь-якому зручному й доступному місці.

Важливу роль інформатора можуть виконувати й ті люди, які працюють у системі органів міс-
цевої влади, тобто самі працівники. Однак вони мають бути впевнені в тому, що в разі надання 
ними інформації ані вони, ані їхня робота не постраждають. Набір інструментів, розроблений 
UN-HABITAT та «Transparency International» (ми згадували про нього раніше), надає чудовий 
опис з Захисту Інформаторів на С. 94-95. Ознайомтеся з ним.

У рідкісних випадках інформатори можуть діяти з відчуття помсти, ніж грома-
дянської відповідальності. Завжди необхідно перевіряти достовірність інформації 
перш ніж діяти. З іншого боку, громадяни – це надійні союзники в лікування й за-
побіганні корупції. Їхні очі, вуха та рот просто необхідні для того, щоб інформува-
ти Вас про те, що діється в громаді, а також для правильного управління містом.

Перегляньте процедури закупівель і закупівельні звіти за останні 3 роки

Державні закупівлі можуть стати «першорядним джерелом надходжень» для тих державних 
службовців, яким подобається жити не за своїми достатками. Навіть якщо Ви не очікуєте нега-
раздів у процесі закупівель у Вашому місцевому органі влади, не треба бути самозаспокоєним. 
На Філіппінах існує організація під назвою «Procurement Watch, Inc.», заснована групою еконо-
містів, юристів та поліцейських, які контролюють (на вимогу) закупівельні дії урядів. Перевірте, 
чи існує у Вашій країні або регіоні така державна служба. А ще краще, ознайомтеся з їхнім 
вебсайтом для більшого розуміння процедури державних закупівель: www.procurementwatch.org. 
Потім організуйте подібну службу для допомоги місцевим органам влади у Вашій країні. Проце-
дури з державних закупівель дуже легко контролювати і врегулювати.

Питання розвитку та управління кадрами мають бути на першому місці 
у Вашому органі влади 

Якщо Ви змогли визначити джерела Ваших корупційних проблем, то напевно Ви зможете знай-
ти й основні недоліки у системах розвитку та управління кадрами. Розглянемо найімовірніші 
недоліки:

● Низька зарплата: Борцям за простежування причин і наслідків у стосунках дуже не 
подобається чути про цей недолік; але система оплати праці впливає на якість ро-
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боти службовців у місцевих органах влади й змушує знизити їхні стандарти стосовно 
вимог до кандидатів (тобто найняті робітники не мають відповідної кваліфікації для 
виконання необхідних завдань).

● Політика найму: Колись чули про таке явище як непотизм? Бути родичем або дру-
гом не є правом на отримання посади.

● Робітники – «мертві душі»: Якщо робітники, яким виплачують зарплату, не існу-
ють або фактично не працюють, це може призвести до капітального безладу у всій 
системі місцевого самоврядування, «мертві душі» – це виключно проблема ведення 
звітності у відділі кадрів.

● Розподіл посад та працевлаштування. Якщо є можливість, необхідно чергувати 
працівників, які працюють із зв’язками з громадськістю. Дуже часто корумпований 
поліцейський – це особа, яка довго працювала в цій сфері та «напрацювала» собі 
потрібні контакти. Свобода дій службовця на монополістичній посаді може бути об-
межена такою тактикою, як знімання дверей в офісах, робота в команді та запобіган-
ня фізичним контактам службовця й клієнта.

● Збільшення підзвітності. Контролюйте виконання роботи, запровадьте системи 
заохочення, зокрема там, де існує схильність до корупційних дій, а також зламайте 
складні процеси, які призводять до монополістичних повноважень.

● Запровадьте механізми для поєднання роботи кожної особи з громадською 
та клієнтською зворотною реакцією. Ми не пропонуємо таку собі шпигунську 
систему, але коли є прямий контакт, зворотна реакція у відділ роботи з клієнтами 
допоможе обом сторонам проконтролювати й поліпшити стосунки.

● Встановлення високих стандартів поведінки й низьких порогів правопору-
шення. У багатьох місцевих органах влади все навпаки: низькі стандарти та високі 
пороги. Підніміть економічні витрати й витрати персоналу на корупційні дії, а також 
заохочення за якість роботи.

● Запровадьте систему тренінгів, навчальних можливостей, стратегії зба-
гачення праці та інші можливості розвитку, які допомагають працівникам 
«зростати» у своїй кар’єрі. Подібні програми допомагають працівникам збільшити 
свій потенціал на користь організації і забезпечити такий клімат та культуру, де ко-
рупції буде складно пустити коріння.

