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І КОРОТКО ПРО НАС
Шановні колеги та партнери!

Ми з приємністю презентуємо Вам результати діяльності Творчого об’єднання
«ТОРО» - Контактної групи в Україні Transparency International за 2011 рік.
Для нас 2011 рік був роком нових звершень та перемог, якими ми хочемо
поділитися з вами!
Наш річний звіт – це відповіді на питання: чим займається організація
громадського контролю та моніторингу, які вона має важелі впливу та
інструменти протидії корупції.
ТО «ТОРО» позиціонує себе як антикорупційна організація з вересня 2009 р. Ми
пройшли шлях від регіонального центру впровадження новацій до організації,
що спеціалізується на аналізі публічної політики, громадському контролі та
адвокасі, залученні громадськості до вироблення владних рішень та протидії
корупції на всіх рівнях. Ми переконані, що узагальнення результатів нашої
діяльності, досвіду, успішних практик допоможе в роботі громадським
організаціям, партнерам, донорам та державним службовцям.
Ми знаємо, що досягти результатів можна лише разом, а тому запрошуємо Вас
до реалізації партнерських ініціатив та проектів.
З повагою,
команда Творчого об’єднання «ТОРО»

І КОРОТКО ПРО НАС

Творче об’єднання «ТОРО» є Контактною групою в Україні
Transparency International з 2009 року.
Місія організації: обмежити зростання корупції в Україні шляхом
сприяння прозорості, підзвітності та цілісності на всіх рівнях і у всіх
секторах суспільства.

Пріоритети діяльності на 2012-2013 роки:
Напрямок №1:
«Дієве антикорупційне законодавство»
Ключові ініціативи:
• участь у застосуванні та моніторингу Державної програми попередження
корупції на 2012 – 2015 роки;
• адвокасі компанія щодо прийняття низки підзаконних актів, що витікають із
прийнятого закону «Про засади запобігання та протидії корупції»;
• участь у розробці законодавства про врегулювання конфлікту інтересів.

Напрямок 2:
«Доброчесні державні закупівлі»
Ключові ініціативи:
• адвокасі кампанія щодо прийняття Національної стратегії розвитку системи
державних закупівель;
• запровадження широкої практики проведення громадського моніторингу
державних закупівель на локальному рівні;
• розробка та апробація «Індексу доброчесності державних закупівель»;
• громадські конкурси визнання і антипремія у сфері державних закупівель.

Напрямок №3:
«Професійні громадські антикорупціонери»
Ключові ініціативи:
• координація національної мережі громадських антикорупціонерів;
• проведення спеціалізованих навчальних заходів щодо практичного
застосування нового антикорупційного і інформаційного законодавства;
• консультативна підтримка комісій по протидії корупції, які діють у складі
громадських рад при органах публічної влади різного рівня;
• видання електронного бюлетеню «На шляху до доброчесності»;
• підтримка тематичних онлайн-платформ ТО «ТОРО».

Напрямок №4:
«Належне врядування»
Ключові ініціативи:
• адвокасі кампанія по застосуванню в Україні ініціативи «Партнерство
Відкритий Уряд»;
• підготовка альтернативних звітів і оцінок щодо впровадження державної
антикорупційної політики;
• підготовка тематичних документів аналізу політики;
• популяризація результатів досліджень і оцінок Transparency International.
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Творче об’єднання «ТОРО»
учасник ключових громадських
коаліцій України, що працюють за такими напрямами:
• громадський контроль за державними закупівлями – співзасновник та
секретаріат громадського Партнерства «За доброчесні державні закупівлі»,
www.integrity.pp.ua;
• належне врядування - співзасновник та секретаріат громадського Партнерства
на підтримку впровадження в Україні ініціативи «Відкритий Уряд»,
www.toro.org.ua/ogp;
• участь громадськості у протидії корупції - співзасновник та секретаріат
Всеукраїнської неформальної коаліції громадських антикорупціонерів,
www.anticorruption.in.ua;
• доступ до публічної інформації - співзасновник громадського Партнерства
«Новий громадянин», www.newcitizen.org.ua;
• громадська експертиза діяльності органів публічної влади - співзасновник та
секретаріат Всеукраїнської неформальної коаліції на підтримку впровадження
в Україні інструменту «Громадська експертиза органів публічної влади»,
www.civicexpert.in.ua.

Ексклюзивними інформаційно-освітніми продуктами
ТО «ТОРО» є:
• програма
консультативного супроводу з організації та проведення
громадської антикорупційної експертизи;
• програма професійної підготовки активістів громадських рад;
• програма
консультативного супроводу з організації та проведення
громадської експертизи;
• програма професійної підготовки громадських антикорупціонерів;
• щомісячний Інформаційний бюлетень антикорупційного спрямування «На
шляху до доброчесності».
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Члени Ради Творчого об’єднання «ТОРО»

У 2011 році змінився склад Ради нашої організації. З приємністю
представляємо вам людей, які входить до керівного органу Творчого
об’єднання «ТОРО»:
Андрій Марусов

голова Ради “ТОРО”,
позаштатний кореспондент газети «Дзеркало
тижня», незалежний експерт з питань державних
закупівель

Юхані Гроссманн

член Ради “ТОРО”, керівник
представництва Management Systems
International в Індонезії

Гайке Дьорренбехер

член Ради “ТОРО”

Костянтин Красовський

член Ради “ТОРО”,
головний юридичний радник компанії
Cadogan Petroleum Plc (Велика Британія)

Андрій Мелешевич

член Ради “ТОРО”,
декан факультету правничих наук Національного
університету «Києво-Могилянська академія»,
професор

Наталія Соколенко

член Ради “ТОРО”, спеціальна
кореспондентка телеканалу СТБ

Вікторія Сюмар

член Ради “ТОРО”, виконавчий директор
Інституту масової інформації

Ми вдячні нашим волонтерам, які допомагають у роботі організації:
Валентин Дегтяр

студент Національного університету
“Києво-Могилянської академія”

Людмила Шеляєва

голова громадської організації «Посол-плюс»

Аліна Васілевська
Ліана Гармаш
Наталія Дончевська
Марина Олійник
Олександра Попова
Олександр Прадіденко
Ольга Ревенко
Роман Семко
Марина Хорош

студенти Кіровоградського державного
педагогічного університету
імені В.К. Винниченка

Олександр Босий

студент Київського національного університету
культури і мистецтва

Денис Савицький

студент Національного університету
«Львівська політехніка»

Повна інформація про діяльність Творчого об’єднання «ТОРО» доступна на сайті

www.toro.org.ua
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Наша команда
Команда «ТОРО» - це досвідчені фахівці, люди з різними інтересами і напрямками освіти, але
всіх поєднує бажання допомогти громадськості у відстоюванні своїх прав та інтересів.

