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Шановні колеги та партнери!
Transparency International Україна - антикорупційна громадська організація, 
яка виступає за відкритість усіх типів суспільних відносин. Саме тому ми 
завжди прагнемо бути якомога більш доступними та прозорими для громадян, 
влади та колег із громадського сектору. Щороку ми презентуємо річний звіт за 
результатами нашої діяльності, детально розповідаючи про досягнення у кожній 
ініціативі та звітуємо про використання коштів.
2013 рік був непростим для життя нашої країни – він приніс жорстокі виклики. 
Результати досліджень за 2013 рік, які проводить Transparency International в 
усьому світі (CPI, Global Corruption Barometer), попереджали про загострення в 
Україні суспільної кризи на тлі прогресуючої корупції та про готовність громадян 
відстоювати свої права. На жаль, вчасно до попереджень не дослухалися. 
В Україні відбулася практично повна делегітимізація державної влади, її вихід 
з-під контролю суспільства. Замість свого конституційного призначення – 
служити інтересам українського суспільства – публічна влада використовувалася 
її представниками з метою самозбагачення. Корупція  стала складовою 
державного управління та основним способом вирішення життєвих питань. 
Громадяни, позбавлені легітимних способів захисту своїх прав і свобод, змушені 
були вдатися до масових протестів, а дії влади з їх придушення призвели до 
чисельних людських жертв.
З приходом до влади нової команди підвищилися очікування українських 
громадян щодо ефективної та невідкладної боротьби з корупцією. Саме тому 
напрацювання громадськості з антикорупційних реформ стали як ніколи 
актуальними. З метою найповнішого та найякіснішого впровадження урядом 
України довгоочікуваних антикорупційних реформ, Transparency International 
Україна виступила співзасновником громадянської ініціативи «Реанімаційний 
Пакет Реформ», у рамках якої розробила Антикорупційну стратегію на 2014-
2017 роки та просуває низку важливих законодавчих рішень, спрямованих на 
кардинальне зниження рівня корупції в Україні. 
Ми віримо, що Україна здатна вийти із зачарованого кола корупції та зрештою 
стати державою, в якій закон і права людини у рівній мірі поважаються як 
державою, так і громадянами. Розуміючи, що стандарти власної прозорості та 
доброчесності мають зростати не лише у владному, а й громадському середовищі, 
вже за традицією пропонуємо Вам власний річний звіт. 

З повагою, 
Олексій Хмара

Виконавчий директор 
Transparency International Україна

Transparency International 
Україна є представництвом 
глобальної антикорупційної 
неурядової організації Transparency 
International, що має понад 90 
національних представництв та 
працює більше як у 100 країнах 
світу. Місія ТІ Україна: обмежити 
збільшення рівня корупції в Україні 
шляхом сприяння прозорості, 
підзвітності і доброчесності 
публічної влади і громадянського 
суспільства. 

Повна інформація Про 
діяльність організації 
достуПна на сайті 

www.ti-ukraine.org

КоРоТКо ПРо НАС
2013 РІК В циФРАх

основні результати за рік

Досягли: 

 ✓ відкриття даних про закупівлі львівської 
міської ради,

 ✓ публічного відкриття міністерством юс-
тиції україни реєстру осіб, що вчинили ко-
рупційні правопорушення;

 ✓ офіційного приєднання україни до гло-
бальної ініціативи з прозорості видобувних 
галузей (eiti),

 ✓ оновлення державної антикорупційної 
програми україни тощо.

Започаткували: 

 ✓ регулярну дискусію між бізнесом, владою 
та громадськістю щодо ризиків корупції в 
приватному секторі; 

 ✓ координацію зусиль громадських активіс-
тів у протидії корупції.

Розпочали: 

 ✓ впровадження стандарту прозорості дер-
жавних закупівель в 6 муніципалітетах (мі-
стах) україни;

 ✓ національну кампанію моніторингу сти-
лю життя високопосадовців україни «декла-
рації без декорацій»;

http://www.ti-ukraine.org
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Як ми діяли в 2013 році? 

 ✓ у коаліціях та громадських мережах впливали на 
вирішення ключових проблеми країни (13 ініціатив)

 ✓ розказували журналістам правдиву інформацію 
про корупцію (11 тематичних прес-конференцій, 8 
аналітичних розробок, 5 спеціалізованих інфогра-
фік)

 ✓ навчали представників місцевої влади та громад-
ських антикорупціонерів (8 семінарів)

 ✓ пропонували шляхи вирішення ключових про-
блем україни на міжнародному рівні (5 ініціатив)

 ✓ вимагали від влади прозорості та активності в 
антикорупційних реформах, проводячи публічних 
акцій (2 мирні акції - «вони гальмують реформи» та 
«Пробий стіну бюрократії!»)

 ✓ адвоктували зміни в законодавстві (5 законопро-
ектів)

Transparency International Україна в медіа

у 2013 році ми піднімали в медіа такі важливі теми:

Приховування майнових декларацій служ-
бовців та брехню у самих деклараціях

Потреба кардинальних змін державної анти-
корупційної програми

н е о б х і д н і с т ь  р е а л ь н и х 
 антикорупційних реформ як частини зо-
бов’язань україни перед Єс: 

відкритість державних закупівель на місце-
вому рівні: 

Прояви корупції в державних органах влади: 

 ✓ національну інформаційну кампанію «Ко-
рупція вбиває!».