● Розробіть та запровадьте кодекс поведінки. Всупереч загальноприйнятій дум-
ці, зокрема серед корумпованих людей, ці кодексі дійсно працюють.

Антикорупційний центр у місті Утстайн склав список адміністративних і регулюючих механізмів, 
які використовуються місцевими органами влади у всьому світі з метою лікування й запобігання 
корупції. Цей список можна знайти на їхньому вебсайті. Ось який вигляд він має:

● Регулювання свободи дії службовців

● Зменшення процедурних складностей

● Освіта громадян з питань роботи державних систем

● Збільшення прозорості у процесі розподілу державних ресурсів 

● Підтримка етичної культури працівників

● Чіткі стандарти та кодекси поведінки

● Внутрішні процедури звітності 
● Визначення та розв’язання конфліктів інтересів 

● Оприлюднення активів та політичних внесків 

● Збільшення громадського контролю

Можливості планування дій і мобілізації ресурсів фактично безмежні, тобто це не тільки економія 
грошей, високі темпи роботи й лікування та запобігання корупції, також це підтримка якісного 
управління. Обміркуйте це, так би мовити «ззовні», коли Ви розпочнете поетапний процес дій.
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Етап четвертий – Впровадження змін

Ви можете вважати, що витрачати час на експериментування, тестування та перероблення, 
як окремі кроки процесу впровадження запланованих змін, не є необхідним. Однак ми пере-
конані, що впровадження нових програм або стратегій з лікування й запобігання корупції має 
пройти ці три кроки, доки вони не стануть повністю готовими до застосування.

Якщо Ви усвідомлюєте, що багато корупційних дій є незапланованими, Ви також розумієте, що 
лікування й запобігання корупції потребує різних експериментувань для визначення довгостро-
кових рішень.

До того, як Ви підете далі, дуже важливо, щоб Ви зрозуміли різницю між тим, що ми називаємо 
експериментуванням, і тим, що ми називаємо тестуванням та переробленням. Оскільки різ-
ниця може бути ледве помітною в процесі лікування й запобігання корупції, однак ця різниця 
має бути корисною й плідною. Розглянемо кожний із цих кроків, які передують повному впро-
вадженню програми лікування й запобігання корупції. Іншими словами, це варіанти випробу-
вання нових ідей або програм без ризику та потреби досягнення найвищої мети.

Тестування та перероблення

Тестування та перероблення – це більш обережний підхід, ніж експериментування. Це можливість 
випробувати новий метод або стратегію у відносно безпечному середовищі. Наприклад, мер 
дізнався, що між клерками, які видавали патенти на право продажу на міських ринках, та тор-
говцями, яким вони були дуже потрібні, існувала величезна корупція. Фінансовий відділ розробив 
нову систему, яка, на їхню думку, вилікує корупцію, але вони не хочуть запускати цю систему у дію 
без «польового» тестування, та, мабуть, невеличкого перероблення до повного впровадження у 
дію. Один менеджер із питань міських ринків, який відчував величезний тиск з боку продавців та 
визнавав, що був замішаний у невеличких корупційних схемах старої системи, погодився випро-
бувати новий підхід у «польових» умовах в обмін на тимчасове збільшення грошової компенсації і 
можливість переробити діючу систему, якщо випробування будуть успішними.

Варіант «польового» тестування та можливого перероблення – це, в даному разі, можливість:

● виявлення «дефектів» у новому підході;

● перевірки розуміння та схвалення ідеї;

● отримання зворотної реакції від чиновників, які видають дозволи, і продавців, які 
купують дозволи;

● повного коригування системи до її впровадження в міські програми й стратегії міста.

Експериментування

Експериментування – це сміливіший, а тому більш ризикований, підхід до реформування й ліку-
вання корупції. Наприклад, в місті Ла-Пас, «складна система оцінки власності для податко-
вих цілей була замінена «самооцінкою», коли громадяни декларували вартість свого майна 
самостійно, побоюючись, що місто може придбати їхню власність за вартістю, яку вони 
самі задекларували. В результаті прибутки міста різко збільшились31.

Але, ця система «самооцінки» майже зникла, коли стало зрозуміло, що місто не має важелів 
покарання за заниження вартості майна … а погроза придбати власність за маленьку час-
тину її реальної вартості виявилась нелегальною32».

Не вагайтеся експериментувати з різними методами лікування хвороб і запобігання майбутнім 
хворобам. З іншого боку, впевніться в тому, що цей експеримент є законним.

