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До 2014 року я досить лояльно ставилася до того, щоб дава-
ти хабарі. Здавалося, це оперативний спосіб вирішити про-
блеми бізнесу. Я не усвідомлювала того руйнівного впливу, 
який корупція завдає країні, як вона спотворює засади здоро-
вої економіки, робить нас бідними й неуспішними. 20 років я 
працювала бізнес-тренером, консультантом та коучем і мрія-
ла робити організації багатими, а людей – щасливими. Мала 
свої власні успішні бізнеси. Революція Гідності раз і назавжди 
привернула мою увагу до усвідомлення ганебного становища 
нас як країни. Зізнаюся, я не одразу зрозуміла, за що ті люди 
мерзли на морозі і віддавали життя. Ті трагічні події стали  ви-
кликом для мене. Чи зможемо ми стати успішною країною? І 
що я можу зробити для цього? Відтоді мені стало тісно в моє-
му «бізнес житті», і я почала шукати себе в громадській діяль-
ності. На той час мої друзі з громадського сектору гуртували-
ся в коаліцію Реанімаційного Пакету Реформ. Я неймовірно 
вдячна людям, яких я тут зустріла. 

Так почався новий етап мого життя. Важчий, ніж до того, але 
невідворотний. Інколи я жартую, що в 2014 я підхопила якийсь 
вірус. Відтоді я гостро відчуваю несправедливість і не можу 
дивитися спокійно на явище корупції, яке раніше толерувала. 
Я йду за покликом і хочу бути корисною країні. У 2016 році ми 
з однодумцями створили громадську організацію, метою якої 
є запобігання корупції. Запобігання ближче мені, ніж бороть-
ба. Я розумію, що корупція не є причиною наших проблем, а 
швидше наслідком поганого менеджменту, недосконалих про-
цесів управління в кожній із галузей. А ще – наслідком нашої 
неповаги до менеджерів, яких ми наймаємо для управління 
країною і не бажаємо платити їм за це достойну заробітну пла-
ту. Як ГО свої зусилля ми концентруємо на тому, щоб удоско-
налювати процеси, робити їх прозорими та ефективними. Як 
платформа для взаємодії ми залучаємо галузевих експертів і 
спільно шукаємо рішення, як залатати корупційні дірки, крізь 
які витікають не тільки гроші, а й наш добробут, здоров’я, роз-
виток і процвітання. 

«Де немає відчуття обов’язку та людського ока, там усе можли-
во» - каже японська мудрість. «Разом проти корупції» є «люд-
ським оком» для органів влади.  Але не лише оком, а й руками 
та головами, які допоможуть вирішити проблеми РАЗОМ. 

Оксана 
Величко, 

керівник ГО  
«Разом проти  

корупції»

12—26



ХТО МИ? ЩО РОБИМО?

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

Координаційна платформа 
із запобігання корупції, що 
об’єднує зусилля кращих 
галузевих експертів та 
фахівців органів влади для 
досягнення сталого резуль-
тату в запобіганні корупції.

Запроваджуємо системні 
антикорупційні зміни задля 
здоров’я, розвитку, безпе-
ки та добробуту громадян 
України.
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У ЧОМУ НАША  
УНІКАЛЬНІСТЬ?

В Україні чимало громадських організацій антикорупційного спря-
мування, які запобігають корупції, висвітлюють чи долають її. Кожен 
напрямок ми вважаємо необхідним і всіма силами прагнемо об’єдну-
вати наші зусилля. Використовуючи потенціал експертів, ГО, викри-
вачів, фахівців зсередини органів влади та наших партнерів в Секре-
таріаті Кабінету Міністрів МИ:

Надаємо 
повний цикл 
підтримки в 

реалізації ан-
тикорупційних 

заходів

2

1 КРОК 1

КРОК 5
КРОК 2

КРОК 6

Ідентифікуємо про-
блему (корупційні 
ризики, чинники)

Адвокатуємо та  
комунікуємо 
узгоджені зміни 

Залучаємо кращих га-
лузевих експертів та 
координуємо їхні дії

Здійснюємо моніторинг 
упровадження змін

КРОК 3

КРОК 7

КРОК 4

Спільно з експер-
тами та фахівцями 
ЦОВВ шукаємо 
рішення Оцінюємо результат

Розробляємо зміни 
до законодавства

Моніторимо ви-
конання міністер-
ствами антикоруп-
ційних заходів та 
щоквартально пре-
зентуємо звіти на 
засіданнях Уряду



НАШ ГОЛОВНИЙ ПРОЕКТ:  
«УРЯДОВО-ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА  
«РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

ЯК ВИНИК ПРОЕКТ  
«РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»?
У липні 2016 році представники органів влади, громадські діячі 
та експерти сіли за стіл перемовин, щоб визначити антикоруп-
ційні заходи, над упровадженням яких обидві сторони готові 
працювати спільно. Громадськість підготувала свої пропозиції,  а 
органи влади – свої. Перемовини тривали 4 місяці. До діалогу 
було залучено провідних галузевих експертів, усі міністерства та 
багато неурядових організацій. За результатами багатьох зустрі-
чей та гарячих дискусій було визначено по 3-6 антикорупційних 
заходів за напрямками діяльності 15 міністерств та 4 ЦОВВ, на 
які погодилися обидві сторони. Організаційну та комунікаційну 
підтримку надавав Секретаріат Кабінету Міністрів. Ініціативна 
група за участі представників Реанімаційного Пакету Реформ, 
Transparency Іnternational, Проектного офісу реформ при Прези-
дентові України та СКМУ обрала назву проекту – урядово-гро-
мадська ініціатива «Разом проти корупції». Ідею проекту також 
підтримало Американське посольство. 

5 жовтня 2016 року перелік із 83 різнорівневих  
антикорупційних заходів було схвалено розпоряд- 
женням Кабінету Міністрів України № 803.

ЯКА МЕТА ПРОЕКТУ?

«РАЗОМ ПРОТИ 
КОРУПЦІЇ»  
У ЦИФРАХ:

КООРДИНАТОРИ 
ПРОЕКТУ:

Метою проекту є налагодження взаємодії галузевих екс-
пертів, представників бізнесу та міжнародних організацій 
із центральними органами виконавчої влади для досяг-
нення системних антикорупційних змін. 

Від Кабінету  
Міністрів 
України —  
Олександр 
Саєнко 

Від громадсь- 
кості — 
Оксана  
Величко 

83

21

антикорупційні заходи  
на стратегічному  та 
операційному рівні

70+
громадських 
організацій 

400+
фахівців ЦОВВ

15
міністерств  
та 4 ЦОВВ

7
14

7 звітів на 
уряді 

нормативно-право-
вий акт зі змінами, 
що міс-тять антико-
рупційні запобіжники, 
у сфері охорони здо-
ров’я, будівництва, 
освіти, екологічного 
контролю, дорожньої 
галузі тощо з відпо-
відним аналітичним 
супроводом

прийнято

у процесі 
погодження

700+
експертів
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СТВОРЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ 

ГО «РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

Деякий час активісти координаційного центру ініціативи «Ра-
зом проти корупції» не оформлювали проект інституційно. 
Утім ініціатива «Разом проти корупції» поступово залучала все 
більше експертів та прихильників, які працювали в проекті на 
громадських засадах. Спочатку 20, потім 50, а врешті-решт — 
100% часу. Тоді в грудні 2016 року засновники створили ГО 
«Разом проти корупції» та паралельно з виконанням проекту 
почали розбудовувати громадську організацію. 