Олексій Хмара
президент
khmara_AT_toro.org.ua

Галина Кохан
експерт з аналізу
політики
kokhan_AT_toro.org.ua

Віталій Довганюк
координатор проектів
dovganyuk_AT_toro.org.ua

Алла Волошина
віце-президент
voloshyna_AT_toro.org.ua

Ігор Нікітчук
керівник юридичної
служби
inikitchuk_AT_mail.ru

Лариса Лазарєва
бухгалтер
lazareva_AT_toro.org.ua

Оксана Якуніна
керівник
інформаційної служби
yakunina_AT_toro.org.ua

Олена Мірхайдарова
офіс-менеджер,
асистент проектів
olena_AT_toro.org.ua

Оксана Шершень
координатор проектів
shershen_AT_toro.org.ua

Василь Зайцев
ІТ-менеджер
zaytsev_AT_toro.org.ua

Олена Власова
перекладач
elenavl2301_AT_gmail.com

Володимир
Бочаров-Туз
тренер-консультант
bocharov_AT_toro.org.ua
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВРЯДУВАННІ
Для нас це важливо!
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» дала реальну можливість
усім громадським активістам скористатися правом управляти державними справами.
За новим мандатом громадські ради при органах виконавчої влади мають право:
• надавати пропозиції щодо нормативно-правових актів та змісту роботи посадовців;
• проводити громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та
вимагати виконання посадовцями антикорупційного законодавства;
• здійснювати громадський контроль за врахуванням владою пропозицій і зауважень
громадськості;
• готувати орієнтовний план та проводити публічні громадські слухання з питань, віднесених
до компетенції органів виконавчої влади;
• допомагати органу влади працювати більш ефективно в інтересах громадян.
Зважаючи на новації, запроваджені Постановою КМУ №996, та відсутність у переважної
більшості органів виконавчої влади практичного досвіду з формування та організації
роботи громадських рад, Творче об’єднання «ТОРО» у складі Партнерства інститутів
громадянського суспільства на підтримку громадських рад (www.gromrady.org.ua)
реалізувало ряд ініціатив.

Наша діяльність
Наша діяльність
• Творче об’єднання «ТОРО» спільно з Українським незалежним центром політичних
досліджень ініціювало рух по оновленню громадських рад України. В результаті прийнято
відповідну Постанову Кабінету Міністрів України, створено Партнерство інститутів
громадянського суспільства на підтримку громадських рад, розроблено алгоритм
ефективного формування громадських рад.
• Експерти Партнерства інститутів громадянського суспільства на підтримку громадських рад
розробили методичні рекомендації щодо організації роботи ініціативних груп із підготовки
установчих зборів для формування громадських рад при органах виконавчої влади та
налагодження їх діяльності. http://gromrady.org.ua/arhiv/materialy/yak-sformuvaty-hromadskuradu-pry-orhani-vykonavchoji-vlady/
• У рамках діяльності Партнерства проведено навчальні семінари для представників
ініціативних груп 50 міністерств та облдержадміністрацій щодо прозорості та ефективності
створення громадських рад.
• Український незалежний центр політичних досліджень та Творче об’єднання “ТОРО” стали
ініціаторами дослідження, яке лягло в основу Загальнонаціонального звіту із моніторингу
формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади.
Моніторинг засвідчив, що Постанова № 996 працює і дає можливість добросовісним
і зацікавленим інститутам громадянського суспільства та органам виконавчої влади
конструктивно співпрацювати. Практика формування громадських рад при органах влади
доводить, що дотримання процедурних вимог Постанови № 996 та доброчесна діяльність як
інститутів громадянського суспільства, так і органів виконавчої влади забезпечують створення
дієвих громадських рад. Натомість, громадські ради, сформовані в умовах недоброчесних
практик та із порушеннями демократичних процедур, не можуть організувати відкритого і
конструктивного діалогу влади і громадськості, зменшують ступінь довіри до органів влади.
З повною версією Загальнонаціонального звіту із моніторингу формування громадських рад
при центральних та місцевих органах виконавчої влади можна ознайомитися за посиланням:
http://www.ucipr.kiev.ua/files/books/conf_habdouts_30Jun-1Jul2011_monitoring_report.pdf
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УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВРЯДУВАННІ

Результати діяльності
• Методичні рекомендації щодо організації роботи ініціативних груп
із підготовки установчих зборів для формування громадських рад при
органах виконавчої влади та налагодження їх діяльності були видані
та поширені накладом у 1500 примірників і допомогли в організації
громадських рад в усіх регіонах України.
• Усі 590 органів виконавчої влади були залучені до формування
громадських рад. У 2011 році громадські ради створені при 6
міністерствах, 17 центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів
Автономної Республіки Крим, Київській та Севастопольській міських
державних адміністраціях, 24 облдержадміністраціях та при 430
райдержадміністраціях. Громадські ради тісно координують свою
діяльність, у тому числі через інтернет-ресурс http://gromrady.org.ua/

Ми вдячні нашим Партнерам
Члени Партнерства інститутів громадянського суспільства на
підтримку громадських рад при органах виконавчої влади
України:
Сумський обласний комітет молодіжних організацій, Інформаційноправовий центр “Наше право” (м. Львів), Чернігівський обласний
осередок ВМГО “Демократичний Альянс”, ГО “Громадянська
мережа ОПОРА” (м. Львів), ГО “Філософія серця” (м. Вінниця), ВГО
“Фундація регіональних ініціатив” (м. Рівне); Полтавська обласна
організація Суспільної служби України, Одеський суспільний
інститут соціальних технологій, Творчий центр ТЦК (м. Київ),
Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань
регуляторної політики), Карпатське агентство прав людини
“ВЕСТЕД” (м. Ужгород), Черкаська обласна організація Комітету
виборців України, Житомирська обласна молодіжна громадська
організація “Сучасний Формат”, Донецька обласна організація
“Комітет виборців України”, Херсонська ОМГО “Нова генерація”,
Центр громадської адвокатури (м. Львів), ВМГО “Демократичний
Альянс” (м. Київ).

Разом ми змогли:

• Підготувати та видати методичні рекомендації щодо організації
роботи ініціативних груп із підготовки установчих зборів для
формування громадських рад при органах виконавчої влади та
налагодження їх діяльності;
• Скоординувати процес створення більше 500 громадських рад при
органах виконавчої влади всіх рівнів
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
АДВОКАСІ (представництво громадських інтересів)

Для нас це важливо!