31 Клітгаард, Маклін-Абароа та Перріс.– С. 100.
32 Клітгаард, Маклін-Абароа та Перріс. – С. 106.
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Якщо Ви запитаєте про суть цього експериментування, поцікавтеся у будь-якого медичного до-
слідника, як ми зможемо лікувати та запобігати хворобам без проведення експериментів. У цен-
трі запланованих змін є потреба навчання на власному досвіді, а це частіше означає мати справу 
з невідомим, експериментувати з новими концепціями, ідеями, методами та вчитися тому, куди 
рухатися далі, чого досягати далі. Якби ми знали все про лікування й запобігання корупції, тоді 
б тактика впровадження запланованих змін була б неважливою. На жаль, ми не знаємо все про 
корупцію. Ось чому ми вважаємо цей крок дуже важливим для Вашого тривалого успіху.

Впровадження

Впровадження в теорії – це активна фаза процесу запланованих змін. На жаль, ретельно спла-
новані дії не завжди виходять так, як ми б того бажали. Джон Брісон та Барбара Кросбі у своїй 
книзі «Лідерство для суспільного блага» нагадують нам, що «впровадження – це зазвичай 
складний і брудний процес із залученням багатьох осіб та організацій, які мають безліч 
додаткових, конкурентних і часто суперечних цілей та інтересів33».

Ми вже казали раніше, що планування напрямків дії – це вирішення того, хто що робитиме 
та з ким, за який період часу та за допомогою яких ресурсів, також Ви визначаєте те, як Ви 
дізнаєтесь про успішність Вашого плану. Впровадження – це реалізація Ваших планів. Але, як 
нагадують нам Брісон та Кросбі, безліч додаткових, конкурентних та часто суперечливих цілей 
та інтересів також мають значення. А також завжди будуть люди, які дуже зацікавлені в тому, 
щоб корупція існувала й далі.

Як керівникові місцевого органу влади, Вам необхідно грати важливу роль у підтримці цього 
впровадження, не вдаючись у повсякденні подробиці. Ось декілька моментів для обмірковуван-
ня лідерства у процесі впровадження Ваших планів лікування корупції без втручання в дії тих 
людей, які відповідають за процес впровадження.

Обміркуйте впровадження стратегічно. Це означає (серед інших аспектів) надання стра-
тегій і відповідних ресурсів для виконання планів. Наприклад, впровадження нової системи 
закупівель може потребувати додаткового обладнання, персоналу, ресурсів та часу, які Ви не 
планували, коли починали впровадження змін у системі. Вам також можуть знадобитися деякі 
формальні стратегії, ухвалені обраним органом влади, для того, щоб гарантувати те, що нова 
програма відповідає всім вимогам законодавства.

Успішне лікування корупції за короткий термін може бути дуже дорогим. Це означає новий пер-
сонал, обладнання на навчання у новій системі. У місті Ла-Пас мер найняв випускників з другого 
континенту для проведення експертизи щодо об’єднання двох систем, які б могли допомогти 
впровадженню багатьох змін, які він прагнув впровадити. У місті Стейт Коледж необхідно було 
найняти та навчити більше чиновників, відповідальних за виконання законів та кодексів.

Будівництво необхідних «мостів» та зв’язків з громадою. У місті Ла-Пас декілька міжна-
родних організацій виступили на захист мера. Мер також об’єднався з «чемпіоном» по боротьбі 
з корупцією Робертом Клітгаардом. У місті Стейт Коледж завдання було значно полегшене 
завдяки фондам з громадської реконструкції, наданих іншою державною установою з метою 
гарантування первісних витрат програми з виконання нормативно-правових актів. Додатково 
місцева газета та радіостанції надали сприятливе висвітлення діяльності програми, метою якої 
було припинення корупційної практики та зміна житлових умов для тисяч студентів. У випадку 
Шрі-Ланки, про який ми згадували раніше, ділова громада, за допомоги Торгівельно-Комерцій-
ної Палати, надали потужну політичну підтримку Митній службі для того, щоб зупинити роз-
повсюджену та руйнівну корупцію. Ці типи зовнішнього регулювання часто можуть визначити 
різницю між перемогою і поразкою у впровадженні діяльності з лікування корупції.