Незабаром, нашим першим донором став проект IWRP з не-
великим грантом, який додав нам упевненості. Потім нас під-
тримало Американське посольство. А вже в кінці 2017 року ГО 
отримала інституційну підтримку від проекту USAID Взаємодія 
на реалізацію проекту урядово-громадської ініціативи «Разом 
проти корупції». Це дозволило нам стати на ноги, налагодити 
процеси роботи організації, розбудувати стандарти взаємодії 
з партнерами, окреслити вимоги до наших продуктів та мето-
дів роботи з органами влади. Творча ініціатива, притаманна 
старту проекту, знайшла своє продовження в інституційному 
становленні та розбудові організаційних процесів. 
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МОНІТОРИНГ АНТИКОРУПЦІЙНИХ 
ЗАХОДІВ МІНІСТЕРСТВ

За підтримки наших партнерів – проекту USAID «Взаємо-
Дія» – у 2018 році по кожному антикорупційному заходу було 
уточнено детальний план дій, який визначає етапи, строки, 
відповідальних осіб, чіткі індикатори та % виконання за кож-
ним етапом. Упровадження планів стало реалістичним та ви-
мірюваним. Станом на грудень 2018 року всі ці плани опри-
люднені на сайтах органів влади.

Спільно було розроблено методику моніторингу виконання анти-
корупційних заходів, яка дозволила визначити найбільш амбітні 
заходи та сфокусувати увагу в першу чергу на них. Згідно з мето-
дикою 83 заходи поділено на найбільш амбітні  (17),  середньої 
(53) та низької амбітності (13).

Виконання кожного із заходів згідно з планом моніторять неза-
лежні експерти та фахівці РПК. РПК регулярно презентує резуль-
тати на засіданнях уряду. Щоквартально визначається 5 ЦОВВ – 
переможців, які демонструють найбільший прогрес у виконанні 
заходів. Змагальність, прагнення здобути лідерство, публічне 
визнання експертною громадськістю спонукають вище  керівниц-
тво ЦОВВ активно працювати у напрямку запобігання корупції.

СТАНОМ  
НА ЖОВТЕНЬ  
2018 РОКУ 

24

64,5%

заходи 
виконано  
на 100 %

Прогрес виконання 
усіх заходів 

45,4%

Прогрес виконання 
амбітних заходів 

МІНІСТЕРСТВА 
ЗМАГАЮТЬСЯ ЗА 
ТЕ, ЩОБ УВІЙТИ 
В П’ЯТІРКУ 
ПЕРЕМОЖЦІВ! 
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РПК бере активну участь у впровадженні міжнародної Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд», до якої приєдналося понад 75 
країн світу. Ініціатива передбачає підготовку амбітних зобов’я-
зань України, публічне обговорення з громадянським суспіль-
ством, затвердження та імплементацію Національного плану 
дій, а також упровадження нових відкритих стандартів партнер-
ства між Урядом і громадянським суспільством.

Координаційна рада з питань реалізації в Україні Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» схвалила проект Національно-
го плану дій на 2018-2020 роки, в рамках якого РПК є партнером 
у реалізації таких зобов’язань:

забезпечен-
ня можливості 
онлайн перевірки 
документів про 
освіту;

забезпечення вільного доступу корис-
тувачів до Національного репозитарію 
академічних текстів.

«РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»  
ТА ІНІЦІАТИВА «ПАРТНЕРСТВО 
«ВІДКРИТИЙ УРЯД»

запроваджен-
ня механізму 
верифікації ін- 
формації про кін-
цевих бенефіці-
арних власників;

упровадження 
відкритих стан-
дартів роботи 
системи елек-
тронних торгів 
арештованим 
майном;

забезпечен-
ня відкритості 
й прозорості 
здійснення реалі-
зації та продажу 
публічних активів 
і майна;

упровадження міжнародних стандартів 
розкриття інформації Ініціативи із забез-
печення прозорості будівництва (CoST) на 
базі Мінінфраструктури та оприлюднення 
розкритої інформації на публічному порта-
лі інфраструктурних даних;

забезпечення інформування 
громадськості в доступній фор-
мі про публічні фінанси, а також 
проекти економічного і соціального 
розвитку України, що підтримують-
ся міжнародними фінансовими  
організаціями;

забезпечення із застосуванням но-
вітніх ІКТ вільного доступу громадян до 
екологічної інформації, яку отримують 
органи державної влади у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворен-
ня й охорони природних ресурсів;

Олеся Архипська, 
менеджер проектів РПК,  
є співголовою Координа-
ційної ради з питань реа-
лізації в Україні Ініціативи 
«Партнерство «Відкри-
тий Уряд»

Оксана Величко, 
координатор урядово-гро-
мадської ініціативи РПК, є 
співголовою Робочої групи 
з питань відкритості та 
антикорупційної діяльно-
сті Ініціативи «Партнер-
ство «Відкритий Уряд»
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«РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»  
ТА «РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ». НАПРЯМОК 
МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Й ЗАПОБІГАННЯ  
КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

ГО «Разом проти корупції» є провідною організацією групи 
«Муніципальний розвиток» громадської платформи «Реані-
маційний пакет реформ». На рівні муніципалітетів зосере-
джено багато проблем управління та корупційних ризиків. 
Упровадження реформ у місті Києві дає змогу фіксувати ти-
пові проблеми, готувати пакетні рішення для запровадження 
належного врядування.

АНТИКОРУПЦІЙНА 
ПОЛІТИКА: розроблено та 
прийнято Рамкову антико-
рупційну програму, що вклю-
чає 163 заходи. У Програмі 
особливу увагу приділено 
ролі громадськості в питан- 
нях протидії корупції.

ПАЙОВА УЧАСТЬ: забезпечено прозорість при розрахунку, 
сплаті та використанні коштів пайової участі забудовників; 
створено умови для впровадження онлайн-інструменту для 
розрахунку розміру пайової участі.

ПАРКУВАННЯ:  
розроблено та проадво-
катовано зміни до законо-
давства, які забезпечують 
дотримання прозорості 
оплати за паркування  
(«гроші – до бюджету»). 

КОМУНАЛЬНІ  
ПІДПРИЄМСТВА:  
упроваджено прозорий кон-
курсний відбір керівників 
комунальних підприємств, 
що уможливлює залучення 
кращих управлінців.

МЕТА ГРУПИ:  
бути каталізатором реформ 
на місцевому рівні, поши-
рювати кращі практики гро-
мадської участі в управлінні 
муніципалітетами по всій 
території України. 

ЗА ЕКСПЕРТНОГО СУПРОВОДУ ГРУПИ ВПРОДОВЖ 
2016-2017 РР. У МІСТІ КИЄВІ ДОСЯГНУТО:

рішення Київської 
міської ради «Про 
затвердження 
Рамкової програ-
ми управлінських 
реформ та впро-
вадження заходів із 
запобігання корупції 
для міста Києва».

рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку 
залучення, розрахунку розмірів використання коштів пайо-
вої участі замовників у створенні й розвитку соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва».

закон України «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
реформування сфери 
паркування тран-
спортних засобів».

рішення Київської міської 
ради «Про затвердження 
Положення про конкур-
сний відбір керівників 
суб’єктів господарюван-
ня комунального сектору 
економіки в місті Києві».

