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З точки зору боротьби з корупцією президент Петро Порошенко, на жаль, недалеко пішов від попередника-втікача 
Віктора Януковича. Про це свідчать об’єктивні цифри. Бал України в Індексі корупції CPI від Transparency International складає 
лише 27 балів зі 100 можливих. Наша країна заробила за рік тільки один бал. Деякі корупційні схеми перестали існувати, а 
інші зменшилися у масштабах, однак можливість у посадовців займатися корупцією все одно залишилася. Ми, як той барон 
Мюнхгаузен, на кілька сантиметрів витягли себе за коси з корупційного болота. І зараз варто докласти максимально зусиль, 
щоб повністю вибратися на берег і змити з себе мул. 

Протягом року влада створювала інфраструктуру антикорупційних органів, криміналізувала корупційні злочини. 
Відбулося запровадження нових електронних сервісів — системи електронних держзакупівель ProZorro, громадського 
порталу адмінпослуг I-Gov. Електронну систему декларацій вже фактично створено, але її ніяк не можуть запустити. Влада 
нарешті відкрила офіційну інформацію з реєстрів та баз даних. Вже зараз загальнодоступними є реєстри нерухомості, землі, 
власників бізнесу. Рада ухвалила закони про прозорість фінансування політичних партій та про прозорість держзакупівель.

А утворення антикорупційних органів від початку зазнало багато перепон і супроводжувалося медіа-скандалами. То в 
керівництво Антикорупційного бюро не допустили незручних для президента кадрів, то в Антикорупційну прокуратуру 
наполегливо протягували підконтрольних генпрокурору людей. Процес формування Нацагентства з питань запобігання 
корупції теж запускали двічі, бо спершу в комісію із обрання його керівників намагалися проштовхнути людей прем’єра. 

З 2016 року за неправдиву інформацію в деклараціях запроваджено кримінальну відповідальність — до 2 років 
позбавлення волі із забороною обіймати посади до 3 років. Але в нас склалася дивна ситуація: відповідальності повно, а 
покарань немає. Тому одним з основних завдань для посадовців на цей рік є прозоре доукомплектування НАЗК та запуск 
електронної системи декларування. Адже Євросоюз вимагає від України повністю робоче та незалежне Агентство уже в 
першому кварталі 2016 року як передумову до безвізового режиму. Окрім того, Антикорупційне бюро найближчим часом 
має продемонструвати результати своєї роботи — шукати й садити корупціонерів у в'язницю. Інакше його існування не буде 
мати сенсу. 

Серед основних і невідкладних антикорупційних змін, які повинні відбутися у 2016 році — реформа судової системи. Адже 
справжня боротьба з корупцією - це не тільки створення законів та інституцій, а реальні покарання конкретних людей. Як би 
добре не працювала новостворене Антикорупційне Бюро, найкраща доказова база може розчинитися в суддівських 
кабінетах, бо саме ця гілка влади є найкорумпованішою. Аналіз декларацій суддів показує, що їхні витрати на предмети 
розкоші у 2-5 разів перевищують річну зарплатню. Це серйозний показник, що судді не живуть на офіційно зароблені гроші. 
Потрібно наново перезапускати і переатестовувати всіх українських суддів. Усі ці заходи є в нових пріоритетах Transparency 
International Україна. І ми маємо виграти цю битву! 

Я УПЕВНЕНИЙ, ЩО ВСІ ЗАПЛАНОВАНІ ЗМІНИ ВІДБУДУТЬСЯ ЗА ОДНІЄЇ ПРОСТОЇ УМОВИ: 
ЯКЩО МИ, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, НЕ ОСЛАБИМО ТИСК НА ВЛАДУ Й ПРИМУСИМО ЇЇ ДО 

НЕОБХІДНИХ ЗМІН. 
Запорукою перемоги в антикорупційній війні є чотири стовпи: максимальна відкритість інформації, невідворотність 

покарання за корупцію, прозорість витрачання коштів, а також готовність громадян протидіяти. Саме тиск громадськості й 
забезпечує ту рушійну силу, яка допомагає витягати країну з корупційного застою. Тому вірю, що у 2016 році ситуація 
неодмінно стане кращою. 

ОЛЕКСІЙ ХМАРА
виконавчий директор  Transparency International Україна

Майже два роки в Україні триває війна. Йдеться не про бойові дії на Сході, а про 
щоденні баталії всередині Верховної Ради, судів, міністерств та інших державних 
установ. Це війна з корупцією, яку ми розпочали після Революції Гідності. Ці запеклі 
бої ми вже не можемо називати такими нейтральними словами як «реформи» чи 
«перетворення». І як на кожній війні, ми маємо зрадників та лицемірів, які 
декларують свою відданість Україні, і при цьому активно допомагають супротивнику. 
Тому, кажучи відверто, перемог у нас в антикорупційній війні поки небагато. 
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З точки зозору боротьби з корупцією президент Петро Порошенко, на жаль, недалеко пішов від попередника-втікача 
Віктора ЯнЯнукуковича. Про це свідчать об’єктивні цифри. Бал України в Індексі корупції CPI від Transparency International складає 
лише 27 бабаллів зі 100 можливих. Наша країна заробила за рік тільки один бал. Деякі корупційні схеми перестали існувати, а 
інші зменшшиилися у масштабах, однак можливість у посадовців займатися корупцією все одно залишилася. Ми, як той барон 
Мюнхгауззенен, на кілька сантиметрів витягли себе за коси з корупційного болота. І зараз варто докласти максимально зусиль, 
щоб повнісістютю вибратися на берег і змити з себе мул.

Протягомом року влада створювала інфраструктуру антикорупційних органів, криміналізувала корупційні злочини. 
Відбулоссяя ззапровадження нових електронних сервісів — системи електронних держзакупівель ProZorro, громадського 
порталу аддмміннпослуг I-Gov. Електронну систему декларацій вже фактично створено, але її ніяк не можуть запустити. Влада 
нарешті вівідкдкрир ла офіційну інформацію з реєстрів та баз даних. Вже зараз загальнодоступними є реєстри нерухомості, землі, 
власників в бібізнесу. Рада ухвалила закони про прозорість фінансування політичних партій та про прозорість держзакупівель.

А утворереннння антикорупційних органів від початку зазнало багато перепон і супроводжувалося медіа-скандалами. То в 
керівництвтво о АнА тикорупційного бюро не допустили незручних для президента кадрів, то в Антикорупційну прокуратуру 
наполеглививоо протягували підконтрольних генпрокурору людей. Процес формування Нацагентства з питань запобігання 
корупції тежеж ззапускали двічі, бо спершу в комісію із обрання його керівників намагалися проштовхнути людей прем’єра. 

З 2016 рроко у за неправдиву інформацію в деклараціях запроваджено кримінальну відповідальність — до 2 років 
позбавленннняя вов лі із забороною обіймати посади до 3 років. Але в нас склалася дивна ситуація: відповідальності повно, а 
покараньь ннеемає. Тому одним з основних завдань для посадовців на цей рік є прозоре доукомплектування НАЗК та запуск 
електронноної ї сис стеми декларування. Адже Євросоюз вимагає від України повністю робоче та незалежне Агентство уже в 
першому квквара талі 2016 року як передумову до безвізового режиму. Окрім того, Антикорупційне бюро найближчим часом 
має продемемоно струвати результати своєї роботи — шукати й садити корупціонерів у в'язницю. Інакше його існування не буде 
мати сенсусу.. 

Серед ососноновнних і невідкладних антикорупційних змін, які повинні відбутися у 2016 році — реформа судової системи. Адже 
справжняя ббороротьба з корупцією - це не тільки створення законів та інституцій, а реальні покарання конкретних людей. Як би 
добре не ппрарацювала новостворене Антикорупційне Бюро, найкраща доказова база може розчинитися в суддівських 
кабінетах,, ббо о саме ця гілка влади є найкорумпованішою. Аналіз декларацій суддів показує, що їхні витрати на предмети 
розкоші у 2-2-55 разів перевищують річну зарплатню. Це серйозний показник, що судді не живуть на офіційно зароблені гроші. 
Потрібно ннананово перезапускати і переатестовувати всіх українських суддів. Усі ці заходи є в нових пріоритетах Transparency 
Internatioonanal l УкУкраїна. І ми маємо виграти цю битву! 

Я УПЕВНЕНИИЙЙ,, ЩЩОО ВСІ ЗАПЛААННООВВВАААНННІІ ЗМІНИ ВІДБУДУТЬСЯ ЗА ОДНІЄЇ ПРОСТОЇ УМОВИ: 
ЯЯКЩО МИ, ГРООММААДДЯЯННСЬКЕ ССУССПІІЛЛЛЬЬЬСССТТТВВОО, НЕ ОСЛАБИМО ТИСК НА ВЛАДУ Й ПРИМУСИМО ЇЇ ДО 

НННЕЕООБХІДНИХ ЗМІН. 
Запорукокоюю перемоги в антикорупційній війні є чотири стовпи: максимальна відкритість інформації, невідворотність 

покаранняя заза корупцію, прозорість витрачання коштів, а також готовність громадян протидіяти. Саме тиск громадськості й 
забезпеччуєує тту рушійну силу, яка допомагає витягати країну з корупційного застою. Тому вірю, що у 2016 році ситуація ситуація
неодміннн о о стстане кращою.

ОЛЕКСІІЙЙ ХМХМАРАРАРАА
иконавчий директор  Transparency International Україна

О
ви

Майже два роки в Україні триває війна. Йдеться не про бойові дії на Сході, а про Майже
щоденні баталії всередині Верховної Ради, судів, міністерств та інших державних щ

станов. Це війна з корупцією, яку ми розпочали після Революції Гідності. Ці запеклі ус
ої ми вже не можемо називати такими нейтральними словами як «реформи» чи бо
перетворення». І як на кожній війні, ми маємо зрадників та лицемірів, які «п
екларують свою відданість Україні, і при цьому активно допомагають супротивнику. де
ому, кажучи відверто, перемог у нас в антикорупційній війні поки небагато.То
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ТІ В 2015 РОЦІ

ОТРИМАЛИ ТА ОБРОБИЛИ
202 ЗВЕРНЕННЯ ВИКРИВАЧІВ

ПЕРЕЗАВАНТАЖИЛИ РОБОТУ 
КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
з відбору кандидатів до складу Національного 
агентства з питань запобігання корупції. 
Перевірили більше 50 конкурсантів на 
посади в НАЗК, подали 3 судових позови

РОЗВИВАЄМО  САЙТ
«ПЕРША ІНСТАНЦІЯ» 
— нове якісне джерело інформації щодо судової 
гілки влади, на якому є адаптована інформація 
із судових рішень для широкого кола читачів

БРАЛИ УЧАСТЬ В РОЗРОБЦІ ТА 
ПРОСУВАННІ НОРМАТИВНИХ АКТІВ:

Закон про публічні закупівлі 
передбачає поетапне обов’язкове запровадження 
системи електронних закупівель ProZorro до 1.08.2016р. 

Закон про внесення змін до деяких законів 
України у сфері державних закупівель передбачає 
приведення їх у відповідність з міжнародними 
стандартами та заходи з подолання корупції 
(дерегуляція, антикорупційні ініціативи, можливість 
долучитися до Угоди про державні закупівлі 
Світової організації торгівлі)

Антикорупційна програма Києва
Зміни до Закону України «Про звернення громадян» 
запровадження механізмів електронних звернень 
та електронних петицій

Закон «Про внесення змін до деяких законо- 
давчих актів України щодо запобігання і 
протидії політичній корупції»
запроваджує прозорість політичних фінансів 
та введення з літа 2016 року державного фінан- 
сування політичних партій

Зміни до закону «Про запобігання корупції», 
запроваджують більш чіткі вимоги до членів 
конкурсної комісії з формування Нацагентства з 
питань запобігання корупції 

Технічні зміни до законів «Про Національне 
антикорупційне бюро України», «Про запобі- 
гання корупції»

СТВОРИЛИ
216 КАРТОК-ПРОФАЙЛІВ 

на високопосадовців, наповнили банк 
декларацій публічних службовців у 
кількості до 400 декларацій

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO
відкриває щороку ринок обсягом
у 250 млрд грн для представників бізнесу. Зараз 
система вже використовується понад 2300 
замовниками, які впродовж 2015 року оголосили 
понад 37000 закупівель очікуваною вартістю 
6,69 млрд грн. Середня конкуренція перевищила 
2,71 постачальника на торги. Попередня 
економія склала 534,75 млн грн, або 12,56%. 
В 2016 році ці цифри зростуть у десятки разів, 
адже система ProZorro буде поширена на всі 
українські тендери

«ВИКРИВАТИ КОРУПЦІЮ  
НЕ  СОРОМНО»

людей стали готовими повідомляти 
про корупцію завдяки нашій кампанії

ПРОВЕЛИ РЕГІОНАЛЬНІ ДИСКУСІЇ 
про безпечне викриття корупції, в яких взяли 
участь 97 осіб, аналогічний вебінар зібрав 
69 учасників.
В організованих нами лекціях на антикорупційну 
тематику в Українському католицькому уні- 
верситеті взяли участь 60 осіб

АНТИКОРУПЦІЙНА РЕКЛАМА
180 постерів і 472 сітілайти — в 19 містах 
України, розміщених про боно.
Антикорупційний ролик в шести мережах 
закладів харчування та магазині  в 16 
містах України

КОНЦЕПЦІЯ KYIVSMARTCITY

3

ОТРИМАЛИ ТА ОБРОБИЛИ
202 ЗВЕРНЕННЯ ВИКРИВАЧІВ

ПЕРЕЗАВАНТАЖИЛИ РОБОТУ 
КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
з відбору кандидатів до складу Національного 
агентства з питань запобігання корупції. 
Перевірили більше 50 конкурсантів на 
посади в НАЗК, подали 3 судових позови

РОЗВИВАЄМО  САЙТ
«ПЕРША ІНСТАНЦІЯ»
— нове якісне джерело інформації щодо судово— ї о
гілки влади, на якому є адаптована інформація 
із судових рішень для широкого кола читачів

БРАЛИ УЧАСТЬ В РОЗРОБЦІ ТА 
ПРОСУВАННІ НОРМАТИВНИХ АКТІВ:

Закон про публічні закупівлі
пперередббдбачачаєаєє пппооетапнпне ее обобовов’язкове запрововададжеження
сисистстеме и ииелеле екекктртрронниих х зазаакукупіпівельль ProZorro доо11.0.08.8.202016р. 