Сфера державних закупівель України є
дуже вразливою до корупції. У 2010 році під
сферу тендерів підпало близько 42% коштів
державного бюджету України (це понад
16 мільярдів доларів США). За данимини
Рахункової палати у 2010 році з порушенням
тендерних процедур було укладено договори на
суму близько 35 млрд. грнивень (понад 4 млрд.
доларів США). Показово, що законодавство
України про державні закупівлі змінюється чи
не щороку. Це так само часто, як законодавство
про вибори. При цьому окремі високопосадовці
країни постійно намагаються максимально
корумпувати тендерне законодавство, а
правоохоронні органи лише демонструють
повну бездіяльність.

На цьому фоні прямо під новий 2011 рік
уряд України вніс на розгляд парламенту
скандальний
тендерний
законопроект
(відомий як законопроект №7532). У разі
його ухвалення закон повинен був викликати
додаткові щорічні втрати бюджетних коштів у
розмірі щонайменше 5 млрд. доларів США. При
цьому закон передбачав позбавлення бізнесу,
журналістів, громадських організацій та
державних контролюючих органів реального
доступу до інформації про державні закупівлі.
І в цей час в країні фактично не було якогось
системного
незалежного
контролю
за
перебігом закупівель. Хоча таке право
громадських
організацій було прямо
прописано у тендерному законодавстві
України.

Наша діяльність

На початку 2011 року в Україні з’явилася
неформальна коаліція авторитетних і
незалежних
неурядових
організацій,
які поставили собі за ціль не допустити
прийняття
тендерного
законопроекту
№7532. У березні 2011 року в коаліцію
входило
близько
30
організацій.
Координацію роботи коаліції здійснювало
Творче об’єднання «ТОРО».
Коаліція стала основою для громадського
Партнерства «За доброчесні державні
закупівлі». Метою діяльності Партнерства є
зниження рівня корупції у сфері державних
закупівель задля задоволення суспільних
проблем.
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Партнерство провело ефективну адвокасі
кампанію, спрямовану на недопущення
корупційних ризиків у законопроекті
№7532 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань
державних закупівель». У рамках кампанії:
•
активісти Партнерства розробили
набір поправок до законопроекту та
зареєстрували їх у парламенті через групу
народних депутатів;
•
направили відкрите звернення
громадськості України до Президента
України Віктора Януковича з вимогою
повернути на доопрацювання законопроект

№7532;
•
організували
публічну
акцію
під
назвою «Президенте, не продавайся!
Заветуй
тендерний
закон
№7532!».
Окрім
цього,
Партнерство
підняло
великий
інформаційний
скандал
в Україні та за її межами навколо
можливого корупціонування тендерного
законодавства, а також, заручившись
допомогою групи українських експертів, які
представляли Партнерства «За доброчесні
державні закупівлі», «Новий громадянин» та
Громадську експертну раду при Українській
частині Комітету з питань співробітництва
між Україною та ЄС, звернулися до
Президента України Віктора Януковича з
проханням врахувати громадські пропозиції
щодо
доопрацювання
законопроекту
№7532 при підготовці офіційної позиції
щодо закону.
З метою залучення громадян до протидії
корупції у сфері закупівель ТОРО ініціювало
національну та регіональну виставки
карикатур «Яка ціна державних закупівель
в Україні?». Їх безпосередньо відвідали
понад 200 соціально активних українців з
5 регіонів України. Онлайн версія виставки
постійно доступна за посиланням: http://
www.integrity.pp.ua/ua/news/photo/vaza18/
album?albumid=7

ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
АДВОКАСІ (представництво громадських інтересів)

Результати діяльності

Громадське Партнерство «За доброчесні державні закупівлі» стало
потужною антикорупційною коаліцією України, до складу якої входять
57 моніторингових неурядових організацій, аналітичних центрів, бізнесасоціацій, медіа та індивідуальних членів. Завдяки понад піврічній
адвокасі-кампанії Партнерством було не допущено закладання в
проекті нового закону про державні закупівлі значних корупційних
втрат на суму в 5 мільярдів євро. Після тривалого тиску громадськості та
міжнародних партнерів Президент України Віктор Янукович заветував
закон та повернув його на доопрацювання в парламент.
Через тематичний сайт Партнерства www.integrity.pp.ua громадськість
України має можливість постійно відстежувати найбільш резонансі
випадки зловживань в закупівлях та самостійно повідомляти про
корупцію у тендерах.
Пріоритети діяльності Партнерства:
•
посилення загальної спроможності громадянського суспільства
здійснювати ефективний громадський моніторинг за державними
закупівлями;
•
постійне інформування ключових цільових груп про ціну
наслідків неефективних держзакупівель;
•
проведення громадського моніторингу державних закупівель у
ключових сферах;
•
вплив на процес реформування тендерного законодавства
України.

Ми вдячні нашим Партнерам

Громадське партнерства «За доброчесні
державні закупівлі» складається з 57
членів, інформація про яких доступна за
посиланням http://integrity.pp.ua/ua/about/
participants

Разом ми змогли:
• домогтися повернення Президентом України законопроекту №7532
на доопрацювання в парламент;
• не допустити закладання в проекті нового закону про державні
закупівлі значних корупційних втрат на суму в 5 мільярдів євро;
• залучити рядових громадян до протидії корупції у сфері закупівель
через виставки карикатур «Яка ціна державних закупівель в Україні?»
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Для нас це важливо!
7 квітня 2011 року Парламент України ухвалив довгоочікуваний
антикорупційний закон. Надії на його успішне впровадження покладали
українські громадяни та посадовці, адже корупція в Україні вже набула
ознак основної загрози національній безпеці держави.
Дії української влади у напрямі подолання корупції не вирізняються
особливою послідовністю. З одного боку, Президент України
задекларував свою готовність боротися з корупцією, створив із цією
метою Національний антикорупційний комітет, ініціював проведення
адміністративної реформи та вніс на розгляд парламенту проект Закону
«Про засади запобігання та протидії корупції в Україні». Парламентом
у 2010 та повторно у 2011 році було прийнято закони, спрямовані на
усунення окремих умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь. З
іншого боку, цей самий парламент у 2010 році скасував антикорупційний
«пакет» законів, а у 2011 році Кабінет Міністрів ліквідував посаду Урядового
повноваженого з питань антикорупційної політики. Непослідовність цих
дій навряд чи дозволяє однозначно говорити про існування реальної
політичної волі боротися з корупцією в державі.