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА:  
розроблено пропозиції щодо 
реформування системи ме-
неджменту та впроваджен-
ня механізмів прозорості 
інвестиційної політики.

рішення Київської міської 
ради «Про затвердження 
Положення про прове-
дення інвестиційних 
конкурсів».



У 2018 році Українське представництво Transparency 
International у рамках програми Transparent cities визначило 
прозорість інвестиційної сфери Києва як однієї із п’яти най-
кращих в Україні:

рішення Київської міської ради «Про затвердження 
Концепції розвитку центрів надання адміністративних 
послуг у місті Києві на 2016-2018 роки»;

рішення Київської міської ради «Про затвердження переліку 
адміністративних послуг, які надаються виключно через 
центри надання адміністративних послуг у місті Києві»;

проект рішення 
Київської міської ради 
«Про затвердження 
Бюджетного рег-
ламенту Київської 
міської ради».

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: розроблено та затверджено 
концепцію ЦНАПів у м. Києві; перелік адміністративних по-
слуг, які надаються виключно через ЦНАПи

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА: 
розроблено Бюджетний 
регламент Київради, що 
забезпечить обґрунтова-
ність, прозорість і підзвіт-
ність прийняття міською 
радою рішень у сфері 
управління публічними 
фінансами та сприятиме 
залученню до прийняття 
таких рішень громадян і 
депутатів.

РЕКЛАМА: за участі екс-
пертів групи розроблено 
профільний законопроект, 
яким мала б запроваджу-
ватися прозорість надхо-
джень від реклами.

КІЛЬКІСНІ 
ПОКАЗНИКИ:

18 заяв та 
звернень 

135 експертних 
обговорень  

2 законопроекти, які  
супроводжувала група

1 законопроект
проголосовано

9 проектів рішень Київської міської 
ради, які супроводжувала група 

6 проголосованих проектів 
рішень Київської міської ради
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НАПРЯМКИ РОБОТИ  
ГО «РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

ЗДОРОВ’Я

МЕДИЦИНА:  
Якісні медичні послуги 

через адвокацію впливу 
громади на відбір управ-
лінців у медицині

Зменшення збитків 
держави від фальшивих та 
необґрунтовано виданих 
лікарняних листків шляхом 
запровадження електро-
нного реєстру листків 
непрацездатності

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИ-
ТОК ТА БУДІВНИЦТВО:  

Якісне публічне управ-
ління в галузі будівництва, 
інтеграція кадастрів, ре-
єстрів та всієї інформації 
в будівництві

Безпека та комфорт 
громадян через оновлен-
ня ДБН, затвердження 

переліку недопустимих 
відхилень від ДБН

ІНФРАСТРУКТУРА: 
Якісні дороги через не-

залежний інженерний кон-
троль, запобігання корупції 
у дорожній галузі 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА:
Нова якість соціаль-

них послуг та мінімізація 
збитків бюджету через 

запровадження механізмів 
громадського контролю за 
впровадженням E-social 
(централізованої інформа-
ційної системи соціального 
захисту населення)

Протидія   зловживанням 
і нецільовому використанню 
гуманітарної допомоги шля-
хом електронізації процедур 
визнання та розподілу гума-
нітарної допомоги

РОЗВИТОК БЕЗПЕКА 

ЕНЕРГЕТИКА:  
Залучення експертної 

громадськості до вдоскона-
лення законодавства та усу-
нення корупційних ризиків 
у сфері енергетики 

ОСВІТА: 
Престиж української 

науки через запровадження 
стандартів академічної до-
брочесності та мінімізацію 
корупції в академічному 
середовищі

ОХОРОНА  
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ : 

Підвищення ефектив-
ності у  збереженні куль-
турної спадщини шляхом 
перегляду профільного 
законодавства   

ПРАВООХОРОННА СФЕРА:  
Усунення корупції в проце-

дурах складання іспитів для 
отримання водійських посвід-
чень.  Залучення громадськос-
ті до моніторингу діяльності 
сервісних центрів МВС 

ЕКОЛОГІЯ: 
Нова якість екологічного 

контролю через розбудову 
оновленої Природоохорон-
ної служби  

Відкритість і прозорість 
дозвільних процедур та ін-
формації про стан довкілля

ОБОРОНА: 
сприяння  формуванню 

та реєстрації земельних 
ділянок, що належать до зе-
мель оборони, та мінімізація 
корупційних ризиків під час 
цих процедур 

ДОБРОБУТ
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Порядок конкурсного відбору було схвалено  
Постановою КМУ від 27 грудня 2017 р. №1094
На допомогу конкурсним комісіям підготували пакет  
допоміжних документів: регламент і критерії оцінювання 
кандидатів та їхніх конкурсних робіт.
Для громадськості розробили методику громадського  
моніторингу конкурсів та провели низку моніторингів.

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

ЗДОРОВ’Я 

МОЗ: ПРОЗОРІ КОНКУРСИ НА КЕРІВНИКІВ  
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Олеся Ткачук,  
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

Не секрет, що посади в Україні продаються. Непрозорі при-
значення традиційно лежать в основі побудови корупційних 
пірамід у будь-якій галузі. Зазвичай, «купивши посаду» керів-
ник розпочинає свій заробіток на бюджетних коштах, має ком-
пенсувати свої вкладення та працювати на тих, хто його «по-
ставив». Такий підхід викривлює всю систему роботи закладу 
охорони здоров’я. У 2017 році змінами до Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я було передбачено обрання 
керівників закладів охорони здоров’я за конкурсом. Але сам 
порядок проведення конкурсів мав визначити Кабмін.

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

«Разом проти корупції» спільно з галузевими експертами та 
фахівцями МОЗ розробили Порядок конкурсного відбору ке-
рівників закладів охорони здоров’я, що передбачає збалан-
сований склад конкурсної комісії: 1/3 представників громад-
ськості, 1/3 органу управління, 1/3 трудового колективу лікарні. 
Конкурс ґрунтується на принципах прозорості та змагальності.

ЩО 
НЕОБХІДНО 

ЗРОБИТИ:

Інформація про конкурси не зосереджена на єдиному інформацій-
ному ресурсі, вона оприлюднюється лише на сайтах органів управ-
лінь лікарень. Відповідно, потенційні кандидати та громадські акти-
вісти можуть не знати про початок конкурсів. Це зменшує кількість 
осіб, які подаються на конкурси до складу комісій – як кандидатів, 
так і представників громадськості. 

Для вирішення проблеми необхідно створити єдиний веб-ресурс 
про вакантні посади керівників закладів охорони здоров’я і забез-
печити комунікаційний супровід з метою інформування потенційних 
кандидатів та ширшого залучення громади до участі в конкурсному 
відборі керівника лікарні у своєму населеному пункті.

ВІДТЕПЕР  
ГРОМАДА МОЖЕ: 

Відбирати гідних канди-
датів на посаду керівника 
лікарні у складі конкурсної 
комісії.