Будьте творчими й хоробрими у процесі впровадження змін. У Ла-Пасі ще до того, 
як мер почав впроваджувати програму лікування корупції, «банда чиновників із міської ад-
міністрації» заполонила приміщення мерії з пропозиціями «організувати» прискорену проце-

33 Джон Брісон та Барбара Кросбі. Лідерство для суспільного блага. Сан-Франциско, Каліфорнія. Jossey-Bass 
Publishers, 1992. – С. 13.



�0

Ось деякі основні показники, які Ви можете використати для оцінки прогресу й результатів:

Відповідність

Наскільки:
● Наші плани дій були достатніми для досягнення наших цілей з лікування корупції?

● Наші цілі були відповідними для лікування специфічних типів корупції, визначених у 
нашому плані дій?

● Достатньо було ресурсів у нашому місцевому органі влади для того, щоб здійснити 
всі плани з лікування корупції?

● Довготривалими можуть бути результати, отримані з ініціатив щодо лікування коруп-
ції, чи можуть вони бути невід’ємною частиною нашої профілактичної програми?

Ефективність

Наскільки:
● Був впроваджений кожний із антикорупційних планів?

● Були досягнуті цілі та завдання з лікування корупції, порівняно з запланованими?

Дієвість

Як:
● Інакше могли б використовуватися ресурси кожної з наших ініціатив із лікування 

корупції або як могли б використані заміни дати кращі результати й за нижчою вар-
тістю?

● Наскільки дорогим було планування і впровадження наших зусиль із лікування ко-
рупції порівняно з кінцевими результатами та вигодою? (Пам’ятайте, що процес лі-
кування корупції може мати внутрішню (справжню) вартість, а не тільки збільшення 
прибутків у скарбниці місцевого органу влади.)

● Ми могли б отримати такий же самий результат лікування корупції за нижчою вартіс-
тю та в інший спосіб? Наприклад, чи могли б ми передати комунальні послуги при-
ватним фірмам за умови чіткої процедури торгів і жорсткої відповідальності?

Наслідки

Наскільки:
● наш орган місцевої влади досягнув передбачених фактичних наслідків після впро-

вадження своїх ініціатив з лікування корупції?

● довготривалою може бути кожна з цих ініціатив? Запобігання стає постійним, коли це 
стосується корупції. Постійність підтримується заходами із запобігання корупції – так 
має бути і далі.

Які:
● були позитивні аспекти та вигоди для громадян у результаті впровадження кожної з 

ініціатив з лікування корупції?

● яка відповідальність була в кожної з наших ініціатив?

Стабілізація

Враховуючи складність проблеми корупції як встановленої норми в більшості суспільств, не можна 
вважати лікування корупції одноразовою дією. Як і всі організми, орган влади також залишається 
вразливим до корупційних хвороб і, таким чином, потребує безперервного процесу лікування. На 
цьому етапі Вам буде необхідно закріпити Ваші досягнення у лікуванні певних форм корупції у Ва-
шому місцевому органі влади та громаді. Стабілізація результатів гарантує те, що Ви не втратите 
того, що Ви та Ваша організація досягли у процесі лікування корупції. Для того щоб роз’яснити 
суть стабілізаційного процесу, ми використаємо приклад державних закупівель.
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Зміцнення системи державних закупівель для запобігання майбутнім корупційним спробам у цій 
сфері включає багато взаємопов’язаних видів діяльності. Наприклад, Вам може знадобитися:

● Розглянути політику Вашого місцевого органу влади, оскільки вона стосується де-
яких форм корупції, які Ви вилікували. Наприклад, чи є у Вас достатньо стратегій 
та правил для того, щоб забезпечити проведення основних закупівель у відповід-
ності до міжнародних стандартів закупівель? Якщо ні, негайно розгляньте питання 
щодо їхнього ухвалення. Чи включають Ваші стратегії та методики управління інші 
види діяльності, пов’язані із закупівлями, наприклад, використання дрібної готівки? 
Іншими словами, будьте досконалими у всіх Ваших видах діяльності, пов’язаних із 
закупівлями. 

● Впевнитися в тому, що всі працівники, які залучені до закупівель, навчаються в ць-
ому процесі та здатні продемонструвати свою компетентність у цій діяльності. Якщо 
ні, забезпечте необхідне навчання для вдосконалення їхніх умінь. Якщо будь-який 
працівник не відповідає технічним вимогам своєї посади стосовно закупівель, забез-
печте йому консультації з працевлаштування та переведіть його в інший відділ, якщо 
це можливо.

● Запровадити щорічний аудит кваліфікованими незалежними бухгалтерами (або інші 
перевірки, передбачені законодавством Вашої країни та внутрішніми правилами Ва-
шого місцевого органу влади) для перевірки закупівель, проведених Вашою організа-
цією на основі організаційної політики та загальних стандартів закупівель.