Наша діяльність

Творче об’єднання «ТОРО» та Лабораторія законодавчих ініціатив за розробленою
методологією Transparency International провели дослідження «Національна система
доброчесності – оцінювання України». Дослідження продемонструвало, що жодна із
інституцій або секторів неспроможна чинити будь-який вплив на зниження загального
рівня корупції. Найдоброчеснішою інституцією є Рахункова палата України (65,97б.), а
найменш доброчесними є політичні партії (27,77б.).
Комплексне незалежне оцінювання 13 ключових інституцій та секторів України
було виконане у 2010 році за наступними параметрами: а) спроможність ефективно
здійснювати діяльність, пов’язану з протидією корупції; б) прозорість та підзвітність; в)
роль у запобіганні корупції та забезпеченні належного врядування. До переліку інституцій
увійшли політичні партії, Центральна виборча комісія, правоохоронні органи, Верховна
Рада, засоби масової інформації, Кабінет Міністрів України, Рахункова палата, органи
судової влади, бізнес-сектор, публічний сектор, уповноважений Верховної Ради України
з прав людини, спеціалізовані антикорупційні органи, організації громадянського
суспільства. Методологія дослідження була апробована більша, ніж 70 країнах світу.
Фахівці та експерти з питань антикорупції, представники міжнародних та неурядових
організацій, медіа- та бізнес-секторів розробили набір першочергових рекомендацій,
виконання яких органами влади, самими інституціями та іншими зацікавленими
сторонами дозволило б суттєво підвищити спроможність України ефективно протидіяти
корупції на різних рівнях.
Більше інформації про рекомендації та повні результати дослідження доступні за
посиланням http://www.toro.org.ua/nis/
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Результати діяльності

У дослідженні «Національна система доброчесності – оцінювання України», як на
лакмусовому папірці, проявилися усі недоліки у діяльності по протидії корупції
13 ключових інституцій. Результати дослідження дозволили сформулювати
основні рекомендації щодо реального підвищення спроможності протидіяти
корупції.
Практично в кожному з охоплених дослідженням напрямків в Україні сьогодні
діє спеціалізована громадська організація або їх коаліція:
• Доброчесний парламент – Лабораторія законодавчих ініціатив, Громадський
рух «Чесно»;
• Прозора робота політичних партій – Комітет виборців України, Громадянська
мережа «Опора»;
• Посилення потенціалу громадянського суспільства – Український центр
політичних досліджень;
• Доступ до публічної інформації – Коаліція організацій «Новий громадянин»;
• Якісні публічні послуги – Центр політико-правових реформ;
• Доброчесний бізнес – Глобальний договір ООН, Центр «Розвиток КСВ»;
• Сильний омбудсман – Українська гельсінська спілка з прав людини;
• Незалежні медіа – Телекритика, Інститут масової інформації;
• Ефективні правоохоронні органи – Асоціація моніторів з прав людини.
Творче об’єднання «ТОРО» всіляко підтримує роботу згаданих організацій та
коаліцій. У той же час організація зосереджує свої зусилля на таких напрямках:
• доброчесні державні закупівлі;
• належне державне управління;
• ефективна антикорупційна політика.

Ми вдячні нашим Партнерам
Лабораторія законодавчих ініціатив
(Київ), Transparency International –
Secretariat (Берлін)

Разом ми змогли:

• оцінити 13 ключових інститутів врядування країни, які здійснюють
боротьбу з корупцією та виділити причини, які не дозволяють
інституціям протидіяти корупції;
• підготувати основні рекомендації по реальному підвищенню
спроможності цих інституцій ефективно протидіяти корупції на різних
рівнях.
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЛЕЖНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Для нас це важливо!
Незважаючи на певні успіхи у прийнятті
нового антикорупційного законодавства,
українська влада так і не змогла
продемонструвати помітних результатів
у подоланні корупції. Все це вплинуло на
вкрай негативні оцінки антикорупційних
зусиль України в рейтингах спеціалізованих
міжнародних
організацій.
Зокрема,
Україна посідає стабільно низькі місця
держави в Індексі сприйняття корупції
від Transparency International. Окрім того,
за оцінками міжнародних експертів,
передусім Групи держав Ради Європи
проти корупції (ГРЕКО), Україна демонструє
найгірші в Європі темпи проведення
антикорупційних реформ.
Влада постійно декларує співпрацю з
громадськістю при формуванні політики
протидії корупції, проте на практиці все
відбувається навпаки. Підтвердженням
цього стало прийняття 28 листопада 2011
року Державної програми запобігання і
протидії корупції на 2011-2015 роки, яка
розроблялася без залучення інститутів
громадянського суспільства. 14 грудня
2011 року близько 30 представників
громадських
організацій
України

направили
Відкрите
звернення
до
Президента України щодо брутальних
порушень процедури прийняття Державної
антикорупційної програми. Громадськість
констатувала, що обидва документи були
прийняті з грубим порушенням вимог
Закону про доступ до публічної інформації,
передусім норм ст.15 щодо обов’язкового
оприлюднення за 20 робочих днів проектів
нормативно-правових актів державних
органів та проектів актів органів місцевого
самоврядування. Щодо вказаної вище
антикорупційної стратегії та програми
оприлюднення не відбувалося, а процес
підготовки документів Міністерством юстиції
України проходив без будь-якого публічного
залучення громадськості та фахівців у сфері
протидії корупції.
Ми переконані, що без зобов’язань
дотримуватися
антикорупційного
законодавства немає жодної гарантії, що
протидія корупції не буде використовуватися
владною командою як інструмент зведення
рахунків із політичними опонентами
чи привід для звужування основних
демократичних прав і свобод.

Наша діяльність
Експерти Творчого об’єднання «TOPO» презентували власний аналіз поточної
ситуації в державній антикорупційній політиці та рекомендації щодо належного
впровадження в Україні нового антикорупційного законодавства на засіданні
громадських та урядових експертів України, присвяченого обговоренню
ключових викликів, що постали перед державою, та можливих способів їх
вирішення. Це відбулося 7 липня 2011 року, напередодні офіційної міжурядової
зустрічі Українсько-американської робочої групи «Демократія та верховенство
права». Детальніше з рекомендаціями ТО «ТОРО» можна ознайомитися за
посиланням: http://www.toro.org.ua/news/667.html
Творче об’єднання «ТОРО» об’єднало потенціал громадянського суспільства
України у процесі розробки регіональних програм протидії корупції в Україні.
Зокрема, 21 грудня 2011 року з ініціативи Творчого об’єднання «ТОРО» та в
партнерстві з ГО «Філософія Серця» в місті Вінниці відбувся спеціальний круглий
стіл – презентація проекту обласної антикорупційної програми. Програма була
ухвалена рішенням депутатів Вінницької обласної ради 23 грудня 2011 року.
Вінницька область не єдиний регіон, де Творче об’єднання «ТОРО» допомогло
у просуванні антикорупційних програм.
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЛЕЖНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

22 грудня 2011 року організація ініціювала спеціальне експертне
обговорення проекту програми протидії корупції у місті Києві. Як
результат, процес розробки міської програми подолання корупції у
місті Києві набув ознак публічності а відбувається з максимальним
залученням широких кіл громадськості. Очікується, що програма буде
прийнята навесні 2012 року.