Відвідувати  
засідання комісії.
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МОЗ: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕЄСТРУ  
ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ (ЛІКАРНЯНИХ)

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Олеся Ткачук,  
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

«Купити лікарняний» - рясніють оголошення в Інтернет. 
Справді, лікарняний можна купити не маючи жодних підстав 
для його отримання. Це може бути як справжній лікарняний, 
неправомірно виданий лікарем здоровій особі, так і фаль-
шивий, куплений у шахраїв-посередників. Масова підробка 
лікарняних призводить до фінансових втрат роботодавців 
та понад 1 млрд грн втрат із державного бюджету на рік. 
Фонд соціального страхування, що зобов’язаний перевіряти 
дійсність виданих лікарняних, не має належних інструмен-
тів для перевірки. За рік Фондом перевіряється лише 11% 
з усієї кількості листків непрацездатності. Норми права, що 
регулюють оформлення лікарняного, концептуально не змі-
нювались із 1930-х років і не відповідають сучасним вимогам 
взаємовідносин між працівником та роботодавцем.

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

«Разом проти корупції» спільно з МОЗ, Мінсоцполітики, Фон-
дом соціального страхування, Пенсійним фондом розробили 
зміни до нормативно-правових актів, що запроваджують но-
вий алгоритм видачі лікарняних листків, який базується на 
європейських підходах до оформлення стану тимчасової не-
працездатності та запроваджують електронний реєстр лист-
ків непрацездатності. Реєстр працюватиме на засадах обмі-
ну інформацією із системою eHealth, що оптимізує процес 
і  заощадить час лікаря та пацієнта. 

ЩО 
НЕОБХІДНО 

ЗРОБИТИ:

Електронний реєстр листків непрацездатності – 
новація, що впроваджується в умовах медичної 
реформи. Щоб забезпечити успіх слід обов’язково:

Провести належну 
інформаційну кампанію 
для роботодавців та 
навчання для лікарів.

Здійснити моніто-
ринг імплементації 
Електронного реєстру 
листків непрацездат-
ності в лікарнях по 
Україні.

ЗДОРОВ’Я 
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БЕЗПЕКА

МІНПРИРОДИ: НОВА ЯКІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО 
КОНТРОЛЮ ЧЕРЕЗ РОЗБУДОВУ ОНОВЛЕНОЇ 
ПРИРОДООХОРОННОЇ СЛУЖБИ

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Олеся Ткачук,  
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

Екологічний контроль, що здійснюється Держекоінспекцією, 
має низку серйозних недоліків, він огорнутий шлейфом ко-
рупційних скандалів. Відсутність автоматизованих процесів 
моніторингу стану довкілля, закритість інформації про ре-
зультати екоконтролю, неналежний рівень інформаційного 
обміну зумовлюють непрозору систему прийняття  рішень 
державними екологічними інспекторами щодо порушників 
природоохоронного законодавства. Водночас бізнес заці-
кавлений у тому, щоб порушення ним екологічних норм не 
було поміченим. Відтак питання штрафів часто вирішується 
корупційним способом. 

Відсутність ефективної державної системи запобігання еко-
логічним правопорушенням і моніторингу стану довкілля 
спричиняє промислове забруднення вод, атмосфери, висна-
ження природних ресурсів, що становить загрозу природно-
му середовищу в цілому та здоров’ю населення. 

АНТИКОРУПЦІЙНА 
ІСТОРІЯ

ЩО ПОТРІБНО 
ЗРОБИТИ

Затверджено Концеп-
цію реформування сис-
теми державного нагля-
ду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього 
природного середовища 
(Розпорядження КМУ від 
31.05.2017 р. № 616-р).

Провести адвокаційну кампанію з метою підтримки 
законопроекту для створення нового органу екологіч-
ного контролю, що запроваджує перехід від нинішньої 
системи природоохоронного контролю до системи по-
передження екологічних правопорушень і моніторингу 
стану навколишнього природного середовища. 

Розроблено законо-
проект «Про Державну 
Природоохоронну службу» 
з метою створення нового 
органу державного еколо-
гічного контролю з дотри-
манням антикорупційних 
запобіжників у роботі 
Служби.

Якісно впровадити 
реформу. Забезпечити 
прозорі кадрові конкур-
си на посади керівників 
та співробітників нового 
органу. 

Провести антико-
рупційну експертизу 
низки нормативно-пра-
вових актів, за якими 
інспектори здійснюють 
перевірку суб’єктів 
господарювання та 
розробити відповідні 
зміни до НПА.
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Тетяна  
Лишневець,  
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Напівзруйновані пам’ятки та землі історико-культурного 
призначення стали предметом торгів для корумпованих чи-
новників і недобросовісних інвесторів. Причина криється як у 
відсутності фінансування, так і в свідомому «зачищенні міс-
цевості» забудовниками  й самоусуненні органів влади. Окре-
мою проблемою є практика погодження історико-містобудів-
ного обґрунтування (ІМО), яке суперечить генплану та іншим 
містобудівним документам, і робить можливими архітектур-
но-містобудівні перетворення на певній історичній ділянці чи 
об’єкті (за неофіційними даними, узгодження проектів для 
будівництва на місці пам’ятки  висотного будинку стартує від 
100 тисяч доларів хабаря). Найбільшим парадоксом є те, що 
здебільшого все зазначене вище відбувається у «правовому 
полі», базуючись на чинній законодавчо-нормативній базі.

РОЗВИТОК

МІНКУЛЬТУРИ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ   
У ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ШЛЯХОМ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

РПК спільно з галузевими експертами 
та фахівцями Мінкультури напрацювала  
зміни до НПА, які скасовують необхідність 
розробки історико-містобудівного обґрун-
тування (ІМО) за наявності історико-ар-
хітектурного опорного плану. (постанова 
КМУ від 21.02.2018  №92-п «Про внесен-
ня змін до Порядку визначення меж та 
режимів використання історичних ареалів 
населених місць»).

РПК розробили аналітичні матеріа-
ли, на основі яких надали рекомендації 
Мінкультури щодо усунення корупційних 
ризиків у пам’яткоохоронній діяльності.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:
Наявність історико-архітектурного 
опорного плану з визначеними межами 
й режимами використання зон пам’яток 
та історичних ареалів мінімізує коруп-
ційні правопорушення. Утім дуже мало 
громад мають такий план. Відповідно, 
РПК спільно з галузевими експертами 
та фахівцями Мінкультури зосереджує 
свою діяльність на:

стимулюван-
ні громад до 
розробки істори-
ко-архітектурних 
опорних планів;

розробці нової 
редакції Закону 
України «Про 
охорону культур-
ної спадщини»;

гармонізації 
пам’яткоохорон-
ного законодав-
ства з містобудів-
ними нормами;

розробці та 
впровадженні 
Державного реє-
стру  культурної 
спадщини.
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БЕЗПЕКА

МІНІНФРАСТРУКТУРИ: ЯКІСНІ ДОРОГИ ЧЕРЕЗ 
НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ КОНТРОЛЬ, 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДОРОЖНІЙ ГАЛУЗІ

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Зі 170 000 км доріг державного і місцевого значення приблиз-
но 160 000 км (94%) знаходяться у неналежному стані, 40% 
із них потребують повного відновлення. Погану якість вико-
нання дорожніх робіт зумовлюють, зокрема, такі фактори:

ЩО НЕОБХІДНО 
ЗРОБИТИ:

Забезпечити впро-
вадження незалежного 
контролю за виконан-
ням дорожніх робіт 
(розробка та адвокація 
відповідних НПА).

Михайло  
Серебряков,  
проектний менеджер 
«Разом проти корупції», 
керівник нормопроекту-
вального напрямку

відсутність неза-
лежного контролю 
за виконанням до-
рожніх робіт на всіх 
етапах — від під-
готовки тендерної 
документації, проек-
тування до здачі в 
експлуатацію;

низька конкурен-
ція серед виконавців 
дорожніх робіт (2-3 пі-
дрядники на тендер), 
зумовлена високим 
рівнем корупції, за 
якого новим гравцям 
просто не вдається 
отримати замовлення. 