Розробили: 

 ✓ повну онлайн базу майнових декларації 
високопосадовців з усієї україни;

 ✓ законопроект про регулювання конфлікту 
інтересів публічних службовців; проект ан-
тикорупційної стратегії україни на 2014-2017 
роки.

Відстежили: 

 ✓ виконання україною вимог стамбульсько-
го антикорупційного плану дій як частини 
зобов’язань перед організацією економічного 
співробітництва і розвитку; 

 ✓ реальний стан впровадження україною 
вимог глобальної ініціативи «Партнерство 
відкритий уряд».

Видали:

 ✓ 6 посібників про боротьбу з корупцією на 
національному та локальному рівні (див. роз-
діл «наші видання»).

Зміцнили: 

 ✓ команду ті україна, удосконаливши вну-
трішні процедури роботи організації, залу-
чивши до роботи 5 нових кваліфікованих екс-
пертів, розширивши пропозиції для роботи 
волонтерів. за цей рік кожен член команди ті 
україни пройшов спеціалізоване навчання у 
тому напрямку, за який відповідає.

http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications
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стандарти відкритого врядування в україні: 

важливість публічного відкриття державних 
реєстрів

участь громадян у корупції

про це писали та говорили:

Найчастіше про свою роботу ми інформували 
через:

Також ми постійно інформуємо про свою роботу 
через:

•	 Сайт Transparency International Україна www.
ti-ukraine.org  

на ньому ви знайдете детальну інформацію про ді-
яльність організації, новини, послуги, навчальні 
програми та інші продукти transparency international 
україна.

•	 Соціальні мережі

http://www.ti-ukraine.org
http://www.ti-ukraine.org
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•	 Тематичні сторінки ініціатив ТІ Україна в соці-
альних мережах: 

громадське Партнерство «за доброчесні державні 
закупівлі» у Facebook  (новини Партнерства) 

громадське Партнерство «відкритий уряд» у 
Facebook  (новини Партнерства)

Експертна ініціатива «робочий стіл громадського 
експерта»

Коаліція із моніторингу стилю життя високопоса-
довців україни «декларації без декорацій у Facebook 

громадський проект айболить у Facebook

http://www.facebook.com/integrity.of.public.procurements
http://www.facebook.com/integrity.of.public.procurements
http://www.facebook.com/OGPinUA
http://www.facebook.com/OGPinUA
http://www.facebook.com/civicexpert
http://www.facebook.com/civicexpert
https://www.facebook.com/deklaraciibezdekoracii
https://www.facebook.com/deklaraciibezdekoracii
https://www.facebook.com/pages/Aybolit/416002865174436
http://www.facebook.com/TransparencyUA
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НАшА КоМАНдА 

Правління

АНДРІЙ МАРУСОВ - Голова правління

Позаштатний кореспондент газети «Дзеркало тижня», 
незалежний експерт з питань державних закупівель

ОлекСІй ХмаРа  
виконавчий директор

khmara@ti-ukraine.org

аНаТОлІй СТОяН  
адміністративний директор
stoyan@ti-ukraine.org

лаРиСа лаЗаРєВа 
головний бухгалтер 
lazareva@ti-ukraine.org 

РУСлаН РябОШапка
керівник департаменту аналізу політики
(до березня 2014 року)

riaboshapka@ti-ukraine.org

ОлеНа кІфеНкО
керівник департаменту фандрайзингу та 
міжнародних відносин 
kifenko@ti-ukraine.org

Ольга ТимчеНкО 
керівник департаменту комунікацій 
tymchenko@ti-ukraine.org

алла ВОлОШиНа
старший аналітик департаменту аналізу 

антикорупційної політики 
voloshyna@ti-ukraine.org

НаТалІя кОВальчУк 
старший аналітик департаменту аналізу 
політики 
kovalchuk@ti-ukraine.org

аНаСТаСІя кОЗлОВцеВа
менеджер департаменту міжнародних відносин
kozlovtseva@ti-ukraine.org

ОлеНа ВлаСОВа
перекладач

elenavl2301@gmail.com

ВаСиль ЗайцеВ
ІТ-менеджер

zaytsev@ti-ukraine.org

ОкСаНа НеШкРеба
офіс-менеджер 

neshkreba@ti-ukraine.org

Олег мОРОЗ 
контент-менеджер
moroz@ti-ukraine.org

майкл РаНІ
аналітик
runey@ti-ukraine.org

АНДРІЙ МЕЛЕШЕВИЧ

Доктор філософії в галузі політології (Ph.D., Syracuse 
University, США), професор,  декан факультету правничих наук 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія»

КОСТЯНТИН КРАСОВСЬКИЙ

Головний юридичний радник компанії Cadogan Petroleum Plc 
(Велика Британія)

ЮХАНІ ГРОСМАН

Директор проекту Strengthening Integrity and Accountability in 
Indonesia. Management Systems International (Індонезія)

НАТАЛІЯ СОКОЛЕНКО

Учасниця руху «Стоп цензурі», володарка преміії «Телетріумф» 
у номінації «Репортер», комунікаційна менеджерка ГО «Центр 
Ю.Ей.»