Результати діяльності

ТО «ТОРО» надало експертну та консультативну
допомогу в розробці перших двох в Україні
регіональних антикорупційних програм. Перша
в Україні регіональна антикорупційна програма
була прийнята у Вінниці 23 грудня 2011 року.
Очікується, що аналогічні програми протидії
корупції будуть прийняті в столиці України Києві
та в інших містах нашої країни. буде прийнята
навесні 2012 року.

Ми вдячні нашим Партнерам
Вінницька обласна рада, ГО «Філософія
Серця» (м. Вінниця), Київська міська державна
адміністрація,
Лабораторія
законодавчих
ініціатив (Київ, Україна).

Разом ми змогли:

• ініціювати та підготувати проекти регіональних антикорупційних
програм. Перша в Україні регіональна антикорупційна програма була
прийнята у Вінниці 23 грудня 2011;
• аналогічна програма протидії корупції буде прийнята навесні 2012
року в столиці України Києві.
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Впровадження Закону «Про доступ до публічної інформації»

Для нас це важливо!
У травні 2011 року в Україні вступив в силу Закон «Про доступ до публічної
інформації», який за змістом увійшов у десятку кращих аналогічних законів
світу. Ухвалення цього суспільно важливого закону значною мірою стало
можливим завдяки потужній кампанії на його підтримку та експертній
роботі, проведеній громадськими організаціями, міжнародними
структурами та журналістами. Закон забезпечує прозорість та відкритість
суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права
кожного громадянина на доступ до публічної інформації. Проте в
напрямку його впровадження все ще залишаються значні виклики, а
саме: реальна робота цього закону, втілення його норм у життя.

Наша діяльність

Група громадських експертів України, включаючи експерта Творчого
об’єднання «ТОРО», підготувала для публічних службовців України
Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону
України «Про доступ до публічної інформації». Крім того експерти
розробили для потреб Кабінету Міністрів України низку нормативних
актів у розвиток закону.

Результати діяльності
Впродовж 2011 року в Україні спеціальними тренінгами від громадських
експертів
було
охоплено понад 500 публічних службовців,
безпосередньо
відповідальних за впровадження закону. Самі ж
методичні рекомендації були надіслані всім органам влади України
накладом в 1500 примірників. Також методичні рекомендації були
розміщені на сайті Адміністрації Президента України як визнання їх
повноти та практичної користі, http://www.president.gov.ua/content/inst_
pub_info.html.

Ми вдячні нашим Партнерам
Партнерство 29 організацій громадянського суспільства «За доступ
до публічної інформації», інформацію про яких можна знайти за
посиланням http://www.facebook.com/groups/224105554294542/

Разом ми змогли:
• підготувати для публічних службовців України методичні рекомендації
щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до
публічної інформації»;
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• навчити понад 500 державних службовців впровадженню закону на
практиці.

ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ

Для нас це важливо!
У вересні 2011 року Україна в числі інших 50 країн світу приєдналась до багатосторонньої
міжнародної ініціативи Партнерство «Відкритий Уряд», що була започаткована
Президентами США та Бразилії. Держава взяла на себе зобов’язання у тісній співпраці з
громадськістю підготувати до 8 квітня 2012 року Національний план по впровадженню
ініціативи. Відповідно до плану, українська влада має зосередитися у 2012 році на
реформах за такими чотирма пріоритетами:
• забезпечення виконання урядами конкретних зобов’язань щодо сприяння прозорості
державного управління;
• залучення громадян до участі у процесах державного управління;
• боротьба з корупцією;
• використання нових технологій для покращення державного управління.

Наша діяльність
Творче об’єднання «ТОРО» вирішило допомогти владі виконати свої зобов’язання
та утворило Громадське Партнерство на підтримку впровадження в Україні
ініціативи «Відкритий Уряд». Воно об’єднало 47 авторитетних громадських
організацій та 14 індивідуальних членів-експертів. В грудні 2011 року на адресу
Кабінету Міністрів України Громадським Партнерством були надіслані ключові
пропозиції громадянського суспільства щодо покращення якості публічних
послуг, підвищення доброчесності в державі, розвитку електронного врядування,
забезпечення безпеки в державі. Детально ознайомитися з пропозиціями
громадських експертів можна за посиланням http://www.toro.org.ua/news/our_
position/798.html.

Результати діяльності
В усіх регіонах України працюють регіональні координатори Громадського
Партнерства, які надають громадянам всебічну інформацію про ініціативу та
мобілізують потенціал громадянського суспільства до прискорення реформ
в Україні. До травня 2012 року Громадське Партнерство проводить адвокасі
кампанію, спрямовану на врахування Урядом України пропозицій громадянського
суспільства України в кінцевому варіанті національного плану. План має бути
представленим у квітні 2012 року у Бразилії.

Ми вдячні нашим Партнерам
Громадське Партнерство «Відкритий Уряд», що складається з 47
організацій та 14 індивідуальних членів, інформація про яких доступна
за посиланням http://www.toro.org.ua/ogp/members/

Разом ми змогли:
•
змусити владу у повній мірі виконувати свої зобов’язання щодо
впровадження міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
МІЖНАРОДНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ

Для нас це важливо!
У 2003 році Україна підписала Конвенцію Організації Об’єднаних Націй та
ратифікувала її в жовтні 2006 році. Держава стала учасницею Конвенції 1
січня 2010 року.

Наша діяльність
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1. Важливим внеском Творчого
об’єднання «ТОРО» у боротьбу з
корупцією в Україні стала підготовка
альтернативного
звіту
щодо
реалізації в Україні Конвенції ООН
проти корупції. Такий звіт став одним
з перших серед всіх країн-учасниць
UNCAC та готувався при тісній
взаємодії з Transparency International – Secretariat. Презентація звіту
відбулася в Маракеші (Марокко) під
час конференції держав-учасниць
UNCAC (жовтень 2011).

з корупцією; скасувати депутатську
недоторканність;
реформувати
судову гілку влади та систему
правоохоронних органів тощо.
Показово, що громадський звіт щодо
реалізації UNCAC став предметом
обговорення під час спеціального
круглого
столу
«Здійснення
Конвенції ООН протидії корупції –
оцінка громадянського суспільства»,
що відбувся з ініціативи парламенту
України та Представництва в Україні
ООН у грудні 2011.