За чинним законодавством замовники дорожніх робіт не зо-
бов’язані витрачатися на незалежний контроль якості доріг і 
забезпечують технічний нагляд за допомогою штатних інже-
нерів, які у випадку змови «закривають очі» на недоліки та 
порушення у виконанні робіт підрядником.

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

РПК спільно із СoST, Гільдією інженерів-консультантів та 
фахівцями Мінінфраструктури розробила проекти змін до НПА, 
якими запроваджується незалежний інженерний контроль у до-
рожній галузі й типовий контракт з інженером-консультантом.

Створила умови для прозорого розрахунку вартості об’єктів бу-
дівництва  – наказом Мінрегіону від 27.07.2018 р. №196 внесено 
зміни до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної пла-
ти щодо зняття неринкового верхнього порогу кошторисної заро-
бітної плати (тепер визначатиметься через ProZorro).

Проаналізувала закупівлі в до-
рожній галузі та підготувала низку 
рекомендацій для Мінінфраструк-
тури й Укравтодору щодо мінімізації 
корупційних ризиків у цій сфері. 

Провести навчан-
ня для представників 
служб автомобільних 
доріг (САД), ОДА, 
місцевої влади щодо 
написання тендерної/
проектної документації. 
Розробити методичні 
посібники, шаблони.

Забезпечити гро-
мадський контроль за  
реформуванням ДАК 
«Автомобільні дороги 
України».
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ДОБРОБУТ

МІНСОЦПОЛІТИКИ: НОВА ЯКІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ  
ПОСЛУГ ТА МІНІМІЗАЦІЯ ЗБИТКІВ БЮДЖЕТУ
ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ E-SOCIAL

Вікторія Яцук,  
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

У 2006 - 2011 році Мінсоцполітики отримало 56 млн доларів 
США кредиту на створення Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи соціального захисту населення. Ця система мала за-
безпечити ефективний контроль витрачання коштів із держав-
ного бюджету на соціальну допомогу населенню і підвищити 
адресність допомоги. У цьому зацікавлені всі платники подат-
ків, оскільки від ефективності витрачання бюджетних коштів 
залежить економічний добробут громадян. 

Утім, кошти були витрачені, а систему так і не було створено. 
У звіті Рахункової палати однією з причин провалу названо 
відсутність громадського контролю за процесом створення та 
впровадження системи. Жоден посадовець так і не відповів за 
неефективне витрачання коштів. 

У 2014 році між Україною і Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку підписано угоду про модернізацію системи соці-
альної підтримки населення України. У лютому 2018 року Мін-
соцполітики розпочало впровадження проекту. 

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

 «Разом проти корупції»  наполягли на включенні до розпоря-
дження №803 антикорупційного заходу із запровадження ме-
ханізмів громадського контролю над розробленням та впрова-
дженням E-social. Представники РПК ініціювали створення та 
увійшли до робочої групи з питань розроблення Е-social. 

РПК залучило експертів до аналізу рекомендацій до Техніч-
ного завдання і Технічного проекту системи. За результатами 
наданих рекомендацій Технічне завдання було повернуто роз-
робникам на доопрацювання.

Ініційовано обговорення окремих соціальних послуг, що на-
даються Мінсоцполітики (виплати внутрішньо переміщеним 
особам, розподіл бюджетних коштів між ГО осіб з інвалід-
ністю), з метою усунення корупційних ризиків  у процесі їх 
електронізації.

ЩО НЕОБХІДНО 
ЗРОБИТИ:

Розробники системи 
на першому етапі 
описали 187  соціаль-
них послуг, які нада-
ються Мінсоцполітики 
і будуть переведені в 
електронний вигляд. 
Для того, щоб не елек-
тронізовувати хаос, 
необхідно провести 
ретельний аналіз 
наявних корупційних 
ризиків, передбачити 
суттєвий реінжиніринг 
процедур та розроби-
ти необхідні зміни до 
НПА. РПК планує це 
здійснити для най-
більш корупціогенних 
соціальних послуг.
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ФОНД ДЕРЖМАЙНА: УСУНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАН-
ЧИКІВ ЯК ПРИВАТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ  
ТА ПЕРЕВІРЦІ ЗВІТІВ ПРО ОЦІНКУ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Михайло  
Серебряков,  
проектний менеджер 
«Разом проти корупції», 
керівник нормопроекту-
вального напрямку

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Хто не мріє заробляти 1 млн грн за день? Завдяки лобіст-
ським змінам до ст.172 Податкового кодексу з липня 2018р. 
реєстрація оцінювачами інформації зі звітів про оцінку до 
Єдиної державної бази даних звітів про оцінку об’єктів не-
рухомості здійснюється не напряму, як було раніше, а через 
«авторизовані електронні майданчики». Авторство «схеми» 
належить одному впливовому народному депутату, який і ра-
ніше вже реалізовував подібні моделі «посередництва». 

Майданчики, по суті, виконують функції e-mail – передачі ін-
формації без будь-якого опрацювання. За свої «послуги» всі 
вони стягують з оцінювачів та нотаріусів  по 570 грн за  кожну 
спробу реєстрації та перевірки звіту. За кілька місяців дохід 
майданчиків перевищив 100 млн грн. 

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Завдяки адвокаційним зусиллями фахівців 
РПК вдалося добитися першої відчутної пе-
ремоги – відкрити Єдину базу даних звітів про 
оцінку, що до того, порушуючи закон, завжди 
була закритою і приховувала інформацію про 
неправомірні заниження. 

РПК спільно з представниками професій-
них спільнот оцінювачів, фахівців із зе-
мельних питань, нотаріусів та ріелторів іні-
ціювала та адвокатує:

Розробку за-
конопроекту про 
пряму реєстра-
цію та перевірку 
оціночних звітів 
без електронних 
майданчиків.

Сприяти ще 
більшій відкри-
тості Єдиної 
бази даних зві-
тів про оцінку та 
належній роботі 
Модулю пере-
вірки інформа-
ції про оцінку 
об’єктів нерухо-
мості.

Адвокату-
вати зміни до 
НПА, якими 
буде обмежено 
верхній поріг цін 
на «послуги» 
майданчиків.

Забезпечити реєстрацію, адвокацію 
і прийняття законопроекту про пряму 
реєстрацію та перевірку оціночних 
звітів без електронних майданчиків.

Удосконален-
ня модулю елек-
тронної перевірки 
інформації зі звітів 
про оцінку об’єктів 
нерухомого майна 
з метою унемож-
ливити реєстра-
цію заниженої 
вартості об’єктів.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

Боротьба з цією ганебною схемою по-
требує значних адвокаційних та кому-
нікаційних зусиль. Зокрема необхідно:
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МІНСОЦПОЛІТИКИ: ПРОТИДІЯ УХИЛЕННЮ ВІД 
ОПОДАТКУВАННЯ ШЛЯХОМ ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР 
ВИЗНАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Вікторія Яцук,  
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Значна частина товарів із прилавків відомих ринків «Привоз», 
«Барабашова» потрапила в Україну під виглядом гуманітар-
ної допомоги. Псевдогуманітарка, ввезена на митну територію 
без оподаткування, підриває економіку і створює нечесну кон-
куренцію для вітчизняних виробників чи порядних імпортерів. 
Паперова форма подачі заявок на ввезення гуманітарних ван-
тажів, відсутність звітності про розподіл гуманітарної допомо-
ги сприяють численним зловживанням та порушенням. 