mailto:khmara@ti-ukraine.org
mailto:stoyan@ti-ukraine.org
mailto:lazareva@ti-ukraine.org
mailto:riaboshapka@ti-ukraine.org
mailto:kifenko@ti-ukraine.org
mailto:tymchenko@ti-ukraine.org
mailto:voloshyna@ti-ukraine.org
mailto:kovalchuk@ti-ukraine.org
mailto:voloshyna_AT_ti-ukraine.org
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1xjvr8k8sgkxz/?&v=b&cs=wh&to=kozlovtseva@ti-ukraine.org
mailto:elenavl2301@gmail.com
mailto:zaytsev@ti-ukraine.org
mailto:neshkreba@ti-ukraine.org
mailto:moroz@ti-ukraine.org
mailto:runey@ti-ukraine.org
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НАшІ ПоСлУГи

Для громадян:

 ✓ інформація про стан корупції в державі, її кон-
кретні форми, недоброчесних представників держа-
ви;

 ✓ методично-консультаційна допомога про спосо-
би протидії корупції;

 ✓ навчальні програми про те, як виявляти коруп-
цію та застосувати антикорупційні механізми.

Для неурядових організацій:

 ✓ навчання та тренінги з наступних тем: 

 ✓ стратегічне планування діяльності організації;

 ✓ проведення громадського моніторингу, громад-
ської експертизи та громадської антикорупційної 
експертизи; 

 ✓ стандарти роботи неурядових організацій на ос-
нові досвіду ті україна;

 ✓ громадський моніторинг стилю життя високопо-
садовців;

 ✓ проведення адвокасі кампаній та застосування 
інструментів впливу на рішення влади різних рівнів;

 ✓ консультування по формування ефективної ан-
тикорупційної політики;

 ✓ підтримка антикорупційних ініціатив, грома-
дянських мереж, організація публічних антикоруп-
ційних заходів та акцій.

Для бізнесу:

 ✓ проведення семінарів, тренінгів щодо врегулю-
вання конфлікту інтересів та забезпечення відкри-
тості закупівель;

 ✓ допомога у підготовці комплайєнс-програм;

 ✓ навчальні програми із впровадження антико-
рупційних стандартів.

Для держави:

 ✓ аналіз корупційних ризиків проектів законів та 
актів уряду, а також ефективності державної анти-
корупційної політики;

 ✓ незалежна та неупереджена інформація про стан 
справ із корупцією;

 ✓ якісні пропозиції щодо антикорупційної політи-
ки, які відображають потреби суспільства;

 ✓ моніторинг та оцінка корупційних ризиків при 
впровадженні великих інфраструктурних проектів;

 ✓ консультації та тренінги із питань антикоруп-
ційної політики, антикорупційного законодавства, 
конфлікту інтересів, державних закупівель тощо;

 ✓ методична, консультаційна підтримка місцевих 
рад у впровадженні стандарту відкритості та прозо-
рості муніципальних закупівель.
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НАПРЯМКи НАшої дІЯльНоСТІ
ЕФЕКТиВНА дЕРжАВНА АНТиКоРУПцІйНА ПолІТиКА

Адвокатування змін до державної антикорупційної 

програми у підходах щодо її імплементації

у результаті масштабної адвокасі-кампанії по лобі-
юванню змін до «державної програми щодо запобі-
гання та протидії корупції на 2011-2015 рр.» та зав-
дяки широкій увазі медіа, уряд україни затвердив 
оновлену антикорупційну програму. 

Що це означає?

длЯ ГРоМАдЯН:

можливість реально впливати на зниження 
рівня корупції і хабарництва на всіх рівнях су-
спільних відносин: побутовому, адміністратив-
ному, політичному. спрощення адміністратив-
них процедур. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246977346&cat_id=244276429
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длЯ бІЗНЕСУ: 

спрощення ведення бізнесу завдяки створенню 
багатофункціональних центрів для надання фі-
зичним і юридичним особам адміністративних 
послуг, запровадження системи «єдиного вік-
на» на загальнодержавному й місцевому рівнях, 
впровадження системи електронних закупівель, 
тощо.

длЯ дЕРжАВи:

реально працююча антикорупційна національ-
на політика, яка дозволяє економити бюджетні 
кошти, підвищити ефективність системи запо-
бігання і протидії корупції, зменшити обсяги 
тіньової економіки, сформувати у громадськості 
активну позицію із запобігання і протидії ко-
рупції.

Що для цього було зроблено, ключові кроки: 

 ✓ експерти з моніторингу державної антикоруп-
ційної програми з усіх регіонів україни узгодили 
спільний план дій із адвокатування змін до програ-
ми;

 ✓ під час публічної акція «вонИ гальмуЮть ан-
тикорупційні реформи в україні» під адміністраці-
єю Президента та Кабінетом міністрів україни гро-
мадські експерти передали конкретні зауваження та 
рекомендації до Кабінету міністрів;

 ✓ експерти дослідили основні проблеми держпро-
грами та визначили середній бал успішності її вико-
нання у 2,7 із 5 можливих. відеоінфографіка на тему 
«зрив державної антикорупційної програми – це не 
смішно!» зібрав більше 6 000 переглядів;

 ✓ українські медіа, зокрема, Forbes україна, оп-

рилюднили онлайн інфографіку по кожному із 15 
пунктів держпрограми;

 ✓ активісти вимагали особистого прийому від 
прем’єр-міністра україни миколи азарова та пред-
ставників його секретаріату;

 ✓ з метою донесення результатів громадської оцін-
ки безпосередньо до Президента україни та інших 
ключових посадовців провели мирну театралізовану 
акцію «Пробий стіну бюрократії»;

 ✓ домоглися кардинального перегляду державної 
антикорупційної програми. 