Закон про внесення змін до деяких законів
України у сфері державних закупівель пперередедбабачає єь
прпрививедддененняня їїїх у вівідпдпововідідність з міжнарарододнин ми 
стстанандадартртртаммамиии та ззахаххододи и з з подод ланнн я кокорурупцп ії 
(д(деререгеге улулуляця іяяя, ана тикокорурупцпційійні ініціц ативи, мможжлиливів сть
додолулучиитититисяся до УгУгододди и прпро о державні ззакакупупівлі 
СвСвітітововоїоїо оооргргргана ізацціїії ттороро гігівлі))

Антикорупційна програма Києва
Зміни до Закону України «Про звернення громадян»
зазапрпровово адда жежееннн я меехаханінізмзміві  електроннихх ззвевернрненнь
тата еелелектктктроооннннн ихии  петтетицицційійі

Закон «Про внесення змін до деяких законо- 
давчих актів України щодо запобігання і 
протидії політичній корупції»
запроваджує прозорість політичних фінаанснсів 
та введення з літа 2016 року державного фінанан-н  
сування політичних партій

Зміни до закону «Про запобігання корупції»,
запроваджують більш чіткі вимоги до чллененів 
конкурсної комісії з формування Нацагентсттвава з
питань запобігання корупції 

Технічні зміни до законів «Про Національне 
антикорупційне бюро України», «Про запобі- 
гання корупції»

СТВОРИЛИ
216 КАРТОК-ПРОФАЙЛІІВВ
на високопосадовців, наповнили банк
декларацій публічних службовців у 
кількості до 400 декларацій

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO
відкриває щороку ринок обсягом
у 250 млрд грн для представників бізнесу. Зараз 
система вже використовується понад 2300 
замовниками, які впродовж 2015 року оголосили 
понад 37000 закупівель очікуваною вартістю ь
6,69 млрд грн. Середня конкуренція перевищила 
2,71 постачальника на торги. Попередня 
економія склала 534,75 млн грн, або 12,56%.
В 2016 році ці цифри зростуть у десятки разів,
адже система ProZorro буде поширена на всі 
українські тендери

«ВВИКРИВАТИ КОРУПЦІІЮЮ   
НЕЕ  СОРОМНО»

людей стали готовими повідомляти 
про корупцію завдяки нашій кампанії

ППРРОВВЕЕЛИ РЕГІОНАЛЬННІІ ДДИИИСССКККУУССІЇ
про безпечне викриття корупції, в яких взяли
участь 97 осіб, аналогічний вебінар зібрав 
69 учасників.
В організованих нами лекціях на антикорупційну 
тематику в Українському католицькому уні-
верситеті взяли участь 60 осіб

ААННТТИИККОРУПЦІЙНА РЕЕКЛЛААМММААА
180 постерів і 472 сітілайти — в 19 містах 
України, розміщених про боно.
Антикорупційний ролик в шести мережах к
закладів харчування та магазині  в 16
містах України

ККООННЦЦЕЕПЦЦІЯ KYIVSMARTTCCIIITTTYYY

3



НАШІ
ПРІОРИТЕТИ

антикорупційні фільми в НаУКМА 
продивилися понад 300 глядачів

Формування негативного 
ставлення до корупції

Ми підвищили готовність громадян 
повідомити про корупцію. 

Активним викривачам корупції надають 
юридичну та медійну підтримку.

Громадяни отримали інструмент 
повідомлення про корупцію на сайті 
anticorruption.in.ua. 

Закладено підвалини для подальшого 
розвитку та поширення антикорупційних 
знань та інструментів на студентів, зокрема 
Києво-Могилянської Академії та 
Українського католицького університету.

Запобігання корупції в 
приватному секторі

Разом з широкою коаліцією бізнесу, 
влади та громадськості була розроб- 
лена пілотна система електронних 
закупівель ProZorro. 

Тепер для бізнесу взяти участь у 
тендері надзвичайно просто.

Система використовується понад 

2300

Доброчесне використання 
публічних фінансів

Завдяки впровадженню ProZorro 
громадяни отримали інструмент моніто- 
рингу за державними закупівлями. 

Ринок держзакупівель стає відкритим 
для бізнесу. Партнери з влади, 
бізнесу та громадськості створили 
Консультативно-наглядову групу, 
яка запроваджує стандарти розкриття 
інформації виконавцями проектів 
у будівництві та наглядає за дотри- 
манням цих стандартів. 

Комунальні підприємства Івано- 
Франківської області інформують 
суспільство про свій фінансовий стан. 
Громадські організації об’єдналися, 
аби сприяти підзвітності органів влади.

Ринок обсягом у 250 млрд грн щороку 
стає відкритішим для бізнесу.

Середня конкуренція у ProZorro - 
2,71 постачальника на торги.

За результатами опитування Київського 
міжнародного інституту соціології, 

людей готові 
повідомляти
про корупцію

антикорупційних 
постерів 

сітілайти 

із Л. Українкою, Т. Шевченком і Г. Сковородою 
з’явилися в 19 найбільших містах України

Коротке
антикорупційне відео 

було показане
в 6 мережах ресторанів

у 16 великих містах.

iнструкцій на сайті 
anticorruption.in.ua, 

які переглянули 

93086 осіб

202 
звернення 
викривачів

2 

2 

3 

регіональних дискусії про 
викривання корупції, який 
відвідали 97 учасників

лекції та семінар в УКУ, який 
відвідали 111 учасників

49 

державними 
замовниками

6,69 МЛРД ГРН 
Попередня економія 
склала 

534,75МЛН ГРН

37000
Вони оголосили понад

закупівель очікуваною 
вартістю 
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Громадяни отримали інструмент 
моніторингу за державними закупівлями 
за допомогою системи аналітики 
bi.prozorro.org.

    Розроблені та проадвокатовані
 

– про дерегуляцію та 
загальнообов’язковість ProZorro.

2 закони 

активних українців 
дізнались «Хто повинен 
фінансувати партії?» 
під час вебінару.

30

На 4 проектах в дорожньому 
секторі будуть відпілотовані 
стандарти розкриття інфор- 
мації про хід будівництва та 
витрачання коштів. 

 Проведено десятки 
презентацій ProZorro та 
регіональних турів по всій 
території України.

антикокорурупційні фільми в НаУКМА 
проддививилилиси я понад 300 глядачів

Фоормування нееггааттиивногго 
сттаавлення до ккооррууппццііїї

Ми підвивищищили готовність громадян 
повідомитити ппро корупцію.

Активнимм ввики ривачам корупції надають
юридичну тта а мем дійну підтримку.

Громадянянии отримали інструмент
повідомллененняня про корупцію на сайті 
anticorrupptitionon.in.ua. 

Закладенноо ппідвалини для подальшого 
розвитку та а попоширення антикорупційних
знань та інстртруументів на студентів, зокрема
Києво-Могигилянської Академії та 
Українськогого ккатолицького університету.

ЗЗаапппообббііггаання корупції в 
ппрриииввваааттнному секторі

Разом з широкою коаліцією бізнесу, 
влади та громадськості була розроб-
лена пілотна система електронних 
закупівель ProZorro.

Тепер для бізнесу взяти участь у 
тендері надзвичайно просто.

Система використовується понад 

Доброчесне використання
публічних фінансів

Завдяки впровадженню ProZorro 
громадяни отримали інструмент моніто-
рингу за державними закупівлями. 

Ринок держзакупівель стає відкритим
для бізнесу. Партнери з влади, 
бізнесу та громадськості створили
Консультативно-наглядову групу, уу
яка запроваджує стандарти розкриття
інформації виконавцями проектів 
у будівництві та наглядає за дотри-
манням цих стандартів. 

Комунальні підприємства Івано- 
Франківської області інформують 
суспільство про свій фінансовий стан.
Громадські організації об’єдналися,
аби сприяти підзвітності органів влади.

Ринок обсягом у 250 млрд грн щороку
стає відкритішим для бізнесу.

Середня конкуренція у ProZorro - 
2,71 постачальника на торги.

За результтататамами опитування Київського 
міжнарододноного інституту соціології, 

людей готові 
повідомляти
про корупцію

антикорупцпціййних 
постерерівів 

сітілайти 

із Л. Українкоою,ю,ТТ. Шевченком і Г. Сковородою 
з’явилися в в 1919 найбільших містах України
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було показане
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лекціїії тта семінар в УКУ, який 
відввідалалии 111 учасників
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склала
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вартістю

4

Громадяни отримали інструмент
моніторингу за державними закупівлями
за допомогою системи аналітики
bi.prozorro.org.

   Розроблені та проадвокатованіРо

– про дерегуляцію та 
загальнообов’язковість ProZorro.зага

конизак

активних українців 
дізнались «Хто повинен 
фінансувати партії?» 
під час вебінару.

На 4 проектах в дорожньому
секторі будуть відпілотовані 
стандарти розкриття інфор- 
мації про хід будівництва та 
витрачання коштів. 

 Проведено десятки 
презентацій ProZorro та 
регіональних турів по всій
території України.



Посилення організаційної 
спроможності ТІ Україна

Ми стаємо сильнішими за рахунок 
підвищення кваліфікації наших співро- 
бітників та збільшення їхньої кількості.

42 висококваліфіковані волонтери 
працювали з нами впродовж 2015 року.

Чисельність персоналу TI Україна 
за останній рік 

ЗБІЛЬШИЛАСЯ У 1,5 РАЗИ.
Наші працівники провели 99 навчань 

та взяли участь в 25.
938 публікацій про Transparency 

International Україна з’явились в україн- 
ських та закордонних медіа.

Посилення доброчесності 
в органах судочинства і 
прокуратури

Ми привернули увагу суспільства, 
а також правоохоронних та судових 
органів до сумнівних судових вироків, 
які виносяться проти корупціонерів 
в Україні, адаптуючи їх під журналіст- 
ські матеріали.

Оприлюднили 265 новин за 5 місяців 
на сайті www.1i.com.ua та отримали 
250 тис. користувачів сайту.

Склали «ТОП-100 корупційних 
вироків» та рейтинги найдорожчих 
автопарків українських суддів.

Ефективна 
антикорупційна політика
 

Ми проаналізували декларації кан- 
дидатів до нових антикорупційних 
установ України — Національного 
антикорупційного бюро та Націона- 
льного агентства з питань запобігання 
корупції. 

Запобігання корупції в 
представницьких органах 
влади

Ми створили законодавчі перед- 
умови для максимально швидкого зни- 
ження політичної корупції. 

Підготували проект Концепції цільо- 
вої організаційної моделі Київського 
інвестиційного агентства (КІА), яка 
повністю змінює систему управління 
КІА та є прикладом і локомотивом для 
змін управлінських процесів. 

Перезапустили ініціативу 
«Партнерство «Відкритий Уряд».

76 

5

інфографік

Для інформування суспільства 
про хід ініціативи  з рефор- 
мування КІА оприлюднили 

18

Провели        просвітницьких публічних 
заходи в Одесі та Львові на тему причин 
політичної корупції, а також лекцію 
народного депутата та екс-журналіста- 
розслідувача Сергія Лещенка.

                  осіб 
безпосередньо залучили 
до наших заходів.

Провели 
вебінари, присвячені е-уряду- 
ванню та електронним бібліо- 
текам і відкриттю даних, які 
відвідали 130 учасників.

3
50 

500 

Перезавантажили роботу конкурсної 
комісії з відбору кандидатів до складу 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції.

Проаналізували більше  
декларацій 
високопосадовців. 

Промоніторили 
веб-сайтів 
органів влади.

Перевірили більше 
конкурсантів 
на посади в НАЗК.

Розробили та адвокатували 
зміни до закону 
«Про запобігання корупції»

Розробляли та адвокатували зако- 
нодавство на тему протидії корупції, 
в т. ч. політичній, брали участь в роз- 
робці антикорупційної програми Києва.

Посиллееннння організаційної 
спрооммоожжностті ТІ Україна

Ми стаємо сильнішими за рахунок 
ппідвищення кваліфікації наших співро- 
ббітників та збільшення їхньої кількості.

42 висококваліфіковані волонтери 
ппраца ювали з нами впродовж 2015 року.

ЧЧисельність персоналу TI Україна 
зза останній рік 

ЗЗБІЛЬШИЛАСЯ У РАЗИ.
Наші працівники провели 99 навчань

тта взяли участь в 25.
938 публікацій про Transparency 

InInternational Україна з’явились в україн- 
сських та закордонних медіа.

Посиллеенннняя ддобррочесності 
в органнаахх ссууддооччиинства і 
прокуурааттуурии

Ми привернули увагу суспільства, 
аа тат кож правоохоронних та судових 
оорганів до сумнівних судових вироків,
яякі виносяться проти корупціонерів 
вв Україні, адаптуючи їх під журналіст- 
сськік  матеріали.

Оприлюднили 265 новин за 5 місяців
нна сайті www.1i.com.ua та отримали 
2250 тис. користувачів сайту.

Склали «ТОП-100 корупційних 
ввироків» та рейтинги найдорожчих 
аавтопарків українських суддів.

Еффеееккктттииввна 
ааннттииикккоорруупційна політика

Ми проаналізували декларації кан- 
дидатів до нових антикорупційних 
установ України — Національного 
антикорупційного бюро та Націона- 
льного агентства з питань запобігання
корупції. 

Запобігання корупції в 
представницьких органнааххх 
влади

Ми створили законодавчі перед- 
умови для максимально швидкого зни- 
ження політичної корупції. 

Підготували проект Концепції цільо- 
вої організаційної моделі Київського 
інвестиційного агентства (КІА), яка 
повністю змінює систему управління 
КІА та є прикладом і локомотивом для
змін управлінських процесів. 

Перезапустили ініціативу 
«Партнерство «Відкритий Уряд».
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інфографік

Для інформування суспільства
про хід ініціативи  з рефор- 
мування КІА оприлюднили

Провели       просвітницьких публічних 
заходи в Одесі та Львові на тему причин
політичної корупції, а також лекцію 
народного депутата та екс-журналіста- 
розслідувача Сергія Лещенка.

                  осіб 
безпосередньо залучили
до наших заходів.

Провели 
вебінари, присвячені е-уряду- 
ванню та електронним бібліо- 
текам і відкриттю даних, які
відвідали 130 учасників.

Перезавантажили роботу конкурсної 
комісії з відбору кандидатів до складу 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції.

Проаналізували більше  
декларацій 
високопосадовців.

Промоніторили
веб-сайтів 
органів влади.

Перевірили більше 
конкурсантів
на посади в НАЗК.

Розробили та адвокатували
зміни до закону
«Про запобігання корупції»

Розробляли та адвокатували зробляли та адво зако-
нодавство на тему протидії корупції, вство на тему про
в т. ч. політичній, брали участь в роз- 
робці антикорупційної програми Києва.



ЕФЕКТИВНА
АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА
Проекти

1. Підтримка громадської адвокації в Україні для здійснення ключових 
антикорупційних реформ 
2. Україна без конфлікту інтересів 
3. Громадський моніторинг відповідності реального стилю життя 
високопосадовців змісту оприлюднених ними майнових декларацій 
(центральний рівень)

Що планували?
Посилити рівень обізнаності громад- 

ськості про реформи в антикорупційній 
сфері, а також контролювати запуск 
ключових антикорупційних інституцій, 
зокрема Нацагентства з питань запо- 
бігання корупції (НАЗК), та інформувати 
суспільство про процес їх створення. 

Також планувалося сприяти якісній 
імплементації реформи врегулювання 
конфлікту інтересів через адвокатування 
нової редакції базового антикоруп- 
ційного закону. 