● Впевнитися в тому, що всі підрядники та постачальники знають про політику й пра-
вила Вашого місцевого органу влади стосовно закупівель. Необхідно мати всі копії 
відповідних документів для всіх постачальників і підрядників і включати ці документи 
у будь-який запит пропозицій стосовно проектів, програм та іншої діяльності, яка 
пов’язана із закупівлями Вашого місцевого органу влади.

● Співпрацювати з місцевими торговельно-комерційними палатами або аналогічними 
асоціаціями, а також із будь-якими громадськими групами контролю для того, щоб 
інформувати громадськість про Ваші стратегії та процедури. Необхідно попросити 
їхньої підтримки для отримання інформації щодо можливих методів корупції, про які 
Ви маєте знати, оскільки вони стосуються Ваших вимог до закупівель. Іноді жертва 
дізнається про все останньою.

Стабілізація є однією зі стратегій типу «гарні новини – погані новини». Гарні новини: в успішних 
установах, де корупцію було якщо не вилікувано, то стримано, ключовими заходами є ство-
рення стабільних органів влади, систем, процедур та діяльності. Погані новини: стабільність 
породжує стагнацію, самозадоволення та дуже часто корупцію. Отже, що ж робити?

Перша лінія захисту з метою забезпечення стабілізації й керованих змін – це активні демок-
ратичні процеси управління. Коли справи дуже кепські, завжди існує варіант «вигнати шахраїв 
геть». Як і більшість із нас, ті люди, які живуть у демократичних країнах, можуть засвідчити той 
факт, що вигнання шахраїв не гарантує того, що нові шахраї не обіймуть їхні посади. Однак, цей 
варіант перевершує всі інші альтернативи.

Друга лінія захисту – це, звичайно, економічна конкуренція. Це також проблематично, тому 
що вільне підприємництво не завжди справді вільне від махінацій та корупції. Однак доти, до-
ки існують багатообіцяючі капіталісти, які вірять у те, що вони можуть отримати конкурентну 
перевагу завдяки чесності та розуму, стабілізація як невід’ємна частина запланованих змін є 
цілком можливою.

Враховуючи проблематику цих двох стабілізаційних стратегій, що можуть зробити органи міс-
цевої влади та їхні керівники для стабілізації цих процесів? Ось деякі міркування з цього приво-
ду, ми наполягаємо на тому, щоб Ви застосували їх на практиці:

● Виростіть нову зміну, нове покоління державних лідерів і бізнес-лідерів. Спів-
працюйте з навчальними закладами, торговельно-комерційними палатами, профспілка-
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ми, церквами з метою визначення, навчання та розвитку осіб, які демонструють свій по-
тенціал узяти на себе роль і відповідальність майбутнього лідера.

● Охороняйте Ваші демократичні установи так, немов за рогом причаїлася неві-
дома сила, яка готова накинутися на них із наміром їхнього усунення. Демок-
ратія потребує конкуренції для того, щоб залишатися активною й здоровою. Якщо Ваше 
місцеве керівництво прагне однопартійності, створіть нову партію, навіть якщо при владі 
саме Ваша партія. Демократія – це поведінка, якій навчаються, тому заохочуйте навчальні 
установи викладати не тільки що таке демократія, але і як вона функціонує.

● Станьте організацією, що навчається. Самоосвіта може допомогти висвітлити 
багато темних кутів у Вашому місцевому органі влади й мати прямий вплив на розви-
ток корупційної цвілі у темних місцях. Раніше ми згадували організацію UN-HABITAT 
як джерело матеріалів, які можуть допомогти керівникам місцевих органів влади, 
персоналу та іншим працівникам стати установою, що навчається. Відвідайте їхній 
вебсайт www.unhabitat.org та дізнайтесь більше про їхні видання серії «Місцеве об-
ране керівництво» (які розповідають про 12 видів правомочності керівництва, які 
стимулюють якісне управління з боку обраних посадовців), серії «Як будувати мости» 
(про поєднання зусиль органів місцевої влади та громадян), серії «Фінансовий ме-
неджмент місцевих органів влади» (з поглибленим розглядом систем фінансової звіт-
ності), «Інструменти для спільного бюджетування» та багато інших публікацій. Це 
дуже потужні інструменти, які є наявними на вебсайті UN HABITAT, і які допоможуть 
Вашому місцевому органу влади та громаді стати освіченими організаціями, що нав-
чаються. Для отримання навчальних матеріалів Ви також можете відвідати вебсайт 
Фундації «Партнери для місцевого розвитку»: www.fpdl.ro.