Зміст українського звіту відображає
альтернативне бачення неурядовим
сектором України реалізації розділу
ІІІ Конвенції «Криміналізація та
правоохоронна діяльність» та розділу
IV «Міжнародна співпраця», аналіз
існуючого законодавства, доступну
статистичну інформацію та участь
у цьому процесі громадянського
суспільства.
Експерти
констатували,
що
українська
система правоохоронних органів
та
судочинства лише частково
відповідає вимогам Конвенції ООН
проти корупції. Для покращення
ситуації було запропоновано низку
пріоритетних заходів, зокрема:
встановити
відповідальність
юридичних осіб шляхом прийняття
Закону про внесення змін до
деяких
законодавчих
актів
України
щодо
відповідальності
за корупцію; створити новий
спеціалізований орган по боротьбі

2. 1 грудня 2011 року Transparency International оприлюднила черговий
Індекс
сприйняття корупції-2011
(Corruption Perceptions Index 2011),
який демонструє, як експерти з різних
країн оцінюють рівень корупції у
своїх державах. Він є комплексним
індексом, що формується на основі
17 різноманітних досліджень думок
експертів та бізнесменів. При
оцінюванні враховувалися якість
антикорупційного законодавства,
його
дотримання,
доступність
інформації, а також способи
вирішення конфлікту інтересів.
Україна у 2011 році отримала 2,3
бали з 10 можливих, що відповідає
152 місцю зі 183 охоплених
дослідженням країн. Таким чином,
Україна погіршила свій показник
у порівнянні з попереднім роком.
Повна версія ІСК-2011 доступна на
сайті представництва в Україні Transparency International за посиланням
http://www.toro.org.ua/cpi/

ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
МІЖНАРОДНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ

3. 16 серпня 2011 року Transparency
International через свої національні
представництва
звернулося
з
відкритим листом до штаб-квартири
та
представництв
Міжнародної
федерації футбольних асоціацій FIFA
із закликом розпочати антикорупційні
реформи у сфері футболу. Громадські
експерти запропонували в допомогу
футбольним
функціонерам
набір
першочергових кроків, спрямованих
на проведення відкритого обговорення
принципів ефективного менеджменту у
спорті (http://www.toro.org.ua/news/690.
html). Рекомендації були розроблені
Transparency International та поширені
через близько 100 його представництв
по всьому світу. Зокрема, в Україні
рекомендації були передані Федерації
футболу
України.
Враховуючи

непростий досвід підготовки України
до ЄВРО-2012 та те, що найближче
глобальне європейське змагання з
футболу відбуватиметься саме на
теренах України, позиція українського
представництва FIFA в прийнятті
рекомендацій
була
особливо
важливою.
Наприкінці 2011 року організація
Transparency International оголосила
про припинення співпраці з FIFA,
оскільки та залишила без уваги
рекомендації, що були запропоновані
після
корупційних
скандалів
у
світовому футболі.

Результати діяльності

Ми створили перший прецедент спостереження
за виконанням Україною Конвенції ООН проти
корупції, яка набрала чинності у 2006 році.
Оприлюднення щорічного Індексу сприйняття
корупції (CPI) дозволяє реально оцінити
антикорупційні зусилля України з позиції
громадян та експертів.
Ми змогли запропонувати алгоритм підвищення
рівня доброчесності Федерації футболу України,
який, на жаль, не був взятий до уваги.

Ми вдячні нашим Партнерам
Transparency International – Secretariat

Разом ми змогли:
• представити якісну альтернативну оцінку зусиль України в напрямку
зниження рівня корупції;
• розпочати діалог про необхідність реального залучення потенціалу
громадянського суспільства при здійсненні державної антикорупційної
політики .
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ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Для нас це важливо!

Сьогодні корупція стала частиною нашого життя. За хабарі можна відкрити
усі двері та вирішити усі проблеми. Експерти порахували: щорічна сума
поборів досягає розміру половини державного бюджету країни, тобто
понад 130 млрд. грн.
Українці не вірять у можливість подолання корупції в державі та скептично
ставляться до будь-яких ініціатив, спрямованих на зниження рівня
корупції.

Наша діяльність

1. З метою максимального
залучення
потенціалу
громадянського
суспільства
України
до
реальної
боротьби з корупцією Творче
об’єднання «ТОРО»
створило
спеціалізований
сайт
для
громадських антикорупціонерів
www.anticorruption.in.ua.
Учасниками мережі створено
та активно поповнюється банк
кращих антикорупційних практик,
який накопичує реальні приклади
протидії корупції в різних сферах
життя. Саме завдяки таким
практикам
українці
вчаться
реально боротися з корупцією.
2. Творче об’єднання «ТОРО»
ініціювало створення спеціалізованого
сайту
з
питань
державних закупівель www.integrity.pp.ua,
який
відкрився 20 жовтня 2011 року.
Мета сайту - донести до людей
думку про те, що неефективне
використання бюджетних коштів
стосується кожного українця.
3. Активісти Творчого об’єднання
«ТОРО» 9 грудня 2011 року з нагоди
Міжнародного дня боротьби з
корупцією провели інформаційну
кампанію під гаслом: «Влаштуй
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собі свято - зупини корупцію!».
Акція відбулася у Києві, на Майдані
Незалежності. Ми закликали усіх
громадян України відпочити у цей
день від труднощів корумпованого
життя
і
влаштувати
свято.
«Давайте відмовимося платити
сантехніку чи лікарю, викладачу
чи чиновнику. Побачите - ніщо так
не піднімає настрій, як розгублене
обличчя корупціонера, якому
відмовили. А яке ж свято без
подарунка? Зеконом на хабарах купи собі подарунок!» - такі поради
давали українцям представники
антикорупційної організації.
Під час вуличної акції усі бажаючі
мали можливість поставити свої
підписи під зверненнями широкої
громадськості до Президента
України Віктора Януковича та
прем’єр-міністра Миколи Азарова
стосовно схвалених Державної
програми боротьби з корупцією
та Національної антикорупційної
стратегії.
Проекти
згаданих
державних програм не були
оприлюднені, як того вимагає
Закон «Про доступ до публічної
інформації»,
що
означало
повне ігнорування не лише
законів України, а й інтересів
громадськості.

ІІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Результати діяльності
Ми змогли сформувати постійно діючу онлайн-мережу громадських
аткикорупціонерів України, що налічує близько 300 активістів. Завдяки
онлайн-мережі громадські антикорупціонери постійно обмінюються
думками, досвідом та практиками боротьби з корупцією.
Спеціалізований
інтернет-ресурс
www.integrity.pp.ua
дозволяє
дізнатися все про корупцію в тендерах, заявляти про зловживання,
налагоджувати спілкування між сторонами зацікавленими у проведенні
чесних закупівель. Сайт допомагає також громадським організаціям у
проведенні моніторингу за тендерами.
Ми постійно привертаємо увагу пересічних громадян України до
наслідків корупції в їхньому житті.