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Спільно з партнерами з Фон-
ду Східної Європи розпоча-
то роботу над створенням 
і впровадженням електро-
нної системи обліку у сфері 
гуманітарної допомоги.

Завдяки системі буде забезпечена  
можливість онлайн:

реєструвати-
ся отримувачем 
гуманітарної 
допомоги в 
Єдиному реє-
стрі отримувачів 
гуманітарної 
допомоги;

подавати 
документи на 
визнання ванта-
жів / коштів / ви-
конаних робіт / 
наданих послуг 
гуманітарною 
допомогою;

звітувати про 
розподіл гумані-
тарної допомоги 
між набувачами.

Законодавство у сфері гуманітарної допомоги є вкрай недо-
сконалим. Необхідно розробити і проадвокатувати нову редак-
цію закону про гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога 
має здійснюватися на засадах міжнародних принципів через 
систему оцінки потреб, конкретизацію кола суб’єктів, які мо-
жуть отримувати гуманітарну допомогу, механізм підзвітності 
отримувачів гуманітарної допомоги. 

Упровадження електронної взаємодії між 
посадовими особами державних органів (які 
погоджують гуманітарні вантажі), надава-
чами, отримувачами та  набувачами гума-
нітарної допомоги дозволить мінімізувати 
корупційні ризики. 

ЩО 
НЕОБХІДНО 

ЗРОБИТИ:
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КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

В Україні діє політика толерантності до академічної недобро-
чесності, особливо щодо посадових осіб та окремих «наукових 
спільнот», які мають адміністративний і політичний вплив. Най-
більш яскраво це проявляється у сфері присудження наукових 
ступенів за дисертаційні роботи низької якості та/або які міс-
тять академічний плагіат. Значна кількість виявлених випадків 
академічної недоброчесності взагалі не розглядається або їх 
розгляд не має негативних результатів для винних. У свідомості 
учнів, студентів, викладачів та науковців панує думка про при-
йнятність списування та академічного плагіату.  Однією з при-
чин такого стану справ є відсутність єдиного основного джерела 
наукової інформації, адже перевірка на плагіат наукової роботи 
в межах інформаційних даних одного закладу вищої освіти чи 
наукової установи буде завідомо неповною та недостовірною. 

Крім того, в Україні діє вкрай недосконале законодавство у 
сфері присудження наукових ступенів, яке виступає неефек-
тивним бар’єром для плагіатних дисертацій.

МОН: ПРЕСТИЖ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАД-
ЖЕННЯ СТАНДАРТІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 
МІНІМІЗАЦІЮ КОРУПЦІЇ В АКАДЕМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Михайло  
Серебряков,  
проектний менеджер 
«Разом проти корупції», 
керівник нормопроекту-
вального напрямку

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Команда «Разом проти корупції» змогла об’єднати навколо ро-
боти над регламентом Репозитарію (віртуального сховища, в 
якому зберігатимуться всі наукові роботи українських учених) 
представників громадськості, викривачів плагіату, наукових 
працівників, ІТ-фахівців, власників та операторів електронних 
архівів, наукові бібліотеки. Спільно з МОН ключові антикоруп-
ційні запобіжники було викладено у відповідні норми до про-
екту змін НПА. Також було значно посилено та вдосконалено 
технічне завдання для Репозитарію. Розроблено аналітику, 
що деталізує цілу низку нормативних, організаційних і техніч-
них рекомендацій для утвердження в Україні стандартів ака-
демічної доброчесності. У планах МОН:

березень 2019: запуск веб-порталу Репозитарію; 
червень 2019: завантаження всіх дисертацій  
та іншої наукової інформації;
серпень 2019: розроблення та запуск модулю  
перевірки на запозичення; 
вересень 2019: можна здійснювати перевірку  
академічних текстів на наявність запозичень.

ЩО 
НЕОБХІДНО 
ЗРОБИТИ:

Для забезпечення 
обов’язковості засто-
сування Репозитарію 
та для запровадження 
дієвої відповідаль-
ності за академічний 
плагіат та інші форми 
академічної недобро-
чесності необхідно 
суттєво переглянути 
і внести антикоруп-
ційні запобіжники до 
понад 10 нормативних 
документів у сфері 
освітньої та наукової 
діяльності, атестації 
наукових кадрів, при-
судження наукових 
ступенів.



ДОБРОБУТ

МІНРЕГІОН: ЯКІСНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ 
БУДІВНИЦТВА ТА ІНТЕГРАЦІЯ КАДАСТРІВ, РЕЄСТРІВ  
ТА ВСІЄЇ ІНФОРМАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ

Марина 
Литвинчук,   
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Сьогодні система управління у галузі будівництва є вкрай не-
досконалою. Більшість інформації, що використовується для 
прийняття управлінських рішень, є закритою. Великі забудов-
ники через зрощення з владою і корупційну складову мають 
гарантоване сприяння в отриманні земельних ділянок та зміну 
їх функціонального призначення під будівництво комерційних 
об’єктів. Думка громадськості ігнорується місцевими органа-
ми влади, а реагування органів державного архітектурно-буді-
вельного контролю і нагляду на порушення у будівництві має 
запізнілий характер та ознаки подвійних стандартів.

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Враховуючи масштабність інституційних, 
структурних і законодавчих змін, першим 
кроком на шляху до врегулювання ситуації 
має стати створення й публічне узгодження 
Концепції бачення бажаної моделі управлін-
ня у галузі.

З ініціативи Міністерства регіонального роз-
витку 11 організацій було запрошено для 
розробки нової комплексної системи ре-
формування державного управління у сфе-
рі будівництва. 21 липня 2017 р. цими пред-
ставниками було підписано Меморандум, 
у якому залучені сторони домовилися про 
розробку Концепції. РПК стала координаці-
йною платформою для роботи над докумен-
том Концепції та 22 аналітичними записка-
ми для її обґрунтування. У спільній роботі 
взяли участь 46 авторів із понад 30 орга-
нізацій, якими було напрацьовано спільне 
бачення того, яким способом має відбутися 
трансформація галузі. На всіх етапах ро-
боти команда консультувалася з кращими 
фахівцями в галузі містобудування з Німеч-
чини. Після  затвердження Концепція буде 
слугувати технічним завданням для напи-
сання Містобудівного кодексу.

ЩО НЕОБХІДНО 
ЗРОБИТИ:

Станом на кінець 2018 року документ 
Концепції проходить експертне обго-
ворення, після чого його буде надано 
розробниками до Мінрегіону. У корот-
костроковій перспективі визначено цілу 
низку змін до НПА (наказів Мінрегіону 
та постанов КМУ), якими можна суттєво 
мінімізувати корупційні ризики. Ключові 
норми Концепції мають бути відображені 
у відповідних законодавчих ініціативах, 
що потребуватиме адвокації.