ЗбРоЯ В РУКи: 

державної програми щодо запобігання і проти-
дії корупції на 2011-2015 роки 

ПАРТНЕРи: 

Посольство Королівства нідерландів в україні 
(Програма матра)

міжнародний фонд «відродження» 

Програма розвитку оон в україні (Проон)

антикорупційна рада україни

а також громадські антикорупціонери-учасники 
платформи anticorruption.in.ua.

http://ti-ukraine.org/news/2675.html
http://ti-ukraine.org/news/2675.html
http://ti-ukraine.org/news/2698.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2861.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2861.html
http://ukraine.nlembassy.org
http://ukraine.nlembassy.org
http://www.irf.ua
http://www.undp.org.ua/ua/about-undp
http://www.transparentukraine.org
http://anticorruption.in.ua/
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Залучення громадянського суспільства до моніторингу 

політики щодо конфлікту інтересів

ініціатива триває. наразі проаналізовано існую-
чі моделі врегулювання конфлікту інтересів у різ-
них країнах світу, як то: молдова, вірменія, украї-
на, Польща, сШа, нова зеландія, Швеція, Канада, 
Кенія, Португалія, сінгапур. розроблено концеп-
цію антикорупційного превентивного органу, який 
би опікувався питаннями доброчесності публічної 
служби та питаннями стратегування і координації 
антикорупційної політики. Підготовлено проект ан-
тикорупційної стратегії україни на 2014-2017 роки.

Що це означає?

длЯ ГРоМАдЯН: 

впевненість у прозорості і доброчесності дер-
жавної влади внаслідок доступності інформації 
про можливий конфлікт інтересів. можливість 
контролювати держслужбовців та притягати їх 
до відповідальності у разі виявлення конфлікту 
інтересів. 

длЯ бІЗНЕСУ:

Чесні та прозорі стосунки із владою. можли-
вість брати участь у неупереджених тендерах, 
зменшення монополізації ринку послуг та роз-
ширення здорової конкурентоспроможності.

длЯ дЕРжАВи:

Підвищення рівня довіри з боку громадян за 
рахунок прозорості, прояву доброчесності. на-
лежне виконання своїх обов’язків відповідно до 
міжнародних антикорупційних стандартів. до-
тримання етики державного службовця та його 
убезпечення від прийняття рішень під певним 
тиском.

Що для цього було зроблено, ключові кроки: 

 ✓ вивчили досвід врегулювання конфлікту інтере-
сів у країнах молдова, грузія, вірменія та Польща; 

 ✓ розробили кампанію із адвокатування в україні 
тематичного законодавства;

 ✓ здійснили юридичний аналіз питання конфлікту 
інтересів в україні та порівняли його з іншими дер-
жавами де працює подібне законодавство;

 ✓ розробили опитувальник для державних служ-
бовців щодо їх обізнаності з поняттям конфлікту ін-
тересів та механізмами його врегулювання;

 ✓ розробили концепцію законопроекту щодо за-
провадження антикорупційного превентивного ме-
ханізму на публічній службі, що включає у себе пи-
тання врегулювання конфлікту інтересів;

 ✓ розпочали адвокатування антикорупційних ре-
форм як частину вимог громадськості до уряду в 
рамках «реанімаційного Пакету реформ».
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ПАРТНЕРи: 

transparency internatrional Moldova

transparency internatrional anticorruption Center

ті-секретаріат www.transparency.org 

український інститут Публічної Політики

Stefan Batory Foundation

ПРоЗоРІ ПУблІчНІ ФІНАНСи

Адвокасі кампанія спрямована на впровадження в Україні 

політики належного регулювання питання конфлікту 

інтересів «декларації без декорацій» 

Проміжний результат ініціативи, досягнутий на кі-
нець 2013 року – ініційовано публічну дискусію про 
необхідність правдивого декларування статків висо-
копосадовців та дотримання органами влади права 
на доступ до інформації. завершено перший етап 
ініціативи – сформовано он-лайн базу даних декла-
рацій понад як 400 високопосадовців. завдяки цій 
базі даних декларації службовців стали доступними 
для широкого загалу. 

Що це означає?

длЯ ГРоМАдЯН:

контрольована підзвітність та прозорість міс-
цевих посадовців знизить ризики корупційних 
зловживань, що відчутно б`ють по місцевим бю-
джетам. усвідомлення посадовцями пильного 
громадського контролю спонукатиме їх краще 
слугувати інтересам територіальних громад. 

длЯ дЕРжАВи:

зменшення рівня корупційних зловживань ви-
сокопосадовцями, розуміння ними індивіду-
альної відповідальності перед громадянами. як 
результат - зростання публічної довіри до добро-
чесних посадовців і усвідомлення невідворотно-
сті дотримання законодавства недоброчесними.