В рамках кампанії «Декларації без 
декорацій» планувалося ініціювати 
національний моніторинг відповід- 
ності реального стилю життя високо- 
посадовців місцевого та центрального 
рівня змісту оприлюднених ними 
майнових декларацій.

Що вийшло?
Було значно підвищено обізнаність 

суспільства про необхідність прийняття 
та імплементації важливих законів 
про доброчесні публічні закупівлі, 
про прозорість фінансування політичних 
партій. Відбулися заходи на підтримку 
популяризації нових антикорупційних 
інституцій.

Змогли добитися перезапуску 
конкурсної комісії з обрання 
кандидатів до складу НАЗК, а також 
відбувся перезапуск конкурсу на 
відбір керівного складу НАЗК. 

Донором і партнерами проекту 
стали Уряд Федеральної Республіки 
Німеччина, а також Центр політичних 
студій та аналітики і Центр політико- 
правових реформ.

 
Було оновлене антикорупційне 

законодавство, що стосується ре- 
гулювання питання конфлікту інтересів 
публічних службовців, а також про- 
цедури превенції корупції в органах 
влади.

Партнерами у проекті стали експерти 
громадської коаліції «Реанімаційний 
пакет реформ». Реалізація ініціативи 
стала можливою завдяки фінансовій 
підтримці Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні. 

У банку декларацій публічних служ- 
бовців на сьогодні нараховується 
близько 400 декларацій, проаналізо- 
вано більше 500 декларацій; створено 
216 карток-профайлів на високопоса- 
довців України. 

Проект здійснювався за фінансової 
підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження». 

Як це робили?
Проводилась розробка, адвокація 

та інформаційна кампанія на підтримку 
законів про регулювання фінансування 
партій і виборчих кампаній, про 
запобігання і протидію політичній 
корупції, було оновлено базовий 
антикорупційний закон в частині 
регулювання конфлікту інтересів. 

Розробили проект змін до закону 
«Про запобігання корупції». 

Здійснювали постійний моніторинг 
процесів, пов’язаних з утворенням 
НАЗК. 

Через порушення законодавства 
при формуванні НАЗК ТІ Україна 
подала

та домоглася перезапуску конкурсу 
з формування керівництва органу. 

Для моніторингу декларацій 
чиновників було надіслано 

3 
судових позови

отримано
відповідей

промоніторено
веб-сайтів

органів влади

270 210
інформаційних 

запитів до
органів влади 

76 
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Проекти

1. Підтримка громадської адвокації в Україні для здійснення ключових 
антикорупційних реформ 
2. Україна без конфлікту інтересів 
3. Громадський моніторинг відповідності реального стилю життя 
високопосадовців змісту оприлюднених ними майнових декларацій 
(центральний рівень)

Щоо планувалии??
Посилитити рріві ень обізнаності громад- 

ськості про о ререформи в антикорупційній
сфері, а такакожож контролювати запуск 
ключовихх аантнтикорупційних інституцій,
зокрема НаНацацагентства з питань запо- 
бігання коорурупцп ії (НАЗК), та інформувати 
суспільствво о про процес їх створення. 

Також пллаанувалося сприяти якісній
імплементатаціції ї реформи врегулювання
конфлікту інінттерер сів через адвокатування
нової редадакцкції базового антикоруп- 
ційного заакоконун .

В рамкахах ккама панії «Декларації без 
декораціцій»й» плп анувалося ініціювати 
національньнийий моніторинг відповід- 
ності реальльноного стилю життя високо- 
посадовцівів ммісі цевого та центрального
рівня змісстут  оприлюднених ними 
майновихх ддекекларацій.

ЩЩооо вввиийййшшло?
Було значно підвищено обізнаність

суспільства про необхідність прийняття 
та імплементації важливих законів 
про доброчесні публічні закупівлі, 
про прозорість фінансування політичних
партій. Відбулися заходи на підтримку
популяризації нових антикорупційних
інституцій.

Змогли добитися перезапуску 
конкурсної комісії з обрання 
кандидатів до складу НАЗК, а також 
відбувся перезапуск конкурсу на 
відбір керівного складу НАЗК.

Донором і партнерами проекту 
стали Уряд Федеральної Республіки 
Німеччина, а також Центр політичних
студій та аналітики і Центр політико- 
правових реформ.

Було оновлене антикорупційне 
законодавство, що стосується ре- 
гулювання питання конфлікту інтересів
публічних службовців, а також про- 
цедури превенції корупції в органах 
влади.

Партнерами у проекті стали експерти
громадської коаліції «Реанімаційний
пакет реформ». Реалізація ініціативи
стала можливою завдяки фінансовій
підтримці Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні.

У банку декларацій публічних служ- 
бовців на сьогодні нараховується 
близько 400 декларацій, проаналізо-
вано більше 500 декларацій; створено
216 карток-профайлів на високопоса- 
довців України.

Проект здійснювався за фінансової
підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження». 

Як це робили?
Проводилась розробка, адвокація 

та інформаційна кампанія на підтримку 
законів про регулювання фінансування
партій і виборчих кампаній, про 
запобігання і протидію політичній 
корупції, було оновлено базовий
антикорупційний закон в частині 
регулювання конфлікту інтересів. 

Розробили проект змін до закону 
«Про запобігання корупції».

Здійснювали постійний моніторинг
процесів, пов’язаних з утворенням 
НАЗК.

Через порушення законодавства 
при формуванні НАЗК ТІ Україна 
подала

та домоглася перезапуску конкурсу 
з формування керівництва органу. 

Для моніторингу декларацій 
чиновників було надіслано 

судових позови

отримано
відповідей

промоніторено
веб-сайтів

органів влади

інформаційних 
запитів до

органів влади 
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Що планували?
У межах проекту про прозорі політичні 

фінанси планувалося створити законодавчі 
передумови для максимально швидкого 
зниження політичної корупції, а також 
підвищити рівень усвідомлення необхі- 
дності таких перетворень серед населення. 

По проекту «Відкрите врядування» 
планувалося перезапустити ініціативу 
«Партнерство «Відкритий Уряд» (ПВУ), 
а також збільшити сфокусованість на 
регіонах у питанні відкритого вряду- 
вання. 

У рамках співробітництва з Київською  
міською державною адміністрацією 
планувалося провести перезапуск 
КІА за участі ТІ Україна для поліпшення 
інвестиційного клімату  та мінімізації 
корупційних ризиків при взаємодії 
інвесторів та посадовців міської влади. 

Що вийшло?
Верховна Рада ухвалила закон 

«Про протидію політичній корупції», 
який загалом відповідає вимогам ТІ 
Україна та антикорупційної міжнародної 
спільноти. 

Кількість залучених до просвітницьких 
заходів щодо прозорих фінансів сягає 

Партнери за проектом - «Центр 
політичних студій та аналітики», 
громадський рух «Роби вибори!», анти- 
корупційна група «Реанімаційного пакету 
реформ». 

Також вдалося перезапустити іні- 
ціативу ПВУ, запрацювала Координаційна 
Рада ПВУ. Триває робота щодо підви- 
щення її ефективності. У межах проекту 
були опубліковані регіональні Плани 
дій ПВУ та визначені відповідальні особи 
в кожній області. Було проведено 
фокус-групи по потребах у регіонах і 
моніторинг виконання Плану дій. 
Проект здійснювався за підтримки 
фундації Хьюлетт через Тransparency 
Іnternational-Секретаріат. Партнери- 
міжнародні організації ПРООН, Фонд 
«Відродження», Секретаріат КМУ, 
міжнародне керівництво ПВУ в Україні.

У рамках співробітництва з КІА було 
підготовлено проект Концепції цільової 
організаційної моделі КІА, яка повністю 
змінює систему управління КІА та є 
прикладом і локомотивом для змін 
управлінських процесів у КМДА, сприяє 
становленню відповідального належного 
врядування. Концепція розглядається 
Антикорупційною радою при КМДА.  
Проекти про прозорі політичні фінанси 
та КІА підтримувалися МФ «Відродження». 
Партнери за проектом з КІА - «Deloitte & 
Touche USC», «Телент Едвайзорс», «Уорд 
Хауел Україна».

Як це робили?
Експерти ТІ Україна спільно з народними 

депутатами взяли участь у розробці 
законопроекту про прозорі політичні 
фінанси, а також долучилися до адво- 
каційної кампанії.

Була проведена низка інформаційно- 
просвітницьких заходів, зокрема лекція 
депутата й журналіста Сергія Лещенка, 
два регіональні публічні заходи в 
Одесі та Львові, вебінари. 43 медіа 
зробили публікацію на тему публічних 
фінансів. Також було розповсюджено 
інфографіку «Прозорі фінанси полі- 
тичних партій: міфи і реальність». 

На виконання Плану заходів ПВУ 
було здійснено низку досліджень як на 
національному, так і на регіональному 
рівнях. Були надані міні-гранти та 
експертний супровід організаціям- 
виконавцям. Для громадян були зроблені 
інфографіки, які роз’яснюють суть 
Плану Дій «Партнерства «Відкритий Уряд». 
Також було проведено три вебінари, 
присвячені е-урядуванню та електронним 
бібліотекам і відкриттю даних, які 
охопили близько 130 користувачів.

 ТІ Україна підписала Меморандум 
про співробітництво із КМДА та КІА 
з метою реалізації антикорупційної 
політики та забезпечення  відкритості 
організації інвестиційного процесу 
в Києві. Також був підписаний 
Меморандум про співробітництво із 
консалтинговими компаніями на про- 
ведення аудиту та підготовку проекту 
Концепції. За результатами аудиту запу- 
щено інтерактивний модуль КІА та 
зроблено проморолик. Проаналізовано 
міжнародний досвід діяльності регіона- 
льних та місцевих інвестиційних агентств.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
В ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ 

ОРГАНАХ ВЛАДИ
Проекти

1. Україні — прозорі фінанси політичних партій та виборчих кампаній
2. Відкрите врядування: без паперових обіцянок, досягнення реальних результатів

3. Збільшення прозорості Київського Інвестиційного Агенства (КІА) 
та прозорої суспільству звітності

4 000
осіб осіб охоплено

публікаціями 

близько

інфографік

Розроблено для 
інформування суспільства 
про хід реалізації проекту

18

300

2

7

Що ппллааннуували?
У межах проекту про прозорі політичні

фіфнанси планувалося створити законодавчі
передумови для максимально швидкого
зниження політичної корупції, а також 
підвищити рівень усвідомлення необхі- 
ддності таких перетворень серед населення. 

По проекту «Відкрите врядування» 
планувалося перезапустити ініціативу 
«ППартнерство «Відкритий Уряд» (ПВУ), 
а також збільшити сфокусованість на 
регіонах у питанні відкритого вряду- 
вання. 

У рамках співробітництва з Київською  ю
міською державною адміністрацією 
планувалося провести перезапуск 
КІА за участі ТІ Україна для поліпшення
іннвестиційного клімату  та мінімізації 
корупційних ризиків при взаємодії 
інвесторів та посадовців міської влади.

ЩЩоо  вввиииййшшлоо?
Верховна Рада ухвалила закон 

«Про протидію політичній корупції»,
який загалом відповідає вимогам ТІ
Україна та антикорупційної міжнародної
спільноти. 

Кількість залучених до просвітницьких 
заходів щодо прозорих фінансів сягає 

Партнери за проектом - «Центр 
політичних студій та аналітики», 
громадський рух «Роби вибори!», анти- 
корупційна група «Реанімаційного пакету 
реформ». 

Також вдалося перезапустити іні-
ціативу ПВУ, запрацювала Координаційна
Рада ПВУ. Триває робота щодо підви-
щення її ефективності. У межах проекту
були опубліковані регіональні Плани
дій ПВУ та визначені відповідальні особи
в кожній області. Було проведено 
фокус-групи по потребах у регіонах і 
моніторинг виконання Плану дій.
Проект здійснювався за підтримки 
фундації Хьюлетт через Тransparency
Іnternational-Секретаріат. Партнери-
міжнародні організації ПРООН, Фонд
«Відродження», Секретаріат КМУ,
міжнародне керівництво ПВУ в Україні.

У рамках співробітництва з КІА було 
підготовлено проект Концепції цільової 
організаційної моделі КІА, яка повністю
змінює систему управління КІА та є 
прикладом і локомотивом для змін 
управлінських процесів у КМДА, сприяє
становленню відповідального належного
врядування. Концепція розглядається
Антикорупційною радою при КМДА.  
Проекти про прозорі політичні фінанси 
та КІА підтримувалися МФ «Відродження».
Партнери за проектом з КІА - «Deloitte & 
Touche USC», «Телент Едвайзорс», «Уорд 
Хауел Україна».

Як це робили?
Експерти ТІ Україна спільно з народними 

депутатами взяли участь у розробці 
законопроекту про прозорі політичні
фінанси, а також долучилися до адво- 
каційної кампанії.

Була проведена низка інформаційно- 
просвітницьких заходів, зокрема лекція 
депутата й журналіста Сергія Лещенка,
два регіональні публічні заходи в
Одесі та Львові, вебінари. 43 медіа 
зробили публікацію на тему публічних 
фінансів. Також було розповсюджено 
інфографіку «Прозорі фінанси полі-
тичних партій: міфи і реальність».

На виконання Плану заходів ПВУ 
було здійснено низку досліджень як на
національному, так і на регіональному 
рівнях. Були надані міні-гранти та 
експертний супровід організаціям- 
виконавцям. Для громадян були зроблені
інфографіки, які роз’яснюють суть 
Плану Дій «Партнерства «Відкритий Уряд».
Також було проведено три вебінари, 
присвячені е-урядуванню та електронним
бібліотекам і відкриттю даних, які 
охопили близько 130 користувачів.

ТІ Україна підписала Меморандум
про співробітництво із КМДА та КІА 
з метою реалізації антикорупційної 
політики та забезпечення  відкритості
організації інвестиційного процесу 
в Києві. Також був підписаний 
Меморандум про співробітництво із
консалтинговими компаніями на про- 
ведення аудиту та підготовку проекту 
Концепції. За результатами аудиту запу- 
щено інтерактивний модуль КІА та уу
зроблено проморолик. Проаналізовано 
міжнародний досвід діяльності регіона- 
льних та місцевих інвестиційних агентств.

Проекти

1. Україні — прозорі фінанси політичних партій та виборчих кампаній
2. Відкрите врядування: без паперових обіцянок, досягнення реальних результатів

3. Збільшення прозорості Київського Інвестиційного Агенства (КІА)
та прозорої суспільству звітності

осіб осіб охоплено
публікаціями

близько

інфографік

Розроблено для 
інформування суспільства 
про хід реалізації проекту
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ДОБРОЧЕСНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Проекти

1. Розроблення та пілотне застосування електронних закупівель 
2. Партнери у наданні можливостей 
3. Проект «Ініціатива із забезпечення прозорості в будівництві»
4. Відкрите врядування: без паперових обіцянок, 
досягнення реальних результатів

Що планували?
Розробити та впровадити систему 

електронних закупівель ProZorro, 
поширити її використання на мінімум 
п’ять органів влади та державних 
компаній. Прийняти законодавчу базу 
із впровадження електронних закупі- 
вель. Забезпечити технічну можливість 
здійснення онлайн контролю за витра- 
чанням коштів  на закупівлі.