● Створіть сильні та професійні місцеві державні заклади. Крім того: створіть 
системи державної служби, які ґрунтуються на принципах і практиках сучасного уп-
равління трудовими ресурсами; додайте можливості розвитку трудових ресурсів до 
поточного бюджету як постійну бюджетну статтю; впевніться в тому, що ваші місцеві 
органи влади є відкритими та прозорими для суспільства; заохочуйте Ваших робіт-
ників та обраних службовців змінити існуючий стан речей; визначте винагороду за 
будь-які системи надання інформації.

● Посилюйте заходи безпеки у вигляді постійних аудиторських перевірок 
фінансів та діяльності, а також організаційних, технічних і професійних 
перевірок Вашого місцевого органу влади, а також керівних ролей і пов-
новажень. Дуже часто професійні та повноважні аудитори й експерти стають не-
дбалими та ледачими у виконанні своїх обов’язків у державній установі. Якщо так, 
посильте їхню підзвітність.

Оскільки Ви зосереджуєтесь на укріпленні результатів Ваших зусиль із «оздоровлення» Вашого 
місцевого органу влади, фактично Ви закладаєте основу для Ваших постійних профілактичних 
програм і заходів.

Постійні профілактичні заходи

Зосередження на профілактичних програмах є далекосяжним процесом для впевненості в то-
му, що корупцію можна не тільки стримувати, а й запобігати їй. Процес розробки програми із 
запобігання корупції нагадує процес, щойно нами описаний. Однак він потребує суттєвих змін 
у ході думок та діяльності з боку місцевих органів влади та громад.

Мабуть, найкращий метод уявити собі, який вигляд мають ці зміни, – це обміркувати підхід Ва-
шої громади до лікування й запобігання хворобі. Лікування потребує втручання, щоб зупинити 
або усунути певні виснажливі й шкідливі звички і фізичні хвороби. Профілактична медицина 
залучає стратегії та дії, які усувають або стримують можливості розвитку або повторної появи 
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виснажливих і шкідливих звичок та фізичних хвороб. Профілактична медицина більш схильна 
використовувати навчальні стратегії для залучення громади в якості активних партнерів, щоб 
вони думали й діяли з профілактичною метою, тобто систематично проходили медичне обсте-
ження. Профілактична медицина також створює довгодіючі, використовуючи їх ще до того, як 
вони знадобляться, тобто щеплення.

Неважливо, з якого погляду ми з’ясовуємо ці складні процеси та системи – з медичного чи з 
погляду місцевого самоврядування – як лікування, так і запобігання потребують певного скла-
ду мислення, систем цінностей, стратегій, власного досвіду й здібностей для ефективної діяль-
ності у своєму середовищі. Це змушує Вас думати про майбутнє, а також переключити увагу 
Вашого місцевого органу влади та громади на проблему лікування й запобігання корупції. На 
щастя, процес запланованих змін є циклічним, еволюційним та нескінченним.

Ви просуваєтесь від одного циклу дій та досліджень (звідси термін «дослідження дією») до 
нового циклу дій та досліджень. У цьому разі Ви зосереджуєтесь уже не на лікуванні певних 
корупційних впливів, а на встановленні програм, систем і повноважень у межах Вашого місце-
вого органу влади та громади, які зосереджені на запобіганні корупції. Це може потребувати 
іншого бачення, нових членів для Вашої керівної коаліції, а також переходу від пошуку проблем 
до передбачення можливостей. Навіть за умов таких змін, сам процес запланованих змін за-
лишається майже незмінним. Те, що може з’явитися наприкінці цієї цілеспрямованої подорожі 
(лікування корупції у Вашому місцевому органі влади та громаді), фактично є початком нового 
пошуку, який називається запобіганням, або необхідністю почати все спочатку.

Деякі заключні думки

Автори книги «Корумповані міста» стверджують, що «з часом та під новим керівництвом де-
які антикорупційні заходи можуть бути спотворені та перетворитися на джерела інших 
форм корупції34». Так сталося в місті Ла-Пас та Гонконгу, ще одному місті, яке описують автори 
у своїй книзі. Змінилося керівництво – змінилися умови – змінилася громадська пильність.