Ми вдячні нашим Партнерам

Громадське партнерства «За доброчесні державні
закупівлі» складається з 57 членів, інформація
про яких доступна за посиланням http://integrity.
pp.ua/ua/about/participants, мережі громадських
аткикорупціонерів
України
(www.anticorruption.in.ua), Антикорупційна Рада України (член
Глобального
договору
ООН),
Всеукраїнська
спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією
та організованою злочинністю, «Європейський
вибір» і «Філософія Серця»

Разом ми змогли:
• підготувати для публічних службовців України методичні рекомендації
щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до
публічної інформації»;
• навчити понад 500 державних службовців впровадженню закону на
практиці.
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ІІІ НАШІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ

Бюлетень «На шляху до доброчесності»
Бюлетень чи не єдине в Україні інформаційне видання, яке постійно
відслідковує події, думки експертів, аналітиків, діяльність громадських
організацій, а також звичайних громадян у сфері боротьби з
корупцією.
Бюлетень не тільки привертає увагу суспільства до проблеми корупції,
але й ставить за мету визначити за допомогою експертів ключові
події місяця у сфері боротьби з корупцією. Це електронне видання
систематизує матеріали, які стосуються корупції, та визначає ключові
тренди.
Виходить з січня 2010 року, завжди доступний для читачів за посиланням
www.toro.org.ua/inf-buleten/. Transparency International, глобальна
антикорупційна неурядова організація, відзначила ініціативу Творчого
об’єднання «ТОРО» по виданню та широкому розповсюдженню
бюлетеню «На шляху до доброчесності» як дієвий крок у протидії
корупції в Україні.

Інформаційний дайджест громадського Партнерства
«За доброчесні державні закупівлі»
Метою видання є популяризація складної і незрозумілої теми державних
закупівель серед різних цільових груп: медіа, бізнесу, громадських
організацій та звичайних громадян. Окрім того, дайджест передбачає
моніторинг і структуризацію матеріалів про держзакупівлі, враховуючи
діяльність влади, ЗМІ, бізнесу та громадських організацій. Дайджест
виходить двічі на місяць в електронному форматі та доступний за
посиланням http://integrity.pp.ua/ua/news/information-digest

Інформаційний дайджест громадського Партнерства
«Відкритий уряд»

Дайджест інформує про те, що для впровадження ініціативи робить
влада, чим допомагає громадськість, чому експерти вважають
міжнародну ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» шансом для
України. Дайджест популяризує практики, які запроваджені у регіонах
держави для впровадження ініціативи. Ознайомитися з ним можна за
посиланням: http://www.toro.org.ua/ogp/digest/.
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IV НАШІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

1. Громадська експертиза діяльності органів
виконавчої влади
Ми пропонуємо
Під час навчання учасники зможуть отримати знання та посилити свої
вміння за такими темами:
•
Що таке громадська експертиза?
•
Як провести громадську експертизу?
•
Як саме орган влади має розглянути і врахувати експертний
висновок?
Як можна оскаржити дії або бездіяльність органів влади з приводу
невиконання процедур громадської експертизи?

Участь у програмі можуть взяти
Громадські активісти, які планують контролювати діяльність органів
виконавчої влади, застосовуючи інструмент громадської експертизи.

Досвід
Творче об’єднання «ТОРО» через платформу http://civicexpert.in.ua надав
допомогу в роботі більше 100 громадським експертам, які скористалися
інструментом громадської експертизи та моніторингу.

2. Програма консультативного супроводу в організації у
проведенні антикорупційної громадської експертизи
Ми пропонуємо
Під час навчання учасники зможуть отримати знання та посилити свої
вміння за такими темами:
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• Що таке громадська антикорупційна експертиза?
• Якими є антикорупційні стандарти розробки нормативно-правових
актів?
• Що таке типові корупціогенні чинники?
• Як провести аналіз нормативно-правових актів за формальними
ознаками?
• Як провести аналіз нормативно-правових актів на предмет
інформаційної закритості?
• Як провести аналіз нормативно-правових актів на предмет дублювання
функцій?
• Як провести аналіз нормативно-правових актів на наявність
корупціогенних чинників?
• Як підготувати висновок за результатами громадської антикорупційної
експертизи?

IV НАШІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Формат програми передбачає як проходження інтерактивних навчальних
семінарів, так і самостійне виконання учасниками домашніх завдань та
безпосередньо проведення учасниками власних антикорупційних експертиз
(під супроводом консультантів).
В якості тренерів та консультантів Програми консультативного супроводу
виступають кращі експерти всеукраїнського та регіонального рівнів, які мають
практичний досвід проведення громадських антикорупційних експертиз.

Участь у програмі можуть взяти
Громадські активісти, які планують здійснювати громадську
антикорупційну експертизу.

Досвід
У квітні та червні 2011 року відбулися навчальні семінари для
активістів громадських рад, утворених при районних та обласних
державних адміністраціях і центральних органах виконавчої
влади з 14 областей України (Київська, Вінницька, Черкаська,
Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Рівненська, Харківська,
Луганська, Одеська, Хмельницька, Тернопільська, Полтавська та
Львівська області) та АР Крим.
Сформовано середовище активістів громадських рад різного
рівня, які зацікавлені у практичному застосуванні громадської
антикорупційної експертизи.

Повна інформація про навчальні продукти
ТОРО доступна на сайті організації в розділі
«Наші послуги» за посиланням http://www.
toro.org.ua/our_services/
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V МИ ІНФОРМУЄМО ПРО СЕБЕ

Інформаційний супровід діяльності організації будується на
розповсюдженні наступних типів матеріалів:
•
•
•

офіційні релізи та заяви організації;
коментарі та експертні оцінки для медіа;
аналітичні матеріали по темі антикорупції.

У 2011 році про діяльність Творчого об’єднання «ТОРО» в
інформаційному просторі звилося щонайменше 580 матеріалів.
А саме:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

прес-релізів – 47;
прес-анонсів – 13;
газетних статей – 25;
журнальних статей – 8;
статей в електронних ЗМІ – 125;
журналістських розслідувань – 1;
повідомлень на сайтах громадських організацій – 157;
відео програм – 18;
відеороликів – 17;
радіопрограм – 5;
інших публікацій в медіа – 164.