Запровадити ефективний механізм 
проактивного розкриття інформації 
про проекти у сфері будівництва, 
який дасть можливість у режимі онлайн 
контролювати хід виконання та впли- 
вати на ефективність їх впровадження.

Ознайомити студентів із бюджетами 
їх навчальних закладів. Розтлумачити 
зацікавленим дію та вплив нового 
закону про фінансування політичних 
партій. Підвищити фінансову прозорість 
комунальних підприємств у деяких 
регіонах.

Забезпечити співпрацю громадських 
організацій, аби сприяти підзвітності 
органів влади шляхом залучення 
ефективного громадського контролю 
до процесу формування політик та 
посилення експертизи моніторингу 
послуг та рішень органів влади.

Що вийшло?
Система ProZorro принесла позитивні 

зміни для всіх секторів: громадяни 
отримали інструмент моніторингу, 
державні замовники показали 
готовність до прозорих торгів.  

Розробили та проадвокатували 
закони про публічні закупівлі і про 
зміни у сфері держзакупівель. 

Проект втілювався за підтримки 
таких донорів: WNISEF, GIZ, EBRD, МФ 
«Відродження», Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ, електронні майданчики  Newtend, 
«Держзакупівлі онлайн», E-tender, Public 
Bid, Smart Tender, Marketplanet, APS 
Market, ПриватМаркет, zakupki.com.ua, 
zakupki.prom.ua. Партнери: RBC Group, 
Qlik Tech, Open Contracting Partnership.

Три громадські організації з різних 
областей України розпочинають роботу 
над впровадженням проектів із контролю 
та моніторингу місцевих бюджетів, 
витрат із цих бюджетів, а також надання 
адміністративних послуг місцевими 
органами влади.

Проект втілювався за підтримки 
Європейського союзу. Партнерами в 
ініціативі стали:  PASOS (Policy Association 
for an Open Society), Partnership for Transparency 
Fund e.V. (Німеччина), Антикорупційний 
центр TI (Вірменія), Центр економічного 
та соціального розвитку (Азербайджан), 
офіс демократичної Білорусі, TI Молдова.

Партнери з влади, бізнесу та гро- 
мадськості створили Консультативно- 
наглядову групу для запровадження 
стандартів розкриття інформації про 
будівництво. 

Проект втілювався за підтримки 
CoST International Secretariat.  

Партнерами в ініціативі стали: World 
bank, Міністерство інфраструктури 
України, Укравтодор, Конфедерація 
будівельників України, Асоціація 
міжнародних перевізників, Федерація 
роботодавців транспортної галузі, 
Європейська бізнес асоціація, Центр 
політичних студій та аналітики.

Як це робили?
Разом із широкою коаліцією бізнесу, 

влади та громадськості була розроблена 
пілотна система ProZorro. 

Програмний продукт офіційно  був 
переданий Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі на баланс ДП 
«Зовнішторгвидав України». 

Державні органи та громадськість 
підписали меморандум про дотри- 
мування визначених стандартів у 
сфері будівництва доріг. 

Обрано 3 організації з різних 
областей, які здійснюватимуть 
моніторинг на місцевому рівні у 
різних сферах, таких як надання 
адміністративних послуг органами 
місцевої влади, корупції у місцевих 
перевезеннях та моніторинг і контроль 
бюджетів та витрат.

Домоглися низки рішень від місцевих 
органів влади, що зменшують корупційні 
ризики. 

Громадяни дізналися про шляхи 
виходу із корупційної ситуації.

Проект втілювався за підтримки 
фундації Хьюлетт через Тransparency 
Іnternational – Секретаріат. 
Партнери: Секретаріат КМУ в Україні, 
міжнародне керівництво ПВУ в Україні.
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Було обрано 4 проекти в 
дорожньому секторі, на яких 
будуть відпілотовані стан- 
дарти. 

Було проведено десятки 
презентацій та регіона- 
льних турів, на яких потен- 
ційні користувачі навча- 
лися роботі у системі.

Проекти

1.1  Розроблення та пілотне застосування електронних закупівель 
2. Партнери у наданні можливостей 
3. Проект «Ініціатива із забезпечення прозорості в будівництві»іі
4. Відкрите врядування: без паперових обіцянок,
досягнення реальних результатів

Щоо планувалии??
Розробититии та впровадити систему 

електронниних х закупівель ProZorro, 
поширитии їїї ї вив користання на мінімум
п’ять орргаганнів влади та державних 
компаній. ПрПрийи няти законодавчу базу
із впровадджеження електронних закупі-
вель. Забезпзпечити технічну можливість
здійсненняя оонлнлайн контролю за витра- 
чанням кошоштіів  на закупівлі.

Запровададитти ефективний механізм
проактивноногого розкриття інформації 
про проеектктии у сфері будівництва, 
який дастьть мможожливість у режимі онлайн
контролююваватити хід виконання та впли- 
вати на еффекектитивність їх впровадження.

Ознайомимитти студентів із бюджетами
їх навчалььниних х закладів. Розтлумачити 
зацікавленними  дію та вплив нового 
закону проро ффіні ансування політичних 
партій. Підввищищитти фінансову прозорість
комунальниних х підприємств у деяких 
регіонах.

Забезпеччитити и співпрацю громадських
організаціій,й, ааби сприяти підзвітності 
органів влвлададии шляхом залучення 
ефективнногогоо громадського контролю
до процесусу фформування політик та 
посиленняя еке спертизи моніторингу 
послуг таа рірішешень органів влади.

ЩЩооо вввиийййшшло?
Система ProZorro принесла позитивні

зміни для всіх секторів: громадяни 
отримали інструмент моніторингу,
державні замовники показали 
готовність до прозорих торгів. 

Розробили та проадвокатували 
закони про публічні закупівлі і про 
зміни у сфері держзакупівель.

Проект втілювався за підтримки 
таких донорів: WNISEF, GIZ, EBRD, МФ 
«Відродження», Всеукраїнська мережа
ЛЖВ, електронні майданчики  Newtend, ЛЛ
«Держзакупівлі онлайн», E-tender, Public 
Bid, Smart Tender, Marketplanet, APS 
Market, ПриватМаркет, zakupki.com.ua,
zakupki.prom.ua. Партнери: RBC Group,
Qlik Tech, Open Contracting Partnership.

Три громадські організації з різних
областей України розпочинають роботу 
над впровадженням проектів із контролю 
та моніторингу місцевих бюджетів,
витрат із цих бюджетів, а також надання
адміністративних послуг місцевими 
органами влади.

Проект втілювався за підтримки 
Європейського союзу. Партнерами в 
ініціативі стали:  PASOS (Policy Association
for an Open Society), Partnership for Transparency
Fund e.V. (Німеччина), Антикорупційний 
центр TI (Вірменія), Центр економічного
та соціального розвитку (Азербайджан),
офіс демократичної Білорусі, TI Молдова.

Партнери з влади, бізнесу та гро- 
мадськості створили Консультативно- 
наглядову групу для запровадження 
стандартів розкриття інформації про 
будівництво. 

Проект втілювався за підтримки 
CoST International Secretariat.  

Партнерами в ініціативі стали: World
bank, Міністерство інфраструктури
України, Укравтодор, Конфедерація
будівельників України, Асоціація 
міжнародних перевізників, Федерація 
роботодавців транспортної галузі,
Європейська бізнес асоціація, Центр 
політичних студій та аналітики.

Як це робили?
Разом із широкою коаліцією бізнесу, 

влади та громадськості була розроблена
пілотна система PrProZoZoorro. 

Програмний продукт офіційно  був 
переданий Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі на баланс ДП 
«Зовнішторгвидав України». 

Державні органи та громадськість 
підписали меморандум про дотри-
мування визначених стандартів у 
сфері будівництва доріг. 

Обрано 3 організації з різних 
областей, які здійснюватимуть 
моніторинг на місцевому рівні у 
різних сферах, таких як надання 
адміністративних послуг органами 
місцевої влади, корупції у місцевих 
перевезеннях та моніторинг і контроль 
бюджетів та витрат.

Домоглися низки рішень від місцевих
органів влади, що зменшують корупційні 
ризики.

Громадяни дізналися про шляхи ГГ
виходу із корупційної ситуації.

Проект втілювався за підтримки 
фундації Хьюлетт через Тransparency 
Іnternational – Секретаріат. 
Партнери: Секретаріат КМУ в Україні, 
міжнародне керівництво ПВУ в Україні.
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Було обрано 4 проекти в 
дорожньому секторі, на яких
будуть відпілотовані стан- 
дарти. 

Було проведено десятки 
презентацій та регіона-
льних турів, на яких потен-
ційні користувачі навча- 
лися роботі у системі.



Що планували?
Привернути увагу суспільства, а також 

правоохоронних та судових органів 
до сумнівних судових вироків, які 
виносяться проти корупціонерів в 
Україні. 

Моніторити Єдиний реєстр судових 
рішень на предмет виявлення рішень, 
справедливість яких викликає сумніви. 

Адаптувати резонансні, суспільно 
значущі рішення під журналістські 
матеріали та публікації їх на сайті 
«Перша інстанція» www.1i.com.ua. 

Надсилати інформаційні запити щодо 
сумнівних рішень до відповідних 
судових органів та прокуратури та 
публікувати відповіді на сайті.

Привертати увагу журналістів до 
Єдиного реєстру судових рішень як 
до унікального джерела інформації.

Що вийшло?
Сайт «Перша інстанція» майже 

400 тис. разів відвідали 250 тис. 
користувачів. 

Було опубліковане дослідження 
проекту під назвою
«ТОП-100 корупційних вироків». 

22 провідних всеукраїнських медіа 
висвітили проблему, яку піднімає 
дослідження, із посиланням на «Першу 
інстанцію», а також передрукували 
інфографіку з даними дослідження. 

Наприкінці минулого року в Гене- 
ральній прокуратурі України було 
підготовлено звернення до Верховного 
суду України щодо узагальнення судової 
практики при винесенні судових ви- 
років, які стосуються корупційних зло- 
чинів. Приводом для такого звернення 
стали результати дослідження. 

Про те, що «Перша інстанція» є кори- 
сним ресурсом та відомим проектом, 
свідчить публікація у європейському 
виданні Іntellinews, а також активне 
цитування матеріалів відомими ЗМІ 
в Україні: 

Протягом другого півріччя 2015 року 
одразу кілька відомих інтернет-ЗМІ 
почали активно користуватись Єдиним 
реєстром судових рішень. Якщо 
раніше пошук інформації для статей 
та новин робили переважно «Перша 
інстанція» й «Наші гроші», то наразі 
судовий реєстр активно моніторять 
інформагентство «Українські новини», 
сайт «РБК Україна», портал «Ліга», інші.

Проект реалізовується завдяки 
донорській підтримці Посольства 
США в Україні.

Як це робили?
За 5 місяців участі у проекті на 

сайті опублікували 265 новин. З них 
80% - про сумнівні рішення 
українських судів. 

На основі моніторингу Єдиного 
держреєстру судових рішень було 
складено

 
«ТОП-100 корупційних вироків»
Їх аналіз показав, що лише п’ята 
частина підсудних, що були звинувачені 
у корупційних злочинах, опиняються 
за ґратами. На підтримку дослідження 
була проведена прес-конференція та 
створена інфографіка. 

Проаналізовано декларації про 
доходи суддів чотирьох одіозних 
українських судів і складено рейтинги 
найдорожчих автопарків українських 
суддів. Висновки дослідження були 
опубліковані у прес-релізі, який 
розповсюдили серед українських 
медіа. 

Постійно оновлюється фейсбук- 
сторінка з новинами сайту «Перша 
інстанція».

ПОСИЛЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ
В ОРГАНАХ СУДОЧИНСТВА

 І ПРОКУРАТУРИ
Проект

«Створення ефективного механізму контролю та запобігання 
незаконних рішень українських судів»

«Ліга.нет»
«Українська правда»
«Укрінформ»
«УНІАН»
«Новое время»
«Кореспондент»
«Цензор.нет» і т. д.
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Що ппллааннуували?
Привернути увагу суспільства, а також

правоохоронних та судових органів 
дод  сумнівних судових вироків, які 
виносяться проти корупціонерів в 
УУкраїні. 

Моніторити Єдиний реєстр судових
рішень на предмет виявлення рішень,
справедливість яких викликає сумніви.

Адаптувати резонансні, суспільно
значущі рішення під журналістські 
матеріали та публікації їх на сайті 
««Перша інстанція» www.1i.com.ua. 

Надсилати інформаційні запити щодо
сумнівних рішень до відповідних 
судових органів та прокуратури та 
публікувати відповіді на сайті.

Привертати увагу журналістів до
Єдиного реєстру судових рішень як 
додо унікального джерела інформації.

ЩЩоо  вввиииййшшлоо?
Сайт «Перша інстанція» майже 

400 тис. разів відвідали 250 тис. 
користувачів.

Було опубліковане дослідження 
проекту під назвою
«ТОП-100 корупційних вироків».

22 провідних всеукраїнських медіа
висвітили проблему, яку піднімає 
дослідження, із посиланням на «Першу
інстанцію», а також передрукували 
інфографіку з даними дослідження.

Наприкінці минулого року в Гене- 
ральній прокуратурі України було 
підготовлено звернення до Верховного
суду України щодо узагальнення судової 
практики при винесенні судових ви- 
років, які стосуються корупційних зло- 
чинів. Приводом для такого звернення 
стали результати дослідження.

Про те, що «Перша інстанція» є кори- 
сним ресурсом та відомим проектом,
свідчить публікація у європейському 
виданні Іntellinews, а також активне 
цитування матеріалів відомими ЗМІ 
в Україні: 

Протягом другого півріччя 2015 року 
одразу кілька відомих інтернет-ЗМІ 
почали активно користуватись Єдиним 
реєстром судових рішень. Якщо 
раніше пошук інформації для статей 
та новин робили переважно «Перша 
інстанція» й «Наші гроші», то наразі 
судовий реєстр активно моніторять 
інформагентство «Українські новини»,
сайт «РБК Україна», портал «Ліга», інші.

Проект реалізовується завдяки
донорській підтримці Посольства 
США в Україні.

Як це робили?
За 5 місяців участі у проекті на 

сайті опублікували 265 новин. З них 
80% - про сумнівні рішення 
українських судів. 

На основі моніторингу Єдиного 
держреєстру судових рішень було
складено

«ТОП-100 корупційних вирокківів»»
Їх аналіз показав, що лише п’ята 
частина підсудних, що були звинувачені 
у корупційних злочинах, опиняються 
за ґратами. На підтримку дослідження 
була проведена прес-конференція та 
створена інфографіка.

Проаналізовано декларації про 
доходи суддів чотирьох одіозних 
українських судів і складено рейтинги 
найдорожчих автопарків українських 
суддів. Висновки дослідження були
опубліковані у прес-релізі, який 
розповсюдили серед українських 
медіа. 

Постійно оновлюється фейсбук- 
сторінка з новинами сайту «Перша 
інстанція».