Без сумніву антикорупційні стратегії та програми не єдині заходи, що страждають від наслід-
ків змін. Саме ці антикорупційні стратегії, програми й процедури, які успішно планувалися і 
впроваджувалися на першому етапі, можуть стати об’єктом для нового етапу антикорупційних 
заходів під наглядом кого-небудь іншого. 

Наприклад, встановлена централізована закупівельна система може працювати без корупції 
роками, а потім стати корумпованою завдяки зміні адміністрації та призначенню некваліфікова-
ного, але амбітного й спритного друга мера на посаду керівника із закупівель. Або приватизація 
відділу з вивозу та утилізації міського сміття владнала ці проблеми, але й створила нові, коли 
компанію, що уклала цей договір, було викуплено організацією, яка контролюється організова-
ною злочинністю.

Місцеві органи влади є чудовим випробувальним полігоном для дрібних політичних діячів та 
міських гангстерів, які хочуть вчитися на робочому місці. Після вдалого учнівства за рахунок 
громади вони просуваються далі на вищий рівень влади, де ставки та винагороди також вищі. 
Це реалістичний, та дещо песимістичний погляд на суспільство, яке ми досліджуємо.

Врешті ми хочемо надати перелік помилок, яких Ви маєте уникнути, щоб досягнути успіху у 
своїх зусиллях із запланованих змін. Цей перелік було розроблено Джоном П. Коттером, який 
спостерігав більш ніж 100 організацій і їхні зусилля стати більш ефективними та конкурентос-
проможними у своїх середовищах35.

34 Клітгаард, Маклін-Абароа та Перріс. – С. 109.
35 Джон П. Коттер. Чому спроби впровадження змін зазнають невдачі, Кембридж, Масачусетс. Harvard 
Business Review, 1995.
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Незалежно від того, наскільки Ви, як обраний або призначений державний керівник, здібні до 
таких змін, але трансформаційні ініціативи з лікування й запобігання корупції є дуже складним 
започаткуванням. Отже, дуже легко наробити помилок, які Коттер описав у своїй проникливій 
статті. Заплановані зміни завжди більш ефективні, коли Ви ще й плануєте не наробити наступ-
них помилок, які, за словами Коттера, можуть призвести до трансформаційних невдач.

Помилка # 1: Ви не створили достатнього відчуття невідкладності змін 

Початок перетворення у Вашій організації потребує співпраці багатьох людей і Ви маєте розумі-
ти, що дуже важливо мотивувати цих людей для того, щоб вони Вас підтримували. Як Ви може-
те це зробити? По-перше, з самого початку Ви маєте створити відчуття невідкладності змін, які 
Ви хочете розпочати, через відкриті й відверті обговорення неприємних фактів, які переконали 
Вас у необхідності змін. Невідкладність демонструється Вашим розумінням необхідності змін 
та Вашим політичним прагненням як лідера визнати й протистояти корупційним хворобам у 
Вашому місцевому органі влади та громаді. 

Помилка # 2: Ви не створили достатньо потужної керівної коаліції 

Організації, які досягають успіху у впровадженні ініціатив із запланованих змін, створюють 
потужні керівні коаліції з людей, які цінуються суспільством і мають інформацію та досвід, які 
можуть допомогти Вам у відновленні здоров’я Вашої організації, а також із людей, які представ-
ляють важливі зв’язки з різними верствами суспільства.
Оскільки основні зусилля з впровадження змін зазвичай започатковуються одним або дво-
ма людьми, успішне перетворення потребуватиме коаліції керівників, яка з часом зростатиме. 
Керівники вищої ланки завжди є центром цих коаліцій, члени яких повинні працювати як коман-
да, маючи спільне розуміння напрямку процесу змін.

Помилка # 3: Вам не вистачає бачення 

За відсутністю чіткого й принадного бачення майбутнього, що вказує напрям, куди Ваша ор-
ганізація має рухатися (та яке відносно легке для сприйняття й розуміння більшістю зацікавле-
них сторін, яких необхідно залучити у процес), Ваші зусилля можуть зазнати невдачі в безлічі 
заплутаних і несумісних проектах. У невдалих спробах перетворення Ви часто можете знайти 
багато планів, стратегій та програм, але тільки не чітке бачення.

Помилка # 4: Ви не донесли свого бачення до зацікавлених сторін

Перетворення неможливе доти, доки Ви не заволоділи увагою Ваших зацікавлених сторін, для 
цього Ви маєте використати всі існуючі канали комунікацій, щоб передати Ваше бачення у ці-
кавий, зрозумілий та принадний спосіб. Оскільки комунікації – це і слова, і дії, дуже важливо, 
щоб у керівників процесу змін «слова не розходились з діями» та щоб вони були прикладами 
нових форм поведінки, цінностей і дій, які вони хочуть запровадити. Ніщо не підриває зусилля 
з впровадження змін більше, ніж самі керівники, у яких слова розходяться з діями. 