 Що для цього було зроблено, ключові кроки: 

 ✓ transparency international україна сформувала 

www.transparency.md
www.transparency.am
http://www.uipp.org.ua
www.batory.org.pl
http://ti-ukraine.org/declarations/map
http://ti-ukraine.org/declarations/map
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національну мережу моніторів за стилем життя ви-
сокопосадовців в форматі громадянського партнер-
ства «за відкритість майнових декларацій публічних 
службовців україни»;

 ✓ розробили методологію оцінювання відповідно-
сті стилю життя високопосадовців їх задекларова-
ним статкам та підготовлено активістів по її вико-
ристанню;

 ✓ 20 червня відбувся старт кампанії «декларації 
без декорацій», який отримав широкий розголос у 
медіа. створено сторінку ініціативи у Facebook та 
на сайті, виготовлено відеоінфографіку, яка наочно 
розповідає про суть ініціативи;

 ✓ надіслали низку запитів (у тому числі повторних) 
до 80 органів державної влади, з яких 47 надали копії 
декларацій; 29 органів - відомості, зазначені в майно-
вих деклараціях, а 4 міністерства відправили шукати 
відомості в медіа або на своїх офіційних веб-сайтах;

 ✓ разом з фондом захисту права на доступ до ін-
формації інституту медіа Права подали до суду на 
мвс, мінприпроди, міненерговугілля та моз че-
рез порушення ними вимоги законів «Про доступ до 
публічної інформації» та «Про засади запобігання і 
протидії корупції»;

 ✓ дані декларацій понад 400 високопосадовців 
україни зібрали у відкриту базу, підготували онлайн 
мапу декларацій. 

ЗбРоЯ В РУКи: 

Банк декларацій понад як 400 українських ви-
сокопосадовців україни, який містить відомості 
про їх офіційні доходи та майно за 2011-2012 рр., 
декларації чиновників

ПАРТНЕРи: 

міжнародний фонд «відродження»

Посольство Королівства нідерландів в україні 
(Програма матра)

Посольство Європейського союзу в україні

Представництво фонду фрідріха науманна в 
україні

Проект «об’єднуємося заради реформ (uniter)»

го «Поліський фонд міжнародних та регіональ-
них досліджень»

донецька обласна організація вго «Комітет ви-
борців україни»

го іПц «наше право», м. львів

го «дніпропетровський координаційно-екс-
пертний центр з питань регуляторної політики»

http://ti-ukraine.org/what-we-do/projects/project-2739.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/projects/project-2739.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/projects/project-2739.html
https://www.facebook.com/deklaraciibezdekoracii
http://ti-ukraine.org/declarations
http://ti-ukraine.org/news/2973.html
http://www.medialaw.kiev.ua/foi/foi_fund/
http://www.medialaw.kiev.ua/foi/foi_fund/
http://ti-ukraine.org/declarations/map
http://www.irf.ua
http://ukraine.nlembassy.org
http://ukraine.nlembassy.org
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm%20
http://www.ukrajina.fnst.org/Aktuell/773c/index.html
http://www.ukrajina.fnst.org/Aktuell/773c/index.html
https://www.pactworld.org/ukraine
http://pfirs.org/%3Fcat%3D1%26language%3Dru
http://pfirs.org/%3Fcat%3D1%26language%3Dru
http://cvu.dn.ua/%20
http://cvu.dn.ua/%20
http://www.law.lviv.ua
http://www.dcecrp.ho.ua
http://www.dcecrp.ho.ua
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Пілотне впровадження інформаційного Стандарту 

відкритості та прозорості державних закупівель для органів 

місцевого самоврядування України

львівська міська рада зробила відкритими держав-
ні закупівлі, використовуючи стандарт відкритості 
та прозорості державних закупівель, розроблений 
transparency international україна. слідом за льво-
вом стандартом зацікавилися близько 30 муніци-
палітетів з усіх куточків україни, а 6 міст виявили 
бажання імплементувати цей інструмент у робо-
ті виконавчого комітету місцевої ради: Кривий ріг, 
вінниця, Кузнецовськ (рівненська область), Київ, 
Комсомольськ (Полтавська область), луцьк. разом із 
представниками осередків transparency international 
в україні та республіці Чехія львівська міська рада 
підписала тристоронній меморандум про впрова-
дження стандарту відкритості та прозорості дер-
жавних закупівель. він зобов’язує муніципалітет 
зробити прозорими всі етапи державних закупівель 
міста. 

Що це означає?

длЯ ГРоМАдЯН: 

зможуть у режимі реального часу відслідковува-
ти куди витрачаються гроші громади, впливати 
на пріоритети органів влади та на якість здійс-
нених закупівель, наприклад, закупівлю ліків 
для місцевих лікарень та продуктів харчування 
для дитячих садків та шкіл. 

длЯ бІЗНЕСУ: 

місцевий бізнес завдяки розширеному доступу 
до закупівельної інформації зможе брати участь 
у закупівлях муніципалітетів за дійсно сприят-
ливих умов, які забезпечують чесну конкурен-
цію та виключають корупційні оборудки.