Надалі з урахуванням ключових норм 
Концепції має бути розроблено і прийня-
то Містобудівний кодекс 
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Олеся 
Архипська, 
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

БЕЗПЕКА

МВС: УСУНЕННЯ КОРУПЦІЇ В ПРОЦЕДУРАХ СКЛАДАННЯ  
ІСПИТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВОДІЙСЬКИХ ПОСВІДЧЕНЬ 

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Важко подолати корупційний трикутник, де вигоду мають усі 
сторони: учень, інструктор автошколи, інспектор сервісного 
центру. Очевидно тому проблема корупції при отриманні во-
дійських посвідчень ніяк не покине стіни оновлених сервісних 
центрів МВС. Фіктивне навчання в автошколах, «підстрахову-
вання» на іспитах чи «права під ключ» формують корупційний 
ринок, який за оцінками експертів Разом проти корупції стано-
вить понад 17,5 млн доларів США на рік.  

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Головний сервісний центр МВС України спільно з РПК, ав-
тошколами та експертами розпочав низку позитивних змін: 
спрощено й оприлюднено всі питання теоретичних тестів та 
варіанти відповідей на них, затверджено чек-лист для прак-
тичних іспитів із водіння, розроблено і подано на затверджен-
ня Уряду пакет змін до постанов Кабінету Міністрів України, у 
яких запроваджено антикорупційні запобіжники. 

Для мінімізації корупційної складової РПК запропонували модель 
технічних рішень, що ґрунтується на системі ідентифікації особи 
по обличчю з автоматичним блокуванням іспиту, у разі якщо особа 
під час іспиту була замінена, відеофіксації та аудіофіксації. 

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ:

Провести експертне обговорення та пілотний 
проект запропонованих РПК технічних рішень. 
За результатами напрацювати і внести зміни 
до процедури складання іспитів (Інструкція 
№515 МВС України «Про порядок приймання 
іспитів для отримання права керування тран-
спортними засобами та видачі посвідчень во-
дія»). Упровадити технічні рішення в усіх сер-
вісних центрах.

Розробити систему 
моніторингу та оцін-
ки дієвості заходів із 
запобігання корупції у 
СЦ МВС. Сприяти впро-
вадженню програми 
«Таємний агент» ГСЦ, 
яка дозволить визна-
чати, чи дотримуються 
сервісні центри визна-
чених процедур. 
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Тетяна  
Лишневець,  
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

За оцінками вітчизняних та міжнародних експертів рівень ко-
рупції у паливно-енергетичному комплексі України залиша-
ється  критично високим. До того ж, тема енергетики є досить 
складною для розуміння простими громадянами. Непрозоре 
тарифоутворення, безоплатне використання монополістами 
державних газо- та енергорозподільчих мереж, нелегальний 
видобуток і дотації шахт – усі ці питання мають законодав-
чо закріплені «корупційні корені» й потребують дослідження, 
аналізу багатьох даних, об’єднання зусиль  громадськості у 
протидії потужному олігархічному впливу. 

РОЗВИТОК

МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ: ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРО-
МАДСЬКОСТІ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА Й 
УСУНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Міненерговугілля до кінця 2016 року публікувало на своєму 
веб-порталі лише інформацію про паливно-енергетичний сек-
тор у вигляді аналітичних довідок. Завдяки експертним зусил-
лям DiXi груп, проекту TAPAS та за адвокаційної підтримки РПК 
вдалося запровадити регулярне  оприлюднення важливих на-
борів відкритих даних Міненерговугілля на Єдиному державно-
му веб-порталі відкритих даних та на сайті міністерства. 

Об’єднаними зусиллями за потужної підтримки з середини 
міністерства від Сектору з питань запобігання корупції було 
розроблено та затверджено одну з кращих Антикорупційних 
програм Міненерговугілля на 2018-2020 роки.

Серед антикорупцій-
них заходів РПК – про-
ведення щомісячних 
зустрічей з міністром, 
ТОП посадовцями, 
на яких будуть обго-
ворюватися  важливі 
антикорупційні теми 
з подальшим напра-
цюванням шляхів 
усунення корупційних 
ризиків. 

Провести 
громадську 
антикорупційну 
експертизу нор-
мативно-пра-
вових актів  у 
сфері енергети-
ки та вугільної 
промисловості.

Організовувати публічні обгово-
рення за участі вищих посадових осіб 
міністерства, профільних фахівців та 
експертів з метою обговорення виявле-
них корупційних ризиків і розроблення 
рекомендацій щодо їх мінімізації.

Забезпечити відкритість інформа-
ції щодо наданого в оренду і такого, 
що потенційно може бути наданим в 
оренду, нерухомого майна, що є в роз-
порядженні  Міненерговугілля та інших 
суб’єктів господарювання, які перебу-
вають у сфері управління міністерства.

ЩО 
НЕОБХІДНО 

ЗРОБИТИ:



25

ЩО 
НЕОБХІДНО 

ЗРОБИТИ:

Олеся 
Архипська, 
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

БЕЗПЕКА

МІН’ЮСТ: ВІДКРИТІ СТАНДАРТИ СИСТЕМИ  
ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ 

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Торгівля арештованим майном через електронні аукціони, що 
реалізується сьогодні через Систему електронних торгів аре-
штованим майном OpenMarket ДП «СЕТАМ», підпорядкована 
Міністерству юстиції. На 2018 рік СЕТАМ здійснює продаж че-
рез інші електронні майданчики, але при цьому і сам залиша-
ється торговим майданчиком, тобто, по суті конкурує з тими, 
хто приводить йому клієнтів. До того ж, СЕТАМ суміщає функції 
організатора торгів, торгового майданчика і зберігача ареш-
тованого майна. Це, на думку багатьох гравців ринку,  надає 
СЕТАМу необґрунтовані переваги, адже як організатор СЕТАМ 
має потенційні можливості створювати сприятливі умови для 
тих чи інших учасників торгів.  Антимонопольний комітет Укра-
їни сигналізував Мін’юсту та КМУ про потребу врегулювання 
ситуації, а учасники ринку зазначали про корупційні ризики під 
час продажу привабливих лотів. 

АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

РПК спільно з Мін’юстом, 
МЕРТ, АМКУ, ДП «СЕ-
ТАМ» організовувала об-
говорення з учасниками 
ринку основних проблем 
та шляхів рішень у сфері 
торгівлі арештованим 
майном. За ініціативи 
РПК підготовлено і підпи-
сано «Дорожню карту» 
(Меморандум).

У Дорожній карті визначено чіткі зобов’язання сторін, інди-
катори й терміни імплементації рішень щодо забезпечен-
ня взаємодії електронних майданчиків шляхом відкриття 
API  (відкритого програмного інтерфейсу, що дозволяє кон-
тролювати несанкціоновані втручання в торги), розподіл 
функцій організатора та адміністратора торгів, партнерську 
програму з ЕТС «Прозорро. Продажі», оновлення систе-
ми OpenMarket, проведення «Дня відкритих дверей» ДП 
«СЕТАМ», постійний моніторинг. Антимонопольний комітет 
України на своїх засіданнях заслуховує інформацію про 
стан реалізації «дорожньої карти». 

Продовжити реалізацію «до-
рожньої карти» відповідно до 
чітких індикаторів і термінів 
досягнення результатів. 