80% матеріалів про діяльність ТО «ТОРО» було опубліковано у
національних медіа. Про діяльність ТОРО у тому числі пишуть та
говорять: «Українська правда», «Комерсант», «Кореспондент»,
«Лівий берег», «Ліга-бізнес-інформ», телеканали «Інтер», ICTV, TVI,
UBR, 5 канал, 24 канал, СТБ та інші.

www.toro.org.ua

Сайт Творчого об’єднання «ТОРО»

На ресурсі ви знайдете інформацію про діяльність організації, новини, послуги,
навчальні програми та інші продукти ТО «ТОРО»

Ми в соціальних мережах

Фейсбук (новини ТО «ТОРО») http://www.facebook.com/TransparencyUA
Вконтакті (новини ТО «ТОРО») http://vk.com/TransparencyUA
Твіттер (новини ТО «ТОРО») http://twitter.com/TransparencyUA
Youtube (відеоматеріали про діяльність ТО «ТОРО»)
http://www.youtube.com/transparencyua
Vimeo (відеоматеріали про діяльність ТО «ТОРО»)
http://vimeo.com/transparencyua
Сторінка Громадського Партнерства «За доброчесні державні закупівлі» на
Фейсбуці (новини Партнерства)
http://www.facebook.com/integrity.of.public.procurements
Сторінка Громадського Партнерства «Відкритий Уряд» на
Фейсбуці (новини Партнерства) http://www.facebook.com/OGPinUA
Сторінка громадських експертів
на Фейсбуці (новини сайту «Робочий стіл громадського експерта»)
http://www.facebook.com/civicexpert
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VІ МИ В ЦИФРАХ

Доходи отримані Творчим об’єднанням «ТОРО» в 2011 році

Проект / донор

В грн.

В євро

Проект «Громадська антикорупційна експертиза»
Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні

130060,56

12386,72

Проект «Доброчесні закупівлі в дії»
ВМТД Pact.Inc.

257159,91

24491,42

Проект «Ринки громаді - кампанія по фактичному
поверненню ринків м. Кіровограда у власність
територіальної громади міста»
Програма розвитку організацій Об’єднаних націй
(ПРООН)

87180,00

8302,86

Проект «Сильний антикорупційний громадський
контроль в Україні»
Transparency International – Чеська Республіка

49654,73

4729,03

Проект «Реальні антикорупційні реформи в Україні це
реальна участь громадськості у їх здійсненні»
МФ «Відродження»

30000,00

2857,14

Разом грн.

554055,20

52767,17

Видатки, профінансовані ТО «ТОРО», у 2011 році
Стаття витрат

грн.

євро

%

Залишок коштів на 01.01.2011
Проектні витрати, у т.ч.
•
Проведення заходів, досліджень
•
Поліграфічні послуги
•
Гонорари координаторам,
залученим експертам
•
Придбання обладнання
•
Розробка веб-сайту
Адміністративні витрати
Разом, грн.
Залишок коштів на 31.12.2011

293387,25
608918,69
192391,05
71327,50
312452,14

27941,64
57992,26
18322,95
6793,10
29757,35

—
78,29
24,74
9,17
40,17
1,64

12748,00
20000,00
168847,76
777766,45
69676,00

1214,10
1904,76
16080,74
74073,00
6635,81

2,57
21,71
100,00
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VІІ НАШІ ЦІННОСТІ

Команда Творчого об’єднання «ТОРО»: ми – команда однодумців.
Нас об’єднують спільні цілі й цінності. Кожен із нас докладає
максимум
зусиль для досягнення спільного результату. В
команді ми розраховуємо на підтримку один одного.

Наші цінності: відкритість, відповідальність, чесність, солідарність, мужність,
справедливість і демократія.
Нашими основними принципами діяльності є:
1.
Як лідери коаліцій ми співпрацюємо з усіма особами та об’єднаннями,
з некомерційними і неприбутковими корпораціями і організаціями, а також
з урядами та міжнародними організаціями, які хочуть боротися із корупцією,
слугуючись при цьому тільки процедурами і пріоритетами, що встановлені
нашими керівними органами.
2.
Ми відкриті, чесні й відповідальні у своїх стосунках із усіма, з ким
співпрацюємо або маємо партнерські відносини.
3.

У нашій роботі ми демократичні, політично і релігійно неупереджені.

4.
Ми активно засуджуємо хабарництво і корупцію там, де вони
проявляються, хоча ми самі не розслідуємо конкретні випадки корупції.
5.
Наша позиція ґрунтується на достовірному,
професійному аналізі і високих стандартах досліджень.

об’єктивному

та

6.
Ми приймаємо тільки таке фінансування, яке не загрожує нашій
здатності вирішувати питання вільно, ретельно і об’єктивно.
7.
Ми надаємо точні та своєчасні звіти про нашу діяльність усім
зацікавленим сторонам.
8.

Ми поважаємо та підтримуємо основні права і свободи людини.

9.
Ми прагнемо до збалансованого і різноманітного уявлення про наші
керівні органи.
10.
Ми впевнені, що створення і впровадження інновацій є ключем до
нашого успіху. Ми шукаємо та застосовуємо нові ідеї та технології. Наші ідеї та
зусилля завжди спрямовані на досягнення результату.
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VІІІ НАШІ ПАРТНЕРИ

Міжнародні та донорські організації

Фундація Біла та Мелінди
Гейтс

Transparency International – Чеська Республіка

Transparency International – Secretariat (Берлін)

Органи влади різних рівнів
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Київська міська
державна адміністрація

Вінницька
обласна Рада

Кіровоградська
обласна державна
адміністрація

VІІІ НАШІ ПАРТНЕРИ

Коаліції громадських організацій

ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТНА РАДА

ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ ЧАСТИНІ КОМІТЕТУ
З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Громадське Партнерство на підтримку
впровадження в Україні ініціативи
«Партнерство Відкритий Уряд»

Civic Partnership for supporting
in Ukraine Open Government
Partnership implementation process

www.toro.org.ua/ogp

Неурядові організації

Громадська організація
«Лабораторія
законодавчих ініціатив»

Український незалежний
центр політичних досліджень
(УНЦПД)

ГО «Філософія Серця»
(м.Вінниця)

Інститут розвитку регіональної преси
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ІХ. НАШІ КОНТАКТИ

До нас завжди можна:
завітати за адресою:
25005 м. Кіровоград, вул. Єгорова, буд. 17, пом.4
написати листа:
25005 м. Кіровоград-5, а/с №48
написати е-mail
info@toro.org.ua

зателефонувати:
т. +38(044)360-52-42
ф. +38(0522)27-27-54
WEB – сайт Творчого об’єднання «ТОРО»
www.toro.org.ua
Увага – з 1 липня 2012 року чекайте на оновлений сайт ТОРО,
www.ti-ukraine.org
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