Проект

«Створення ефективного механізму контролю та запобігання 
незаконних рішень українських судів»

«Ліга.нет»
«Українська правда»
«Укрінформ»
«УНІАН»
«Новое время»
«Кореспондент»
«Цензор.нет» і т. д.
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ
Проект

Розроблення та пілотне застосування
електронних закупівель

Що планували?
Планували зробити так, щоб система 

електронних закупівель ProZorro 
використовувалась мінімум у п’яти 
органах влади, і це дало б бізнесу 
більші можливості брати участь у 
тендерах. Також з метою запобігання 
корупції у приватному секторі плану- 
валося прийняти законодавчу базу із 
впровадження електронних закупівель.

Як це робили?
Разом із широкою коаліцією бізнесу, 

влади та громадськості була розроблена 
пілотна система ProZorro. 

Програмний продукт знаходився у 
власності ТІ Україна, а всі розробки 
додаткових модулів адмініструвалися 
організацією за підтримки WNISEF, 
GIZ, EBRD та представників бізнесу. У 
грудні 2015 року після прийняття 
законопроекту 3559 система була 
офіційно передана на баланс ДП 
«Зовнішторгвидав України», а ТІ Україна 
взяла на себе зобов’язання допрацю- 
вати весь необхідний для повномас- 
штабного запуску функціонал.

 
Активно велася медійна кампанія – 

десятки інтерв’ю на радіо, телебаченні 
та електронних ЗМІ, підготовлено 
ряд аналітичних статей та інфографік. 

На організованих ТІ Україна круглих 
столах разом з усіма стейкхолдерами 
та народними депутатами обговорю- 
валися шляхи подальшої взаємодії та 
розвитку державних закупівель в 
Україні.

Що вийшло?
Система використовується понад 

2300 замовниками, які впродовж 2015 
року оголосили понад 37000 закупівель 
очікуваною вартістю 6,69 млрд грн. 
Середня конкуренція перевищила 
2,71 постачальника на торги. 

Попередня економія склала 
534,75 млн грн або 12,56%. Серед 

найактивніших користувачів — 
Мінінфраструктури, Мінпаливенерго, 
КМДА, Дніпропетровська ОДА, міськрада 
Києва та підпорядковані їм структури.

Система відкриває нові можливості 
для представників бізнесу. Ринок обсягом 
у 250 млрд грн щороку стає відкритим, 
оскільки взяти участь у тендері тепер 
надзвичайно просто. До того ж, бізнесу 
стало простіше вивчати ринок та контро- 
лювати замовників і конкурентів.

Спільно з партнерами розробили 
та проадвокатували закони:

 № 2087а - проект Закону про вне- 
сення змін до деяких законів України 
у сфері державних закупівель щодо 
приведення їх у відповідність з міжна- 
родними стандартами та вжиття заходів 
з подолання корупції (дерегуляція, 
антикорупційні ініціативи, можливість 
долучитися до Угоди про державні 
закупівлі Світової організації торгівлі)

№ 3559 - проект Закону про публічні 
закупівлі (поетапне обов’язкове запровад- 
ження системи ProZorro до 1.08.2016 р. ).

Проект втілювався за підтримки 
таких донорів: WNISEF, GIZ, EBRD, МФ 
«Відродження», Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ, електронні майданчики  Newtend, 
«Держзакупівлі онлайн», E-tender, Public 
Bid, Smart Tender, Marketplanet, APS Market, 
zakupki.com.ua, zakupki.prom.ua, Приват- 
Маркет. Партнери: RBC Group, Qlik Tech, 
Open Contracting Partnership.

35592087а 
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  Впродовж 2015 року 
було проведено десятки 
презентацій та регіональ- 
них турів, на яких потенцій- 
ні користувачі навчалися 
роботі в системі.

Проект

Розроблення та пілотне застосування
електронних закупівель

Щоо планувалии??
Планувалалии зрз обити так, щоб система

електронниних х закупівель ProZorro 
використововувувалась мінімум у п’яти 
органах влвлада и, і це дало б бізнесу 
більші можожлил вості брати участь у 
тендерах. ТаТакок ж з метою запобігання 
корупції уу пприватному секторі плану- 
валося пририйнйнятя и законодавчу базу із
впроваджененння електронних закупівель.

Як це робили?
Разом із широкою коаліцією бізнесу, 

влади та громадськості була розроблена
пілотна система ProZorro.

Програмний продукт знаходився у 
власності ТІ Україна, а всі розробки 
додаткових модулів адмініструвалися
організацією за підтримки WNISEF, 
GIZ, EBRD та представників бізнесу. У 
грудні 2015 року після прийняття 
законопроекту 3559 система була 
офіційно передана на баланс ДП 
«Зовнішторгвидав України», а ТІ Україна 
взяла на себе зобов’язання допрацю-
вати весь необхідний для повномас- 
штабного запуску функціонал.

Активно велася медійна кампанія –
десятки інтерв’ю на радіо, телебаченні
та електронних ЗМІ, підготовлено 
ряд аналітичних статей та інфографік.

На організованих ТІ Україна круглих
столах разом з усіма стейкхолдерами
та народними депутатами обговорю-
валися шляхи подальшої взаємодії та 
розвитку державних закупівель в 
Україні.

ЩЩооо вввиийййшшло?
Система використовується понад 

2300 замовниками, які впродовж 2015 
року оголосили понад 37000 закупівель
очікуваною вартістю 6,69 млрд грн. 
Середня конкуренція перевищила 
2,71 постачальника на торги. 

Попередня економія склала
534,75 млн грн або 12,56%. Серед 

найактивніших користувачів —
Мінінфраструктури, Мінпаливенерго,
КМДА, Дніпропетровська ОДА, міськрада 
Києва та підпорядковані їм структури.

Система відкриває нові можливості
для представників бізнесу. Ринок обсягом 
у 250 млрд грн щороку стає відкритим,
оскільки взяти участь у тендері тепер 
надзвичайно просто. До того ж, бізнесу 
стало простіше вивчати ринок та контро- 
лювати замовників і конкурентів.

Спільно з партнерами розробили 
та проадвокатували закони:

№ 2087а - проект Закону про вне- 
сення змін до деяких законів України
у сфері державних закупівель щодо 
приведення їх у відповідність з міжна- 
родними стандартами та вжиття заходів 
з подолання корупції (дерегуляція, 
антикорупційні ініціативи, можливість 
долучитися до Угоди про державні 
закупівлі Світової організації торгівлі)

№ 3559 - проект Закону про публічні 
закупівлі (поетапне обов’язкове запровад- 
ження системи ProZorro до 1.08.2016 р. ).

Проект втілювався за підтримки 
таких донорів: WNISEF, GIZ, EBRD, МФ 
«Відродження», Всеукраїнська мережа 
ЛЖВ, електронні майданчики  Newtend,
«Держзакупівлі онлайн», E-tender, Public 
Bid, Smart Tender, Marketplanet, APS Market, 
zakupki.com.ua, zakupki.prom.ua, Приват- 
Маркет. Партнери: RBC Group, Qlik Tech,
Open Contracting Partnership.

35593559202 87а202087а 
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  Впродовж 2015 року 
було проведено десятки
презентацій та регіональ-
них турів, на яких потенцій-
ні користувачі навчалися 
роботі в системі.



Що планували?
Ми планували реалізувати щонай- 

менше одну національну антикоруп- 
ційну кампанію, орієнтовану на суспіль- 
ну зміну. Також ми поставили за мету 
змінити негативне ставлення до викри- 
вачів корупції та підвищити готовність 
суспільства повідомляти про корупцію, 
мобілізувати готових це робити та 
надати їм комплексну допомогу. 

У сфері антикорупційної освіти 
нашими планами були започаткувати 
співпрацю з Національним універси- 
тетом «Києво-Могилянська академія» 
та Українським католицьким універ- 
ситетом.

Що вийшло?
За результатами дослідження Київ- 

ського міжнародного інституту соціо- 
логії, про корупцію в Україні готові 
повідомляти 45,5% громадян.

 На початку ініціативи таких було 13%. 

У суспільстві зменшилося негативне 
ставлення до викривачів корупції. 
Завдяки активній підтримці викривачів 
було звільнено з посад низку коруп- 
ціонерів різного рівня. Громадяни 
отримали онлайн інструмент пові- 
домлення про корупцію на сайті 
anticorruption.in.ua і отримують  
безкоштовні юридичні консультації.  

Проект втілювався за підтримки 
Pact Inc. Партнери: Антикорупційна 
група Реанімаційного пакету реформ, 
Хабардокс, Міністерство інформаційної 
політики, Біржа соціальної реклами, 
Cheil Ukraine, Havas WorldWide Ukraine, 
Multiplex, Громадське.ТБ, Пресском.

Результатом освітніх заходів стало 
знайомство учасників з лідерами у 
сфері боротьби із корупцією та твор- 
цями практик державного управління. 
Студенти дізналися про роль грома- 
дянського суспільства, про систему 
електронних закупівель Prozorro та 
реформу антикорупційного сектору. 

Проект утілювався за підтримки 
Посольства США в Україні. 

Партнер — Український Католицький 
Університет.

Як це робили?
З липня 2015 року проводилася 

всеукраїнська інформаційна кампанія 
на підтримку викривачів.

Було розміщено в 19 найбільших 
містах України

На підтримку освітніх проектів було 
організовано низку лекцій в Українському 
католицькому університеті. В університеті 
відбувся міжнародний семінар «Анти- 
корупційна освіта: вчимося втілювати 
реформи». Також започаткована спів- 
праця з Національним університетом 
«Києво-Могилянська академія» та 
Центром Протидії Корупції в рамках 
створення Науково-дослідницького 
антикорупційного центру.  У грудні в 
НаУКМА за участі Міжнародного фести- 
валю документального кіно про права 
людини Docudays UA були показані 
антикорупційні фільми «Прогнозист» 
та «Путінські ігри».

ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО 
СТАВЛЕННЯ ДО КОРУПЦІЇ

Проекти

1. Інформаційно-мобілізаційна кампанія «Викривати корупцію не соромно!” 
2. Залучення студентів західних регіонів України до активної боротьби з 

корупцією в освітньому середовищі через розвиток на базі Українського 
Католицького Університету антикорупційного центру 

як пілотної освітньої ініціативи

антикорупційних 
постерів 

осіб

сітілайти 

Коротке антикорупційне відео було
показане в 6 мережах ресторанів у 16 

великих містах, покривши аудиторію в 

гендерно орієнтовані відео 
про необхідність викривати 
корупцію були показані по 
телебаченню та у соцмережах 

2 700 000

Проведено низку 
регіональних дискусій, 
вебінари-тренінги з 
викриття корупції

Отримано та оброблено 
звернення викривачів 202 
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Що ппллааннуували?
Ми планували реалізувати щонай- 

мем нше одну національну антикоруп- 
ційну кампанію, орієнтовану на суспіль- 
ну зміну. Також ми поставили за мету 
змінити негативне ставлення до викри- 
вачів корупції та підвищити готовність
суспільства повідомляти про корупцію,
мобілізувати готових це робити та 
наадати їм комплексну допомогу. 

У сфері антикорупційної освіти 
нашими планами були започаткувати 
спс івпрацю з Національним універси- 
тетом «Києво-Могилянська академія»
та Українським католицьким універ- 
ситетом.

ЩЩоо  вввиииййшшлоо?
За результатами дослідження Київ- 

ського міжнародного інституту соціо-
логії, про корупцію в Україні готові 
повідомляти 45,5% громадян.

 На початку ініціативи таких було 13%. 

У суспільстві зменшилося негативне 
ставлення до викривачів корупції.
Завдяки активній підтримці викривачів
було звільнено з посад низку коруп- 
ціонерів різного рівня. Громадяни 
отримали онлайн інструмент пові- 
домлення про корупцію на сайті 
anticorruption.in.ua і отримують  
безкоштовні юридичні консультації.  

Проект втілювався за підтримки
Pact Inc. Партнери: Антикорупційна 
група Реанімаційного пакету реформ,
Хабардокс, Міністерство інформаційної
політики, Біржа соціальної реклами,
Cheil Ukraine, Havas WorldWide Ukraine, 
Multiplex, Громадське.ТБ, Пресском.

Результатом освітніх заходів стало 
знайомство учасників з лідерами у 
сфері боротьби із корупцією та твор- 
цями практик державного управління.
Студенти дізналися про роль грома- 
дянського суспільства, про систему 
електронних закупівель Prozorro та 
реформу антикорупційного сектору.

Проект утілювався за підтримки 
Посольства США в Україні.

Партнер — Український Католицький 
Університет.

Як це робили?
З липня 2015 року проводилася 

всеукраїнська інформаційна кампанія
на підтримку викривачів.

Було розміщено в 19 найбільших 
містах України

На підтримку освітніх проектів було
організовано низку лекцій в Українськомуй
католицькому університеті. В університеті
відбувся міжнародний семінар «Анти-
корупційна освіта: вчимося втілювати
реформи». Також започаткована спів- 
праця з Національним університетом
«Києво-Могилянська академія» та 
Центром Протидії Корупції в рамках 
створення Науково-дослідницького 
антикорупційного центру.  У грудні в 
НаУКМА за участі Міжнародного фести- 
валю документального кіно про права
людини Docudays UA були показані 
антикорупційні фільми «Прогнозист» 
та «Путінські ігри».

Проекти

1. Інформаційно-мобілізаційна кампанія «Викривати корупцію не соромно!” 
2. Залучення студентів західних регіонів України до активної боротьби з

корупцією в освітньому середовищі через розвиток на базі Українського 
Католицького Університету антикорупційного центру 

як пілотної освітньої ініціативи

45,5%111333%%
антикорупційних

постерів 

осіб

сітілайти 

Коротке антикорупційне відео було
показане в 6 мережах ресторанів у 16 

великих містах, покривши аудиторію в 

гендерно орієнтовані відеодерде
про необхідність викривати
корупцію були показані по 
телебаченню та у соцмережах 

Проведено низку 
регіональних дискусій, 
вебінари-тренінги з 
викриття корупції

Отримано та оброблено
звернення викривачів 
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ПОСИЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ ТІ УКРАЇНА

Що планували?
Залучати кваліфікованих волонтерів 

до виконання окремих функцій, складати 
перелік завдань для них. Розробити 
процедури, що описують процеси 
роботи в організації. Комплектувати 
посади шляхом конкурсу, проводити 
тематичні навчання для співробітників 
та взаємно інформувати одне одного 
про них. Проводити інформаційні 
кампанії, орієнтовані на звичайних 
громадян. Широко інформувати 
громадськість про щорічні звіти та 
аудиторські висновки. Проводити 
збори працівників організації.

Що вийшло?
Transparency International Україна має 

описану стратегію розвитку організації 
та план діяльності як цілісні документи. 
Ці документи розроблялися за участі 
усіх членів організації, правління та 
стейкхолдери брали участь у їхньому 
обговоренні. План діяльності організації 
корегується кожні 6 місяців та враховує 
зміну ситуації в країні щодо впровадження 
антикорупційної політики. 