Помилка # 5: Ви не усунули перешкоди для сприйняття нового бачення 

Комунікації є дуже важливим, але не завжди достатнім чинником. Для впровадження успішних 
змін Вам також необхідно визначити й усунути перешкоди, які знаходяться на шляху змін. Цими 
перешкодами можуть бути як організаційні структури, так і норми та правила. Ви маєте усунути 
ці перешкоди й надати повноваження тим, хто підтримує Вас, якщо Ви хочете зберегти довіру 
до Ваших зусиль із впровадження змін.

Помилка # 6: Несистематичне планування та короткострокові перемоги 

Основні зміни часто потребують тривалих періодів часу, але якщо немає успішних короткост-
рокових результатів, Ваші зусилля можуть втратити енергію й рушійну силу. Якщо немає корот-
кострокових перемог, багато людей, які на початку підтримували Вас, можуть відмовитися від 
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цієї ідеї та приєднатися до тих, хто чинить опір змінам. В успішних перетвореннях керівники 
встановлюють короткострокові цілі, і коли ці цілі вже досягнуті, вони це святкують та винаго-
роджують залучених людей визнанням, просуванням по службі й навіть грошима.

Помилка # 7: Ви передчасно заявляєте про перемогу 

Хоча святкування перемоги – це чудово, але передчасна заява про перемогу у війні може 
бути катастрофічною. Передчасне святкування перемоги зупиняє процес змін та об’єднує як 
ініціаторів змін, так і супротивників змін. У своєму ентузіазмі з приводу чітких ознак прогресу 
ініціатори заявляють про перемогу. У той же самий час супротивники використовують це свят-
кування перемоги для того, щоб відіслати війська додому.

Замість того, щоб оголошувати перемогу, керівники успішних процесів змін ідуть далі, долаючи 
більші проблеми, системи, структури й культури, які мають бути змінені з метою стабілізації та 
запобігання регресу. Це особливо шкідливо, коли Ви прагнете вилікувати корупцію й запобігти 
її подальшим проявам у Вашому місцевому органі влади.

Помилка # 8: Ви не закріплюєте зміни у культурі організації 

Зміни вважаються досягнутими, коли вони стають частиною культури Вашої організації, коли 
Ваші люди говорять, що «це звичайний спосіб ведення справ». Доти, доки нові форми поведін-
ки не впроваджені в соціальні норми та загальні цінності, вони схильні до деградації, оскільки 
зусилля з впровадження змін припинені.

У Ваших зусиллях із впровадження змін Ви маєте чітко й часто підкреслювати взаємозв’язок 
між новими методами, формами поведінки та відносинами, покращеною організаційною діяль-
ністю та якістю життя, як результат цих змін. Люди, які Вам допомагають, бачать, що правильні 
зв’язки потребують правильної комунікації.

Ви також маєте бути впевненими, що наступне покоління керівників підтримуватиме нові ме-
тоди та продовжить Ваші зусилля. Погані наступні керівники можуть зруйнувати десятиліття 
важкої праці та всі успішні перетворення.

Джон П. Коттер закінчує свою дуже корисну статтю, висловлюючи своє занепокоєння тим, що 
цей перелік може здаватися дуже спрощеним, тому що успішні зусилля з впровадження змін 
зазвичай є брудними, повними несподіванок і рідко відповідають запланованому напрямку дій. 
Проте Коттер вважає, що люди, які Вам допомагають, зменшують частоту помилок і відіграють 
значну роль у можливості поразки або успіху.

Ми запрошуємо Вас додати свої власні думки щодо помилок, яких можна запобігти у процесі 
відновлення здоров’я Вашої організації завдяки лікуванню й запобіганню корупції.
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P.S. Ці рядки з поеми «Терпіння» Вільяма Гілберта, англійського поета XIX століття, які 
підсумовують нашу розмову про лікування й запобігання корупції в місцевих органах влади та 
громадах:
Зміст не має значення, якщо це просто 
пусті балачки на абстрактні теми.

А зараз настав час надягати Вашу лікарську шапочку, взяти в руки цей посібник та прямувати 
далі у Ваш місцевий орган влади або громаду, маючі на меті лікування й запобігання корупції.

Жодних пустих балачок — тільки реальні дії 