длЯ дЕРжАВи:

впровадження відкритого підходу до закупівель 
суттєво сприятиме розвитку прозорого місце-
вого самоврядування в україні та зміцненню 
довірчих взаємовідносин між територіальними 
громадами та їхніми представниками. Підви-
щиться ефективність закупівель муніципаліте-
тів та, як наслідок, задоволення потреб місцевих 
громад. Підзвітність та прозорість покращить 
можливості залучення зовнішніх (в тому числі 
міжнародних) фінансових ресурсів у регіон. 

 Що для цього було зроблено, ключові кроки:

 ✓ організовано у квітні 2013 року першу загальну 
зустріч представників муніципалітетів, на якій екс-
перти ті україна та ті Чехія представили можливо-
сті використання стандарту, та ознайомили з осо-
бливостями його впровадження;

 ✓ проведено навчальний візит до республіки Чехія 
представників міст львів, миколаїв, Бердянськ ме-
тою якого було отримати практичний досвід щодо 
застосування стандарту на рівні територіальних 
громад;

 ✓ підписано тристоронній меморандум про впро-
вадження стандарту прозорості між мерією львова 
та ті україна, а також ті Чехія.
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ЗбРоЯ В РУКи: 

алгоритм прозорості для кожного муніципалі-
тета: 10 кроків прозорості

методичний посібник «стандарт відкритості та 
прозорості державних закупівель для органів 
місцевого самоврядування україни» 

ПАРТНЕРи:

transparency international Czech republic

громадське партнерство україни «за доброчесні 
державні закупівлі» 

львівська міська рада

інститут міста 

НАлЕжНЕ ТА ПРоЗоРЕ ВРЯдУВАННЯ

Моніторинг впровадження в Україні Національного плану дій 

з реалізації міжнародної ініціативи Партнерство «Відкритий 

Уряд» (Open Government Partnership)

громадськість підготувала альтернативний моніто-
ринговий звіт про впровадження україною вимог 
ініціативи «Партнерство відкритий уряд». він був 
представлений у лондоні на глобальному cаміті кра-
їн-учасниць ініціативи open government Partnership. 

між громадянським суспільством і урядом було 
розпочато реальний діалог з питань впроваджен-
ня ogP-ініціативи, який все ж було перервано на-
прикінці 2013 року. Постійно діє коаліція з понад 50 
неурядових організацій, зацікавлених у належному 
впровадженні національного плану дій з впрова-
дження в україні ініціативи «Партнерство «відкри-
тий уряд».

україна  отримала статус країни-кандидата в гло-
бальній ініціативі з прозорості видобувних галузей 
(Еіті).

Що це означає?

длЯ ГРоМАдЯН: 

можливість вільно реалізувати своє право на 
участь у вироблені владних рішень, мати без-
перешкодний доступ до публічної інформації, 
користуватися перевагами електронного вряду-
вання та безпосередньо впливати на зниження 
рівня корупції в україні.

http://ti-ukraine.org/sites/default/files/images/10_steps-01.jpg%2520
http://ti-ukraine.org/sites/default/files/images/10_steps-01.jpg%2520
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2490
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2490
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2490
http://www.transparency.cz
http://integrity.pp.ua/ua/about/participants
http://integrity.pp.ua/ua/about/participants
http://city-adm.lviv.ua/%20
http://www.city-institute.org
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длЯ бІЗНЕСУ:

 спрощений доступ до дозвільних процедур та 
скорочення витрат на ведення бізнесу.

длЯ дЕРжАВи:

більш якісний рівень роботи державних ві-
домств, зростання довіри громадян до дій уряду. 

Що для цього було зроблено, ключові кроки:

 ✓ представили уряду україни альтернативний гро-
мадський звіт про стан впровадження в україні іні-
ціативи «Партнерство відкритий уряд»;

 ✓ оприлюднили громадський звіт для широкого 
використання українською та англійською мовами, 
включно із друкованою інфографікою;

 ✓ презентували громадський звіт міжнародним 
організаціям та журналістам як в україні так і під 
час глобального cаміту open government Partnership 
2013 у лондоні;

 ✓ домоглися набуття україною статусу країни-кан-
дидата в глобальній ініціативі з прозорості видобув-
них галузей (Еіті). 

ЗбРоЯ В РУКи: 

методичний збірник, що містить повні резуль-
тати громадського моніторингового звіту та ін-
фографіку. 

ПАРТНЕРи:  

Програма розвитку організації об’єднаних на-
цій

міжнародний фонд «відродження»

Понад 60 членів громадського Партнерства  на 
підтримку ініціативи відкритий уряд 

Посольство великої Британії в україні

Впровадження онлайн-інструменту рейтингування 

медичних установ з питання протидії корупції – електронна 

платформа «Айболить»

У Кіровоградській області запрацювала антикорупційна платформа 
«айболить» для збору відгуків про доброчесних медиків, що є 
розробкою Transparency International Україна. Наразі в базу даних 
додатково внесені всі медичні заклади України, готується запуск 
платформи на національному рівні.

громадяни україни незабаром отримають 
онлайн-ресурс, де буде зібрано позитивний досвід 
пацієнтів, що отримали належне лікування без не-
обхідності використання корупції у будь-якій фор-
мі.

Що це означає?