У 2015 році в Transparency International 
Україна працювали 42 волонтери, які 
залучаються до виконання окремих 
функцій в Transparency International 
Україна. Деякі з волонтерів у 2015 році 
стали працівниками ТІ Україна. 

В організації існує описана база потреб 
та кваліфіковані волонтери залучаються 
до виконання окремих функцій в 
Transparency International Україна. Є 
визначений перелік делегованих завдань 
для волонтерів та інтернів, постійно 
оновлюється банк даних волонтерів.

В Transparency International Україна є 
розроблені та імплементовані процедури, 
які врегульовують такі сфери діяльності 
організації: бухгалтерський облік, кадрову 
політику, правила використання офіційної 
символіки, оцінювання динаміки розвитку 
та потреб організації у ресурсах, управління 
проектами, політика щодо волонтерства, 
правила роботи зі ЗМІ. В 2015 була 
розроблена інструкція з діловодства, 
яка буде затверджена в 2016 році.

Протягом року оновилися посадові 
інструкції персоналу організації.  

Працівники організації протягом 
2015 року пройшли навчання у 25 
навчальних заходах. Були спікерами 
на 99 навчальних заходах. Було введено 
традицію після кожного тренінгу розпо- 
відати колегам електронною поштою 
свої враження від нього.

Впізнаваність бренду ТІ Україна у 
2014 році була на рівні 12%, у травні 
2015 – 7%, у листопаді 2015, після 
кампанії «Викривати корупцію не 
соромно» - 13%.

Як це робили?
У 2015 році були двічі проведені 

загальні збори членів організації за 
участі членів правління та партнерів. 
На цих зборах розробляються стратегії 
розвитку організації та план діяльності.

Організація у 2015 році удоскона- 
лила роботу із волонтерами та інтер- 
нами, що вплинуло на загальну резуль- 
тативність ТІ Україна. Задля ефективної 
роботи з волонтерами було описано 
базу потреб організації та складено 
перелік делегованих завдань для 
них. Банк даних волонтерів постійно 
оновлюється.

Чисельність персоналу 
Transparency International Україна 
за останній рік збільшилася у 1,5 рази.

Керівництво та працівники організації 
діляться одне з одним інформацією 
про тренінги та можливості для навчання.

Підтримці рівня впізнаваності бренду 
ТІ Україна сприяли інформаційні 
кампанії «Вони б не мовчали» та 
«Викривати корупцію не соромно», 
дискусії, вебінари та інші заходи. 

Протягом року було 938 публікацій 
про Transparency International Україна 
в українських та закордонних медіа.
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ЩЩоо планувалии??
Залучатии квкваліфікованих волонтерів

до виконаннняня оокремих функцій, складати
перелік заавдвдана ь для них. Розробити 
процедурури,и, що описують процеси 
роботи в ооргрганізації. Комплектувати 
посади шляляхохом конкурсу, проводити 
тематичні нанавчання для співробітників
та взаємноо іінфнформувати одне одного 
про них. ППроводити інформаційні 
кампанії, орорієієнтовані на звичайних 
громадян.. ШиШ роко інформувати 
громадськікістстьь про щорічні звіти та
аудиторськькі і висновки. Проводити 
збори пррацацівівників організації.

ЩЩооо вввиийййшшло?
Transparency International Україна має

описану стратегію розвитку організації 
та план діяльності як цілісні документи. 
Ці документи розроблялися за участі
усіх членів організації, правління та
стейкхолдери брали участь у їхньому 
обговоренні. План діяльності організації 
корегується кожні 6 місяців та враховує 
зміну ситуації в країні щодо впровадження
антикорупційної політики. 

У 2015 році в Transparency International
Україна працювали 42 волонтери, які
залучаються до виконання окремих 
функцій в Transparency International 
Україна. Деякі з волонтерів у 2015 році
стали працівниками ТІ Україна. 

В організації існує описана база потреб
та кваліфіковані волонтери залучаються
до виконання окремих функцій в 
Transparency International Україна. Є 
визначений перелік делегованих завдань 
для волонтерів та інтернів, постійно 
оновлюється банк даних волонтерів.

В Transparency International Україна є 
розроблені та імплементовані процедури,
які врегульовують такі сфери діяльності
організації: бухгалтерський облік, кадрову
політику, правила використання офіційної
символіки, оцінювання динаміки розвитку
та потреб організації у ресурсах, управління 
проектами, політика щодо волонтерства,
правила роботи зі ЗМІ. В 2015 була 
розроблена інструкція з діловодства, 
яка буде затверджена в 2016 році.

Протягом року оновилися посадові
інструкції персоналу організації.  ї

Працівники організації протягом 
2015 року пройшли навчання у 25 
навчальних заходах. Були спікерами 
на 99 навчальних заходах. Було введено
традицію після кожного тренінгу розпо- 
відати колегам електронною поштою
свої враження від нього.

Впізнаваність бренду ТІ Україна у 
2014 році була на рівні 12%, у травні 
2015 – 7%, у листопаді 2015, після 
кампанії «Викривати корупцію не 
соромно» - 13%.

Як це робили?
У 2015 році були двічі проведені 

загальні збори членів організації за 
участі членів правління та партнерів. 
На цих зборах розробляються стратегії
розвитку організації та план діяльності.

Організація у 2015 році удоскона-
лила роботу із волонтерами та інтер- 
нами, що вплинуло на загальну резуль-
тативність ТІ Україна. Задля ефективної 
роботи з волонтерами було описано 
базу потреб організації та складено ї
перелік делегованих завдань для
них. Банк даних волонтерів постійно 
оновлюється.

Чисельність персоналу 
Transparency International Україна 
за останній рік збільшилася у 1,5 рази.

Керівництво та працівники організації
діляться одне з одним інформацією 
про тренінги та можливості для навчання.

Підтримці рівня впізнаваності бренду
ТІ Україна сприяли інформаційні
кампанії «ВВоннии б б нене ммовчали» та
«В«Викририваватии ккорорупупціцію ю нене соромно», 
дискусії, вебінари та інші заходи. 

Протягом року було 938 публікацій
про Transparency International Україна
в українських та закордонних медіа.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 
НА 2016-2018 РОКИ

1
«Ефективні
 борці з
 корупцією»

ОЧІКУВАНА ЗМІНА: 
Українці активно засуджують корупцію і вживають 
практичні дії, передусім через власну участь, для 
посилення прозорості, підзвітності та доброчесності 
влади на всіх її рівнях.

НАША ДІЯ: 
Ми працюватимемо з організованими групами 
громадян, які мають бажання боротися з корупцією 
та готові діяти самостійно й у мережах, а також 
методологічно й інформаційно підтримуємо їх у 
такій боротьбі.

2
«Дієве
 правосуддя»

ОЧІКУВАНА ЗМІНА: 
Корупціонери караються за злочини належно 
працюючими судами.

НАША ДІЯ: 
Ми пильно стежимо за процесом перезапуску 
українських судів та безпосередньо беремо участь 
у відборі суддів з наперед обумовлених судів 
країни, а також вимагаємо дотримання суддями 
стандартів доброчесності у своїй роботі. 

3
«Нульова
толерантність 
до політичної 
корупції»

ОЧІКУВАНА ЗМІНА: 
Ми виявляємо та ефективно попереджаємо ви- 
падки корупції, прояви конфлікту інтересів у діяль- 
ності  політиків та топ-посадовців країни, розви- 
ваємо високі стандарти прозорості політичного 
фінансування та виявлення конфлікту інтересів.

НАША ДІЯ: 
Ми виявляємо та ефективно попереджаємо 
випадки корупції, прояви конфлікту інтересів в 
діяльності  політиків та топ-посадовців країни, 
розвиваємо високі стандарти прозорості політич- 
ного фінансування та виявлення конфлікту інтересів.

4
«Дієва 
антикорупційна 
інфраструктура»

ОЧІКУВАНА ЗМІНА: 
Добре скоординовані та належно організовані 
антикорупційні інституції ефективно запобігають 
та протидіють корупції в державі.

НАША ДІЯ: 
Ми пильно стежимо за процесом створення і 
практичного запуску ключових антикорупційних 
органів та безпосередньо беремо участь у 
впровадженні найкращих стандартів доброчес- 
ності в їх роботі та безпосередньо в регіонах 
України.

5
«Відкрите та
належне 
врядування»

ОЧІКУВАНА ЗМІНА: 
Стандарти відкритого та належного врядування 
на практиці діють в усіх ключових державних органах 
України.

НАША ДІЯ: 
Ми пильно стежимо за належним впровадженням 
системи електронних закупівель ProZorro, 
електронних послуг та сервісів, а також за 
відкриттям державних даних як на національному 
рівні, так і в регіонах України.

6
«Провідна
антикорупційна
організація»

ОЧІКУВАНА ЗМІНА: 
Transparency International Україна працює на 
високих стандартах професійності в стабільний, 
у відкритий спосіб та з постійною орієнтацією на 
зміни. 

НАША ДІЯ: 
Ми інвестуватимемо в наші організаційні 
можливості згідно з нашими цілями задля кращого 
управління, розвиватимемо та впроваджувати-
мемо нові організаційні моделі, щоб закріпити нашу 
присутність і роль у стратегічних для нас пріоритетах. 
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«Ефективні
 борці з
 коруупцією»

КУВАНА ЗМІНА: 
аїнці активно засуджують корупцію і вживають
ктичні дії, передусім через власну участь, для
илення прозорості, підзвітності та доброчесності
ди на всіх її рівнях.

ША ДІЯ: 
Ми працюватимемо з організованими групами
громадян, які мають бажання боротися з корупцією
та готові діяти самостійно й у мережах, а також
методологічно й інформаційно підтримуємо їх у 
такій боротьбі.

«Дієве
 правосуддя»

КУВАНА ЗМІНА: 
рупціонери караються за злочини належно 

цюючими судами.

ША ДІЯ: 
пильно стежимо за процесом перезапуску 

аїнських судів та безпосередньо беремо участь 
у відборі суддів з наперед обумовлених судів 
країни, а також вимагаємо дотримання суддями 
стандартів доброчесності у своїй роботі. 

«Нульова
толерантність 
до пполітичної 
корупції»

УВАНА ЗМІНА: 
иявляємо та ефективно попереджаємо ви- 

и корупції, прояви конфлікту інтересів у діяль-
 політиків та топ-посадовців країни, розви- 

о високі стандарти прозорості політичного 
нсування та виявлення конфлікту інтересів.

НАША ДІЯ: 
Ми виявляємо та ефективно попереджаємо 
випадки корупції, прояви конфлікту інтересів в 
діяльності  політиків та топ-посадовців країни,
розвиваємо високі стандарти прозорості політич-
ного фінансування та виявлення конфлікту інтересів.

«Дієва 
антикорупційна 
інфраструктура»

УВАНА ЗМІНА: 
е скоординовані та належно організовані 

корупційні інституції ефективно запобігають
отидіють корупції в державі.

А ДІЯ: 
пильно стежимо за процесом створення і 

практичного запуску ключових антикорупційних
органів та безпосередньо беремо участь у 
впровадженні найкращих стандартів доброчес- 
ності в їх роботі та безпосередньо в регіонах
України.

««ВВііддкррите та
ннааллежжне 
врряяддуування»

УВАНА ЗМІНА: 
дарти відкритого та належного врядування 
актиці діють в усіх ключових державних органах 
ни.

А ДІЯ: 
ильно стежимо за належним впровадженням

системи електронних закупівель ProZorro, 
електронних послуг та сервісів, а також за 
відкриттям державних даних як на національному 
рівні, так і в регіонах України.

«Провідна
антикорупційна
організація»

КУВАНА ЗМІНА: 
sparency International Україна працює на 
ких стандартах професійності в стабільний, 
критий спосіб та з постійною орієнтацією на 
и. 

ША ДІЯ: 
Ми інвестуватимемо в наші організаційні
можливості згідно з нашими цілями задля кращого
управління, розвиватимемо та впроваджувати-
мемо нові організаційні моделі, щоб закріпити нашу 
присутність і роль у стратегічних для нас пріоритетах. 
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Експертна дискусія «За три дні до закону»

Презентація дослідження «Корупція очима бізнесу»

Зустріч з проректором КНУ після повідомлення про корупцію в цьому вишіПерформанс із Лесею Українкою та Григорієм Сковородою



 Дискусія «Як безпечно викривати корупцію» в Одесі «Судовий конфлікт з Кабміном щодо НАЗК» 

17

ДиД скуусія «ЯкЯк бебезпезпечно вив крикривати корупціп ю» в ОдеОдесісі «Судовий конфлікт з Кабміном щодо НАЗК» 

17

Прес-конференція «Судді під прицілом» Старт правозахисної кампанії «Вони б не мовчали»

Лекція Сергія Лещенка



МІЖНАРОДНА СТОРІНКА

Corruption Perception Index
Індекс сприйняття корупції

Transparency  International щороку визначає Індекс 
сприйняття корупції (Corruption Perception Index). 

Він об’єднує відомості про сприйняття рівня корупції в 
державному секторі з боку ділових кіл та експертів різних 
країн. Індекс за 2015 рік розраховувався, спираючись на дані 
з 12 різних джерел за два останні роки, які представили 11 
незалежних організацій, що реєстрували рівень сприйняття 
корупції. Для того щоб країна або територія була включена в 
ІСК, необхідна наявність, як мінімум, трьох джерел, що 
оцінюють таку країну / територію. Бал ІСК для відповідної 
країни обчислюється як середнє значення всіх стандартизованих 
оцінок, доступних для цієї країни. Бали округлюються до 
цілих чисел. 

В 2015 році індекс визначали для 168 країн. Україна 
отримала 27 балів зі 100 можливих — на 1 бал більше, ніж 
минулого року.  

У всесвітньому рейтингу Україна посідає 130 місце зі 168 
позицій. У минулому році країна була на 142-му місці зі 175 
позицій. 

Дані дослідження Bertelsmann Foundation Transformation 
Index, які враховуються при визначенні CPI, свідчать про те, 
що здобути підвищення рейтингу цього року Україні вдалося 
завдяки більш критичному ставленню суспільства до 
корупціонерів.

Unmask the Corrupt 
«Зірви маску з корупціонера»

Unmask  the  Corrupt — міжнародна ініціатива, яку 
оголосила антикорупційна мережа Transparency International. 

Її мета — виявити найбільш кричущі випадки елітарної 
корупції. Це явище означає зловживання високими 
повноваженнями, що не просто збагачує корупціонера, 
а й призводить до масштабної шкоди суспільству. 
Елітарна корупція часто залишається без покарання. 

Ініціатива впроваджується у три етапи: номінування, онлайн 
голосування та визначення справ, щодо яких Transparency 
International домагатиметься накладення громадських 
санкцій. 

Впродовж голосування веб-сайт кампанії відвідали понад 
170 000 осіб. Transparency International Україна активно закликала 
громадян голосувати за корупційний кейс екс-президента 
Віктора Януковича, і завдяки цьому він  вийшов на перше місце 
в голосуванні, набравши 13210 голосів. 