Тетяна  
Лишневець,  
проектний менеджер  
«Разом проти корупції»

БЕЗПЕКА

МІНОБОРОНИ: СПРИЯННЯ МІНІСТЕРСТВУ  
У ФОРМУВАННІ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ  
ДІЛЯНОК, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНИ 

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

До 2014 року чисельність підрозділів Збройних Сил України 
скорочувалася, ліквідовувалися військові частини й вивіль-
нялися окремі території військових містечок. Це створювало 
умови для незаконного заволодіння фондами та землями 
оборони: на цих землях зводилися приватні котеджі та багато-
поверхівки. Варто зазначити, що порушенням при використан-
ні земельних ділянок сприяло неналежне ведення їх обліку та 
відсутність їх реєстрації у Державному реєстрі. Так, за даними 
Держгеокадастру, загальна площа земель оборони на 130 000 
га менша, ніж заявлено Міноборони. У свою чергу в міністер-
стві до 2018 року функція впорядкування земель оборони не 
була забезпечена організаційно, реєстрацією земельних діля-
нок по всій країні займалося лише кілька людей.

КОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ

Завдяки співпраці РПК, провідних експертів 
із питань землеустрою та фахівців міністер-
ства  вдалося:

Крім того, РПК підготувала аналітичні мате-
ріали, у яких надано пропозиції Міноборони 
щодо усунення недоліків правового регулю-
вання відносин власності на землі оборони, 
корупційних ризиків у процедурах реєстрації 
земельних ділянок.  Також наголошується 
на необхідності проведення державної ін-
вентаризації земель оборони, що є, зокре-
ма, вимогою НАТО.

утворити відділ (у складі ГоловКЕУ), який 
розробляє документацію із землеустрою і 
займається інвентаризацією та реєстрацією 
земельних ділянок державної власності;

провести збір та аналіз матеріалів облі-
ку земель і земельних ділянок оборони, на 
основі яких було розроблено Перспективний 
план виконання заходів щодо оформлення 
правовстановлюючих документів на 1051 
земельну ділянку на 2018-2020 роки. 

ЩО НЕОБХІДНО 
ЗРОБИТИ:

Україна дотримується політики «відкри-
тих дверей» НАТО. «Запровадження 
прозорого й ефективного управління 
ресурсами з використанням сучасних 
євроатлантичних підходів», – наголошу-
ється в  Річній національній програмі під 
егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік. 
РПК спільно з партнерами наполягає на 
проведенні державної інвентаризації зе-
мель оборони на підставі рішення Уряду. 
На допомогу відділу розробки докумен-
тації із землеустрою ГоловКЕУ ЗСУ варто 
підготувати методичні рекомендації з 
типовими прикладами порушень та шля-
хів їх вирішення і залучити громадськість 
до аналізу найбільш відомих прикладів 
правопорушень  на землях оборони.
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ГО РПК, ЦОВВ ТА ЕКСПЕРТИ:  
СПІЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ

ЗДОРОВ’Я

Громада впливає на 
вибір менеджерів у сфері 
охорони здоров’я і може 
формувати нову якість 
управлінців у медицині.

Створено умови для 
ринкового розрахунку вар-
тості об’єктів будівництва  
через дерегуляцію оплати 
праці інженерів у дорож-
ній галузі. 

Створено умови для 
прозорого розподілу 
бюджетних коштів при 
підготовці спортсменів до 
олімпійських змагань.

Бізнес має можливість 
створювати сервіси, а 
громадськість, журналісти 
та аналітики – викривати 
корупцію за допомогою 
нових наборів відкритих 
даних (Open Data). 

Створено умови для 
утвердження стандартів 
академічної доброчесності 
через регламент Національ-
ного репозитарію академіч-
них текстів (відкритої бази 
даних наукових робіт).

РОЗВИТОКДОБРОБУТ

Зроблено крок назустріч 
збереженню культурної спад-
щини – скасовано інструмент 
корупційного погодження 
будівництва з порушенням 
пам’яткоохоронних обмежень 
в історичних частинах насе-
лених пунктів. 

Розпочато створення 
умов вільної конкуренції у 
сфері електронної торгівлі 
арештованим майном.

Не допущено дискримі-
нації малих авіакомпаній 
на ринку авіаперевезень.

Відкрито можливість 
прозорого складання 
іспитів для отримання во-
дійських прав  через опри-
люднення банку тестів на 
знання ПДР з варіантами 
відповідей. 

Посилено спроможність 
Міноборони попереджати 
розкрадання  земель, 
через сприяння створенню 
відділу з питань реєстрації 
земель оборони.

Створено умови для 
безпечного і комфортного 
будівництва та можливо-
сті впливу громадян на 
прийняття рішень щодо 
відхилень від будівель-
них норм – розроблено 
і  прийнято прозорий 
Порядок погодження  
відхилень.

БЕЗПЕКА 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

ОБСЯГИ 
ФІНАНСУВАННЯ 
ГО РПК У 2017- 
2018 РР.

СТРУКТУРА ВИТРАТ 
(2017-2018), ГРН

1 645 938

175 000

1 499 500216 1804 695 0951 470 938

2017р.

2018р.

ГРН

6 410 775
ГРН

Грант IWPR

Грант GIZГрант IWPRГрант SACCIГрант SACCI

Оплата праці  

5 013 653,49

69,4%

Операційні витрати  

1 315 997,30

18,2%

Розробка аналітичних 
документів із залучен-
ням зовнішніх експертів 

1 005 700,00

13,9%

Адміністративні 
витрати

623 986,69

8,6%

Оренда офісу,  
комунальні витрати  

381 390,83

5,2%

Послуги дизайнера

148 920,14

2,0%

Закупівля обладнання

132 121,96

1,8%

Навчання персо-
налу, розроблення 
політик ГО

123 759,41

1,7%

Офісні витрати

91 771,29

1,2%

Публічні заходи

103 591,52

1,4%

Друк матеріалів

67 549,13

0,9%

Послуги редактора 
та перекладача

56 200,00

0,8%

Відрядження

SMM

37 319,26

20 838,25

0,5%

0,3%

Банківські послуги

18 702,61

0,2%

Промо-матеріали

16 789,77

0,2%

7 218 307,66
Всього:

Сума витрат 
відрізняється  
від загальної 
суми
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НАШІ ДОНОРИ 

8 056 713
ГРН*

391 1801 499 500
IWPRGIZ

6 166 033
USAID SACCI

*Сума залучених 
коштів відрізня-
ється від суми 
витрачених, 
оскільки частину 
коштів плануєть-
ся витратити у 
2019 році.

«РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ» ЩИРО ВДЯЧНІ ДОНОРАМ 
ЗА ДОВІРУ ТА ПІДТРИМКУ У РЕАЛІЗАЦІЇ 
НАШИХ ПРОЕКТІВ

#ВзаємоДія



ПАРТНЕРИ УРЯДОВО- 
ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ РПК  
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КОМАНДА  
«РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»  

Оксана  
Величко,  
керівник

Михайло 
Серебряков,  
проектний  
менеджер, керів-
ник нормопро-
ектувального 
напрямку

Олеся  
Архипська,  
проектний  
менеджер 

Олеся  
Ткачук,  
проектний  
менеджер

Тетяна  
Лишневець,  
проектний  
менеджер

Марина 
Литвинчук,  
проектний 
менеджер

Вікторія 
Яцук,  
проектний 
менеджер 

Оксана 
Крячко,  
комунікаційний 
менеджер

Вікторія 
Демчко,  
адміністративний 
менеджер

Ігор 
Єфремов,  
IT-фахівець

Наталія 
Філоненко,  
головний  
бухгалтер
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ПОДОЛАЄМО 
КОРУПЦІЮ РАЗОМ!  

facebook.com/RazomProtyKorupcii
097 776 9725 
rpk.ngo@gmail.com