длЯ ГРоМАдЯН: 

отримають можливість скористатися послуга-
ми саме доброчесних лікарів, а також зможуть 
поділитися позитивним досвідом перебування у 
медичному закладі.

http://www.youtube.com/watch?v=mm9cioXDbac
http://www.youtube.com/watch?v=_naXhEqVyKo
http://ti-ukraine.org/news/2844.html
http://ua-energy.org/eiti
http://ua-energy.org/eiti
http://ti-ukraine.org/news/2844.html
http://ti-ukraine.org/news/2844.html
http://ti-ukraine.org/news/2844.html
http://www.undp.org.ua/ua
http://www.undp.org.ua/ua
http://www.irf.ua
http://www.toro.org.ua/ogp/members/
http://www.toro.org.ua/ogp/members/
https://www.gov.uk/government/world/ukraine.uk
file:///C:\TI\2014\����\������\aybolit.in.ua
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длЯ дЕРжАВи:

можливість заохочувати доброчесних лікарів, 
сприяючи просуванню стандартів добропоряд-
ності у медичній спільноті.

  Що для цього було зроблено, ключові кроки:

 ✓ провели фокус-групу щодо запуску сайту серед 
громадських діячів, що працюють у сфері охорони 
здоров’я, представників медичних закладів та при-
ватної медичної практики;

 ✓ запустили сайт айболить для Кіровоградської 
області; 

 ✓ підготували та широко розповсюдили інформа-
ційні листівки серед відвідувачів лікарень Кірово-
градської області;

 ✓ розробили промо-відеоролик, що пояснює суть 
ініціативи;

 ✓ зібрали на одному сайті інформацію про медичні 
заклади усієї україни. 

ЗбРоЯ В РУКи:

веб-сайт aybolit.in.ua - інструмент контролю 
громадськості за медпрацівниками. відеоінфо-
графіка про сайт та сторінка проекту у Facebook.

ПАРТНЕРи: 

ті-секретаріат www.transparency.org

ПРоФЕСІйНІ ГРоМАдСьКІ АНТиКоРУПцІоНЕРи

Підготовка до запуску Національної інформаційної кампанії 

«Корупція вбиває»

силами transparency international україна та ре-
кламної агенції Cheil ukraine підготовлено до друку 
серію провокаційних макетів для зовнішньої анти-
корупційної реклами. з провайдерам реклами до-
сягнуто домовленості про її розміщення на умовах 
про боно по всій території україні. 

метою рекламної кампанії є привернення уваги гро-
мадян до явища корупції, зміна ставлення громадян 
до корупції з нейтрального на різко-негативне. Експер-
ти ті україна надають консультації через платформу 
www.anticorruption.in.ua щодо застосування інстру-
ментів протидії корупції. 

Що це означає?

длЯ ГРоМАдЯН:

отримають просту та зрозумілу платформу для 
самоосвіти у питаннях протидії корупції та 
здійснення громадського контролю. зацікавлені 
спільноти громадян будуть підтримані у веденні 
ними власних антикорупційних кампаній.

длЯ бІЗНЕСУ:

знизить корупціогенність бізнес-середовища та 
сприятиме прозорим і очікуваним правилам 
ведення бізнесу через започаткування дії прин-
ципу невідворотності покарання за корупційні 
діяння. 

http://ua.aybolit.in.ua/
http://www.youtube.com/watch?v=5E-bd5049CA&list=UUQJFbaoYJHT5gGUhtUM4s9w&feature=c4-overview
http://aybolit.in.ua/
http://ti-ukraine.org/news/2780.html
http://ti-ukraine.org/news/2780.html
https://www.facebook.com/pages/Aybolit/416002865174436?fref=ts
http://www.transparency.org/
http://www.anticorruption.in.ua


32 33

длЯ дЕРжАВи:

активізує суспільне замовлення на боротьбу з 
корупцією; збільшення числа активних грома-
дян, які долучаються до боротьби з корупцією, 
поступово знизить рівень побутової та адміні-
стративної корупції.

 Що для цього було зроблено, ключові кроки:

 ✓ команда transparency international україна роз-
робила ідею та стратегію зовнішньої інформаційної  
кампанії, спрямованої на зміну ставлення пересіч-
ного громадянина до корупції;

 ✓ спільно із Біржею соціальної реклами провели 
конкурс серед рекламних агенцій україни на краще 
втілення ідеї на умовах pro bono. Переможець кон-
курсу рекламна агенція Cheil ukraine разом з коман-
дою transparency international україна виконала ряд 
фотосесій та виготовили макети зовнішньої рекла-
ми;

 ✓ за підтримки асоціації зовнішньої реклами 
україни розміщено 200 біл-бордів по всій території 
україни.

ЗбРоЯ В РУКи:

веб-сайт  кращих дієвих антикорупційних прак-
тик www.anticorruption.in.ua 

ПАРТНЕРи: 

Біржа соціальної реклами

рекламна агенція Cheil ukraine 

асоціація зовнішньої реклами україни

ІНСТиТУцІйНий РоЗВиТоК ТІ 
УКРАїНА

Зміцнення національного представництва Transparency International в 
Україні стало одним із пріоритетних завдань 2013 року. З цією метою 
було удосконалено внутрішні процедури роботи організації. Показником 
успішності цього нелегкого процесу став пройдений міжнародний аудит. 
Цього року команда ТІ Україна поповнилася новими високопрофесійними 
експертами. Було організовано стажування персоналу в іноземних 
представництвах Transparency International. Наприкінці 2013 року 
фахівці ТІ Україна розробили програму авторизованого членства для 
громадянських організацій з усієї України та провели ряд ознайомчих 
тренінгів для громадського сектору із використання стандартів 
урядування у роботі громадських організацій.