Transparency  International вимагає від української влади 
повного розслідування корупційних злочинів колишнього 
президента, справедливого правосуддя, а також активізації 
зусиль для повернення мільярдів крадених євро, які були 
виведені за кордон. Крім Януковича, Transparency International 
домагатиметься накладення громадських санкцій ще на 8 
осіб та компаній по всьому світу.
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Corruption Perception Index
Індекс сприйняття корупції

Transparency  International щороку визначає Індекс
сприйняття корупції (Corruption Perception Index).

Він об’єднує відомості про сприйняття рівня корупції в 
державному секторі з боку ділових кіл та експертів різних 
країн. Індекс за 2015 рік розраховувався, спираючись на дані 
з 12 різних джерел за два останні роки, які представили 11 
незалежних організацій, що реєстрували рівень сприйняття 
корупції. Для того щоб країна або територія була включена в
ІСК, необхідна наявність, як мінімум, трьох джерел, що 
оцінюють таку країну / територію. Бал ІСК для відповідної 
країни обчислюється як середнє значення всіх стандартизованих
оцінок, доступних для цієї країни. Бали округлюються до 
цілих чисел. 

В 2015 році індекс визначали для 168 країн. Україна 
отримала 27 балів зі 100 можливих — на 1 бал більше, ніж 
минулого року. 

У всесвітньому рейтингу Україна посідає 130 місце зі 168 
позицій. У минулому році країна була на 142-му місці зі 175 
позицій. 

Дані дослідження Bertelsmann Foundation Transformation 
Index, які враховуються при визначенні CPI, свідчать про те, 
що здобути підвищення рейтингу цього року Україні вдалося 
завдяки більш критичному ставленню суспільства до 
корупціонерів.

Unmask the Corrupt 
«Зірви маску з корупціонера»

Unmask  the  Corrupt — міжнародна ініціатива, яку
оголосила антикорупційна мережа Transparency International. 

Її мета — виявити найбільш кричущі випадки елітарної
корупції. Це явище означає зловживання високими
повноваженнями, що не просто збагачує корупціонера, 
а й призводить до масштабної шкоди суспільству. 
Елітарна корупція часто залишається без покарання.

Ініціатива впроваджується у три етапи: номінування, онлайн 
голосування та визначення справ, щодо яких Transparency 
International домагатиметься накладення громадських
санкцій. 

Впродовж голосування веб-сайт кампанії відвідали понад
170 000 осіб. Transparency International Україна активно закликала
громадян голосувати за корупційний кейс екс-президента 
Віктора Януковича, і завдяки цьому він  вийшов на перше місце 
в голосуванні, набравши 13210 голосів. 

Transparency  International вимагає від української влади 
повного розслідування корупційних злочинів колишнього
президента, справедливого правосуддя, а також активізації 
зусиль для повернення мільярдів крадених євро, які були
виведені за кордон. Крім Януковича, Transparency International
домагатиметься накладення громадських санкцій ще на 8 
осіб та компаній по всьому світу.
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ЧЛЕНСТВО ТІ УКРАЇНА
В КОАЛІЦІЯХ ТА МЕРЕЖАХ

 

    

«Партнерство Відкритий Уряд» 

Громадська ініціатива 

«Реанімаційний 
пакет реформ»

Консорціум з управління сайтом 

«Хабардокс»

Робоча група «з просування 
відкритості парламенту» 

Глобальне партнерство

«за соціальну підзвітність» 

Консультативно-наглядова група 

Construction Sector 
Transparency Initiative

Всеукраїнська неформальна 

коаліція громадських 
антикорупціонерів

Громадське партнерство 

«Новий громадянин» 

Громадянське партнерство

«За відкритість майнових 
декларацій публічних 
службовців України»

Мережа партнерів

ProZorro
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НАШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1Дослідження представляє собою повну і 
масштабну оцінку антикорупційної  законодавчої 
бази країни та практичного функціонування основних 
органів, відповідальних за запобігання та протидію 
корупції станом на 2015 рік. Йдеться не лише про 
державні органи (парламент, уряд, публічний 
сектор, органи судової влади тощо), а й про 
політичні партії, громадянське  суспільство, ЗМІ та 
бізнес. Усього досліджено та рейтинговано 12 
основних сфер функціонування держави. 

Партнери і донори:
незалежні експерти і фахівці;

Європейський Союз

Національна система
доброчесності України 2Сформовано комплексну внутрішню незалежну 

оцінку реального стану справ із корупцією в 
Україні, яка не лише констатує наявну ситуацію, а 
й пропонує набір першочергових змін по усіх 
складових антикорупційної політики.

Дослідження охоплює період з жовтня 2014 
року по травень 2015 року.  

Партнери і донори: 
незалежні громадські експерти; Міжнародний 
фонд «Відродження», Фонд Фрідріха Науманна 
«За Свободу», Міністерство закордонний справ 
Федеративної Республіки Німеччина

Альтернативний звіт з оцінки 
ефективності державної 

антикорупційної політики
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3Оцінювання відкритості врядування відбувалося за 
низкою індикаторів того, як виконуються основні 
умови сприяння йому у трьох пріоритетних сферах: 
прозорість влади, участь громадян у формуванні 
та реалізації державної політики, а також контроль 
і нагляд за владою. Дослідження охоплює практичне 
виконання засад відкритого врядування в Україні 
до травня 2015 року.   

Партнери і дорони:
Фундація Хьюлетт та ТІ Секретаріат в рамках 
проекту: «Відкрите врядування без паперових 
обіцянок, досягнення реальних результатів»; 
Міністерство закордонних справ і у справах 
Співдружності націй Великої Британії через 

Transparency International Cекретаріат

Відкрите врядування в Україні: Як 
це відбувається на практиці? 4Серія опитувань думки підприємців про ситуацію 

з корупцією в державних органах України. 
Це дослідження є міжсекторальною взаємодією 

бізнесу із владою та громадським сектором задля 
допомоги державі у просуванні ключових реформ 
у сфері доброчесності влади та протидії корупції. 

Партнери: 
ПриватБанк,
ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс» 
«PwC Україна» та GfK Ukraine.

«Рівень сприйняття
корупції бізнесом»
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ФІНАНСИ
Проект «Альтернативний звіт з оцінки ефективності 

впровадження державної антикорупційної політики», 
01.08.2014-30.04.2015 / МФ «Відродження» 

Проект «Україна без конфлікту інтересів», 
01.08.2014-31.05.2015 / Посольство США в Україні

Інші добровільні пожертви на статутну діяльність 
(у т.ч. на систему державних закупівель) / 01.08.2014-30.04.2015

Проект «Україні - прозорі фінанси партій та виборчих кампаній»
 26.12.2014-28.12.2015 / МФ «Відродження»

Проект «Розвиток ПроЗорро - пріоритет №1»
18.06.2015-18.09.2015 /  Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Проект «Пілотне впровадження системи електронних 
закупівель PROZORRO на місцевому рівні», 

01.10.2015-31.12.2015 / ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

Проект «Створення ефективного механізму контролю та 
запобігання незаконних рішень українських судів», 

01.08.2015-31.05.2016 / Посольство США 

Проект «Підтримка громадської адвокації в Україні для 
здійснення ключових антикорупційних реформ»  

10.02.2015-10.02.2016 / ФРН

Проект «Відкрите врядування:без паперових обіцянок, 
досягнення реальних результатів»

15.11.2015-18.03.2016 /  Transperency International - Секретаріат (ТІ-С-3) 

Проект «Розвиток ПроЗорро - Пріоритет-2» 
20.10.2015-15.03.2016 / Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 

Проект «Громадський моніторинг відповідності реального 
стилю життя високопосадовців змісту оприлюднених ними 

майнових декларацій (центральний рівень)» 
25.12.2015-30.12.2015 / МФ «Відродження»

Проект «Підтримка розробки програмного забезпечення 
для системи державних закупівель «Прозорро» 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 
/ 01.09.2015-31.03.2016

 
Проект «Партнери у розширенні прав та можливостей»

15.01.2015-14.01.2018 / Асоціація відкритого суспільства PASOS
 

Проект «Збільшення прозорості Київського Інвестиційного 
Агенства та прозорої суспільству звітностіі» 

20.07.2015-20.10.2015 / МФ «Відродження» 

Проект «Залучення студентів західних регіонів України до 
активної боротьби з корупцією в освітньому середовищі 

через розвиток на базі Українського Католицького Університету 
антикорупційного центру як пілотної освітньої ініціативи» 

29.09.2015-29.05.2016 / Посольство США  

Проект «Ініціатива із забезпечення прозорості в будівництві», 
30.10.2015-31.03.2016 / Міжнародний Секретаріат CoST 

Проект «Інформаційно-мобілізаційна кампанія «Викривати не соромно!»    
06.04.2015-06.05.2016 / ПАКТ ІНК 

Проект «Пілотне впровадження картки оцінювання Відкритого 
врядування Етап-2 - Оцінка практики впровадження» 

Виконання гранту Міністерства закордонних справ і у справах 
Співдружності націй Великої Британії

Transperency International - Секретаріат (ТІ-С-5) / 01.09.2014-31.03.2015

1 280 065,33

757 750

3 342 306,25

15792137, 16 грн
Загальна сума надходжень

»

22

ПрПроеоект «Альтернативний звіт з оцінки ефективності 
впроровавадження державної антикорупційної політики»,

01.08.20144-330.0.0 0404.2.201010 5 / МФМФФ ««ВіВіВідрдроодження»

Проект «Україна без конфлікту інтересів»,
01.08.2014-31.055.2.201015 5 / / Посолььстствовво СССШАША в Україні

ІнІншіш добровільні пожертви на статутну діяльність 
(у т.ч. на ссисистет му державних закупівель) / / 01.08.2014-30.04.2015

Проект «УкУкрараїїні - прозорі фінанси партій та виборчих кампаній»
 26.12.2014-288.1.12..2 2020015 / МФМФФ ««ВіВВідрдрооджеж ння»

Проект «Розвиток ПроЗорро - пріоритет №1»
18.06.2015-18.09.2015 /  WeWestern NIS Enterprprissese FFFunundd (WWNISEF)

ПрПроео кт «Пілотне впровадження системи електронних 
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заапопобігання незаконних рішень українських судів»,

01.08.2001515-3-331.1.0505.2.2010 6 / ПоПоососос льльстс во США 

Проеекткт «Підтримка громадської адвокації в Україні для 
здздійснення ключових антикорупційних реформ» 

10100.0.022.2015-10.02.2016 / ФРН

Проеекткт «Відкрите врядування:без паперових обіцянок, 
досягнення реальних результатів»

1515.11.2015-18.03.2016 /  Trananspspererency Internationonalal -- ССекекекререр татарір ат (ТІ-С-3) 
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Німецьке товара исиствтвоо міжнародного спіпіврвробобобітітітниництва (GIZ)
/ 01.09.2015-31.03.2016

Проеекткт «П« артнери у розширенні прав та можливостей»
1515.0. 1.2015-14.01.2018 / АсАсоцоціаіація відкритоогого ссусусспіпіпільльл стства PASOS

Проект «ЗЗбібільл шення прозорості Київського Інвестиційного 
Агенства та прозорої суспільству звітностіі»

20.07.201515-2-20.0.1001 .2.20015 / МФМФФ «««ВіВідрдродження»

Проектт ««ЗаЗалучення студентів західних регіонів України до 
активнвноїої боротьби з корупцією в освітньому середовищі 

череез з ророзвиток на базі Українського Католицького Університету 
антитикокорупційного центру як пілотної освітньої ініціативи»

29.09.200155-2-29.9.050505.2.2016 / ПоПоПососос льльл сство США 

Проект «Інііціціата ива із забезпечення прозорості в будівництві»,
30.10.2015-31.03.2016 // Міжнародниий й СеСеекркркрететааріат CoST

Проект «Інффорормаційно-мобілізаційна кампанія «Викривати не соромно!»   
0606.0.04.4 202201515-006.05.2016 / ПАП КТ ІНК

Проект ««Пілолотнт е впровадження картки оцінювання Відкритого
врврядядування Етап-2 - Оцінка практики впровадження» 

Виконання граннтуу ММінінісістеерср тва закордонниних х спспспраррав в і і у справах 
СпСпіві дружності нацційій ВВВелелликикоїої Британії

Transpsperency International - ССекекреретаріат (ТІ-С-55) / 01.09.2014-31.03.2015

66 000

261 097,993

1887 5000

391 660011,55

295 733888

11 6688000 666666,25

11 228800 0066555,,3333

775577 7755000

3 342 306,25

991133 0000000

2250 00000

11 2266999 9933333,7755

22255111 56699,8,8555

11 7744411  334477

3322888 36622,9,9977

11 007766 000000

11 6666688 117733,3333

31 0255

, 16 грн
Загальна сума надходжень
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100% 93,44%

12 393 631,19грн

Проектні витрати

6,56%
869 433,38 грн

Адміністративні витрати 

4 215 145,43 грн 31,78%

Проведення 
заходів, досліджень

26,03%

23,77%3 152 048,10 грн 

3 452 455,14 грн

Гонорари координаторам, 
залученим експертам 

Витрати на розробку системи 
державних закупівель «ПроЗорро» 

7,49%992 910,00 грн

158 879,54 грн 1,20%

3,18%422 192,98 грн

Придбання обладнання

Поліграфічні послуги, створення 
візуальних продуктів

Підтримка міні-проектів

13263064,57 грн
Загальна сума витрат

23

,19грн

Проектні виттрратити

,38 грн

Адміністратиивнвні і вивитррати

,4433 грнн

Провведення 
заходів, дослліджень

,10 грн 

,14 грн

Гонорари координаторамм,
залученим експертамм 

Витрати на розробку системи
державних закупівель «ПроЗорро» 

,00 грн

,54 грн

,,9988 грнр

Придбання обладнання

Поліграфічні послуги, створення 
візуальних продуктів

Підтримка міні-проектів

57 грн
Загальна сума витрат



ОЛЕКСІЙ ХМАРА
виконавчий директор Transparency
International Україна
відповідає за загальне керівництво 
організацією, здійснює  представницькі 
функції
khmara@ti-ukraine.org

ОЛЕНА КІФЕНКО
керівник департаменту 
міжнародних відносин
налагоджує та підтримує комунікацію 
з міжнародними організаціями, 
партнерами та донорами
kifenko@ti-ukraine.org

АНАСТАСІЯ КОЗЛОВЦЕВА
менеджер департаменту 
міжнародних відносин 
комунікує з міжнародними 
організаціями, іншими філіями 
ТІ та донорами
kozlovtseva@ti-ukraine.org

ОЛЬГА ТИМЧЕНКО
керівник департаменту 
комунікації
формує комунікаційну політику 
організації, відповідає за креатив 
та позиціонування ТІ Україна в медіа
tymchenko@ti-ukraine.org

ІРИНА РИБАКОВА
менеджер з комунікацій
займається інформаційним 
супроводом діяльності ТІ Україна 
та зв’язками з громадськістю
rybakova@ti-ukraine.org

КАТЕРИНА ЦИБЕНКО
менеджер з комунікацій
займається інформаційним 
супроводом діяльності ТІ Україна 
та контент-менеджментом
tsybenko@ti-ukraine.org

АЛЛА ВОЛОШИНА
старший аналітик департаменту 
аналізу політики 
займається моніторингом 
державних закупівель, місцевих 
бюджетів, адвокацією прозорості 
фінансування політичних партій
voloshyna@ti-ukraine.org

ВІКТОР НЕСТУЛЯ
старший аналітик департаменту 
аналізу політики
координує напрямок з реформування 
державних закупівель, займається 
системою ProZorro 
nestulia@ti-ukraine.org

КОМАНДА
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ОЛООЛЕКЕ СІЙЙ ХМАРА
виконавчий директор Transparency
International Україна
відпповвідідаєає ззза а зазагагальльнене ккереріввництцтво 
оррганін зазаціцієюю, здіййснснюєює  прпредедстс авницькі
фуунккціціїї
khkhmmara@ti-ukraine.org

ОЛЕНА КІФЕНКО
керівник департаменту 
міжнародних відносин
налагоджуєує та піідттрир мумує є кок мумунін как ціюю ю 
з міжнародо нин ми оргргананізацціяіямими,
партнерами та доононорарамии
kifenko@ti-ukraine.org

ккомууунікує з міжнароднимии 
ороррганізаціями, іншими фііліл ямями и 
ТІТІ та донорами
kozlovtseva@ti-ukrraiainene.oorgr

ОЛОЛЬЬГА ТИМЧЕНКО
керівник департаменту 
комунікації
фоф рммуєу ккомомунікі ацаційійнуну ппололітітику 
оро ганін зааціції,ї, відпопповівідадає є заза ккререатив 
таа ппоззициціоіонунууванння я ТІТІ УУкркраїаїнана вв меде іа
tytytymcmcheh nko@ti-ukraine.org

ІРИНА РИБАКОКОВАВА
менееджджер з комунікацій
зазаймй ається інформаційнимим 
сусуупррроводом діяльності ТІ УкУкрараїнїнаа
тата ззв’в язками з громадськісстютю
rybakova@ti-ukkrar inne.e.oro gg

КАКАК ТЕТЕРИНА ЦИБЕНКО
менеджер з комунікацій
заайммаєаєтьтьсяся інфоррмамаціційнйнимим 
суупрпровододом діяльльноностстіі ТІТІ УУкрк аїна 
та кконо тетентт-м-менедджмжменентотомм
tstst ybybenenko@ti-ukraine.org

АНАСТАСІЯ КООЗЛЛОВОВЦЕЦ ВАВА
менееджджере  департаменту 
міжннарародо них відносин 
кокомунікує з міжнароднимии

енту 

державних закупіп вевельль, мім сццеввих 
бюджете ів, аддвовокакаціцієюєю прор зозорорості 
фінансування ппололітичичних папартртій
voloshyna@ti-ukraine.org

ВІКТОР НЕСТУЛЯ
старший аналітик департаменту 
аналізу політики
коордиинує напрряммокк зз ррефефоррмумуванняяя
державних закупівеельль, , зазаймймй ааєтьсяя 
системою ProZoZ rrrroo
nestulia@ti-ukraine.org

АЛЛА ВОЛОШИНА
старший аналітик департаме
аналізу політики 
займаєєтьт ся моннітітороринингоомм
державвних закупіп вевельль мім сцц

ОЛОЛО ЕКЕКЕ СІЙЙ ХМАРА
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ОЛЕКСАНДР КАЛІТЕНКО
координатор програми захисту 
викривачів
координує національну 
інформаційно-мобілізаційну 
кампанію «Викривати не соромно!»
kalitenko@ti-ukraine.org

ОЛЕСЯ АРХИПСЬКА
експерт з врядування
займається питаннями 
е-врядування, е-демократії 
та належного врядування 
arkhypska@ti-ukraine.org

ДМИТРО ЯКИМЧУК
старший аналітик департаменту 
аналізу політики
координує кампанію моніторингу 
декларацій високопосадовців та 
займається адвокацією законодавства
yakymchuk@ti-ukraine.org  

ЄВГЕН ЧЕРНЯК
аналітик департаменту аналізу 
політики
займається адвокацією 
законодаства, що визначає 
перебіг антикорупційної реформи
cherniak@ti-ukraine.org

ДМИТРО КУЗІН
юридичний радник
займається роботою з викривачами, 
їх юридичним супроводом. Готує 
юридичні інструкції щодо застосування 
інструментів протидії корупції, 
консультує громадян та активістів
kuzin@ti-ukraine.org

ТЕТЯНА ШЕВЧУК
координатор освітніх програм
відповідає за створення та 
розвиток аналітичних 
центрів на базі НаУКМА та УКУ
shevchuk@ti-ukraine.org

ЛАРИСА ЛАЗАРЄВА
 головний бухгалтер
займається фінансовим 
менеджментом та загальним 
документообігом
lazareva@ti-ukraine.org

ОКСАНА НЕШКРЕБА
офіс-менеджер
організовує роботу офісу, 
асистує в проектах та 
займається перекладами
neshkreba@ti-ukraine.org

ОЛЕКСАНДРА АКІНШЕВА
перекладач
організовує роботу 
волонтерів-перекладачів, 
веде перекладацький 
напрямок в TI Україна
akinsheva@ti-ukraine.org

2
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ОЛЕККСАСАНДНДР Р КАЛІТЕНКО
координатор програми захисту 
викривачів
координує націц ононалальну 
інформаційно-м-мобобіліліізаца іййнуну 
кампанію «Викрриви атати не сороромомноно!!»
kaliiteenknko@o@ti-ukraine.org

е-врядуванняня,, е-е-демомокркрататіїіїі   
та належжногоо врярядуувааннння я 
ararkhkhkhypypypskska@a titi-ukraine.org

старший аналітик департаменту 
аналізу політики
координує кампаннію монітторринингугу 
декларацій виссокопо осадово ців в тата 
займається адвокацією законоодадавсвствваа
yakymcchuhuk@k@tti-u- krkraine.org 

ЄВГЕН ЧЕЕРННЯКЯК
ана алітик департаменту аналізу 
політики
займається адвокацією ю
законодаства, що визначає
перебіг антикорупційної рефоформрмии
cherniakk@t@ti-i-ukukrainne..oro gg

займаєєтьт сяся рробобототою з ввикикририваачачамими, 
їх юридичнч имим ссупу рор вовододомм.м ГГототуєує 
юридичи ні інстртрукукціцї щоододоззасасстотосусуваваннння
інструмементівв ппрор титидідії ї кокорурупцпціїії, ,
консульть уєггроромамадяд н татааактктививісістітівв
kukuzizizin@n@n@titi-u-ukrraine.org

shevchuk@ti-ukraine.org

ЛАЛАРИРИРИСАСА ЛАЗАРЄВА
 головний бухгалтер
займаєтьться ффінінанна сосовииимм
менеджмементнтомом тта загаальльнинимм
документтообібігогомм
lalazazazarererevavva@t@ti-uku raine.org

ОКСАНА НЕШКРЕБА
офіс-менеджер
організовууєє роробобоотуту оофіффісусу,
асистує в прпроеоектктахах тта
займається пперерекеклалададамим
neshkreba@ti-ukraine.org

ДМДММИТИТИ РОРО КУЗІН
юридичний радник
займаєтьсяся робобото ою з ввикикриривавачачами

ОКСАНА НЕШКРЕБА

ДМИТРОРО ЯЯКИМЧУКУ
й і

ТЕТЯНА ШЕВЧУК
координатор освітніх програм
відповідає зза а стствовореренннн я  таа 
рор звз иток ананалілітитичнчнихи  
центн рів на ббазазі і НаНаУКУКМАМА ттта а УУКУУ
h h k i k i

органін зовує роробоботуту 
волонтерівів-п-перерекеклалададад чіччів,в, 
веде перекклалададацьцькикик й 
нан прямок вв TTII УкУкрараїнїнна
akinsheva@ti-ukraine.org

ОЛЕКСАНДРА АКІНШЕВА
перекладач
організовуєє рор боотуту

ЄВГЕН ЧЕЕРННЯКЯ

ОЛОЛЛЕСЕСЕСЯЯ АРАРХИИПСЬКА
експерт з врядування
займаєєтьсяс пититана нян мимим  

іїії

2

ОЛЕККСААННДР КАЛІТЕНКО
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АНДРІЙ МАРУСОВ
голова правління

позаштатний кореспондент газети «Дзеркало тижня», незалежний експерт з 
питань державних закупівель. Спеціалізується на питаннях аналізу політики, 
моніторингу та оцінки соціально орієнтованих проектів та програм, електронної 
демократії та управління. Має багаторічний досвід дослідницької та адміністра- 
тивної роботи, зокрема в сфері моніторингу та оцінки.

АНДРІЙ МЕЛЕШЕВИЧ
член правління

доктор філософії в галузі політології (Ph.D., Syracuse University, США), професор, 
Президент Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Є автором 
численних наукових публікацій, які були видані в Бельгії, Великій Британії, 
Нідерландах, Німеччині, США та Україні й знаходяться у сотнях бібліотек понад 
п’ятдесяти країн світу.

ТИМУР БОНДАРЄВ
член правління

керуючий партнер, адвокат  АО «Арцінгер». Має великий досвід роботи в державних 
органах і великих компаніях. До заснування Arzinger в 2002 році очолював відділ 
юридичного департаменту Фонду державного майна  України,  а  також  керував  
юридичним  департаментом  компанії  «Український Алюміній». Він  також  є радником  
мера  Львова  з  питань  залучення  іноземних  інвестицій  та  державно-приватного 
партнерства; постійним лектором з питань українського права при ТПП Австрії. 

ЮХАНІ ҐРОССМАН
член правління

директор проекту Strengthening Integrity and Accountability in Indonesia. Management 
Systems International. Народився у Фінляндії. Має досвід керівництва великими 
(більше $10 млн) проектів технічної допомоги в Західній Європі та Південно- 
Західній Азії у сферах антикорупції та виборчих процесів.

ЯРОСЛАВ ЮРЧИШИН
член правління

має багаторічний досвід організації кампаній громадського лобіювання, політичної 
експертизи та аналізу політики. З 2015 року Голова ради Пласту – національної 
скаутської організації України. На громадських засадах був радником Секретаря 
Ради національної безпеки та оборони України, помічником-консультантом 
народного депутата Лесі Оробець. Є керівником напрямку адвокації громадської 
коаліції Реанімаційний Пакет Реформ. 

ПРАВЛІННЯ
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АНАНДРДРДРІЙІЙ ММАРУСОВ
голова правління

позашттатнийй коорер спонондедентнт ггазазетети и «Д« зеркр ало тижня», незалележнийий еекскспеертрт зз 
питань дерержажавнвних ззакакупупівівелель.ь. ССпеціалізується на питаннях ааналілізузу ппололітикики,и  
монітоорингнгу тата ооцціц нки и сосоціціалальньно о оро ієнттованих прор ектів та проогрграмм, , елелекекттроннноної
демократтіїі  та  упупрарр влвліннняня. . МаМаєє бабагаг торірічнийи ддосвід дослідницьцькок ї та адмдміністртра-а  
тивної роббототи,и, ззоко реремама вв ссфеферірі ммоніторингу та оцінінки.ї

АНАНДРДРДРІЙІЙ ММЕЛЕШЕВИЧ
член правління

докторр філлософофіїії в галлузузі і пополілітотолології (Ph.D., Syracuse Universitty,y  СШАА),), ппророфесосорр, 
Президденнт т Нааціціонональнногого о унунівіверерсиситетуу «Києво-Могилянська Академе іяія».». ЄЄ аавттороромом
численниних х нааукуково их ппубублілікакаціцій,й  які були и видані в Бельгіїї, Велиикік йй ББритананіїії, 
Нідерлланандах, ННімімечеччииніні,, СШСШС АА тата УУкраїні й знаходяться у ссотнях бііблб іоотетек понанадд 
п’ятдесятити крараїнїн ссвів туут ..

ТИТИМУМУМУР Р БОБОБ НДАРЄВ
член правління

керуюччий ппарртнтнерер, адвовокакат т ААО О «А«Арцр інгер»». Маає великий досвід роботи и в в дедерржавнинихх
органаах і велиикиких х комппананіяіях.х. ДДоо зазаснс ування Arzinger в 2002 році очололювюваав відддід лл
юридичноогого ддепепаартаамементнту у ФоФонднду у деержжавноного майна  Украаїнїни,  а ттака ожж  керуувавав в  
юридичнин м ддепепара тамем нтнтн омом  кокомпмпананії  «Уккрар їнський Алюміній« ». Він  такожож  є є рарадникики омом 
мера  ЛьЛьвовова  з з ппитититань ь ззалалучучу ененняня  іноземниих  інвестицій  та  державнно-прприиватнонон гоо
партнерсрства; ппосостійннимим ллекектоторором м з питань українського права при и ТППП П Аввсттрір її.

ЮХЮХАНАНАНІІ ҐРҐРОСССМАН
член правління

директторо ппроекектуту Strrenengtgtheheh nningng IIntntege rityy and Accountability in Indonesiaa. MaMananagegememmentnt
Systems Inntet rnnatatioional. ННарарододиви сяся уу Фінляндії. Має досвід керівництцтвава ввееликкимимии
(більшее $1$10 млмлн)н) прооекектітівв тетехнхнічічноої допомоги в Західній Європіпі та а ПіПівдв еннон -
Захіх дній Азії у у сфсфеерах аантнтикикорорупупціц ї та ввиборчих процесів.

ЯРЯРОСОСО ЛАЛАЛ ВВ ЮРЧИШИН
член правління

має багаатот рірічннийий досвіід д ороргаганінізаз ціції ї кампаній громадського лобіювваннняня, , пополлітиичнчноїої 
експертизиз  таа ананаліззу у пополілітитикики. . З З 2015 року Голова ради Пластуту – ннацаціоіонаналльноної 
скаутськької ооргргананізації УУкркрк аїаїнини. . НаНа громадських засадах був радниикоом м СеСекркрететара яя
Ради ннаціоонанальльнонн ї беезпзпекекии тата ообороони України, помічникомм-кконнсусулььтатаантнтомом 
народногого деепупутата Лесесі і ОрОрО обобецець.ь  Є керівником напрямкуу адвокаца іїії гроромамадсд ькькоїої
коаліції РРеае нінімамаціц йнийй ППакакетет РРефефоро м. 
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КОНТАКТИ

Сайт Transparency International Україна 
ti-ukraine.org 

Сайт громадського антикорупціонера 
anticorruption.in.ua 

Сайт з інформацією про ініціативу ПВУ
в Україні та регіоні 

ogpractices.org

Наші сторінки в соцмережах

www.facebook.com/
TransparencyInternationalUkraine

twitter.com/TransparencyUA

www.youtube.com/user/TIUkraine

Адреса: 
25006 м. Кіровоград, 

вул. Єгорова, буд. 40, оф. 203

e-mail : info@ti-ukraine.org 

Телефон +38(044)360-52-42 
Факс: +38(0522)27-27-54
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