Вся правда про Transparency International Україна 

одним із заходів, який привернув широку увагу 
громадськості стала відкрита зустріч «вся правда 
про transparency international україна», в якій взя-
ла участь команда та Правління ті україна. вико-
навчий директор олексій Хмара та члени правлін-
ня ti україна андрій мелешевич й андрій марусов 
протягом 3 годин звітували про поточну діяльність 
організації, відповіли на всі гострі запитання жур-
налістів. дізнатися правду про антикорупційну ор-
ганізацію прийшли громадські експерти, студенти, 
журналісти, урядовці, представники донорських ор-
ганізацій і просто зацікавлені люди, всього більше 
50 гостей.   

У жовтні ТІ-Україна успішно пройшла міжнародний аудит

громадська організація transparency international 
україна успішно пройшла перевірку міжнарод-
них  аудиторів та отримала позитивний висновок. 
Комплексний аудит організації на відповідність 
стандартів uSaiD проводила аудиторська компа-
нія emergex Business Solutions. аудитори  перевіри-

http://www.anticorruption.in.ua/
http://socialadvertising.com.ua
http://www.cheil.com/web/%3Fsub%3DOur_offices%26detail%3D4%26city%3DUkraine%26
http://www.outdoor.org.ua
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ли фінансову та податкову звітність за 2012 рік, ви-
користання коштів, документацію та всі внутрішні 
процедури організації. за висновком аудиторів, фі-
нансова звітність відображена достовірно до бухгал-
терського обліку. Проведений аудит став стимулом 
для вдосконалення внутрішніх процедур організації. 
аудит проводився за підтримки проекту uniter. 
transparency international україна висловлює щиру 
подяку партнерам за можливість продемонструвати 
підзвітність у роботі та продовжити власний органі-
заційний розвиток.

Під егідою ТІ Україна відбулася зустріч представників бізнесу 

та влади з питання протидії корупції 

в рамках міжнародного дня протидії корупції 
transparency international україна спільно з амери-
канською торгівельною палатою в україні було про-
ведено спеціальну зустріч на тему «Чого чекати біз-
несу та громадськості від новел в антикорупційному 
законодавстві україни?» захід започаткував постій-
но діючий відкритий діалог між представниками 
влади, бізнесу та громадськості по темі протидії ко-
рупції у приватному секторі.

Щомісячні дайджести про діяльність ТІ Україна

з травня 2013 року, transparency international укра-
їна ввела традицію щомісячного звітування про 
власну діяльність. у формі короткого інформатив-
ного дайджесту ми розказуємо про стан поточних 
ініціатив організації та звітуємо, що зробили за по-
передній місяць. дайджести доступні для перегляду 
та завантаження на сайті transparency international 
україна

Міжнародний інформаційний бюлетень Ukraine Revolution 

against Corruption 

Під час революційних подій у державі, українське 
представництво transparency international розпоча-

ло щотижневий випуск інформаційного бюлетеню, 
який інформує міжнародну спільноту про перебіг 
повстання українського народу проти свавілля ко-
рупції.

Бюлетень  «ukrainian revolution against Corruption» 
розрахований   на міжнародних журналістів, між-
народні та дипломатичні місії. Бюлетень розповсю-
джується англійською та російською мовами серед 
ключових міжнародних медіа та дипломатичних мі-
сій. 

Фотовиставка «За що стоїть #Євромайдан?»

у міжнародний день протидії корупції 9 грудня 
transparency international україна представила всьо-
му світу он-лайн фотовиставку «за що стоїть #Євро-
майдан?» у 23 фотокартках ми спробували передати 
основну ідею Євромайдану – українці хочуть жити у 
доброчесній державі. ті україна продемонструвала 
громадянам усього світу, що мирний протест україн-
ців щирий і має єдину мету – відновлення цінностей 
демократії та поваги до прав людини у найбільшій в 
Європі державі, практично знекровленій корупціо-
нерами.

фото виставка доступна для постійного перегляду 
на сайті ті україни.

Автори фото: Віктор Коваленко, Аліна Шевченко, Олег Толмачов, 
Микола Тимченко, Ілля Варламов, Валерій Миргородський. Використано 
фото газети "День", "Українська Правда", ІА "Уніан", ICTV, Радіо Свобода, 
Kyiv Post, Globalvoice.

http://ti-ukraine.org/what-we-do/ti_actions
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612492025454181.1073741839.122425151127540&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.612492025454181.1073741839.122425151127540&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2594%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD
https://www.facebook.com/hashtag/%25D1%2594%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD
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НАшІ ВидАННЯ

ТІ Україна за результатами проведених досліджень готує, 
видає і поширює спеціалізовані посібники та аналітичні 
документи. Всі вони знаходяться у вільному доступі на 
офіційному сайті організації в розділах «Наші публікації» та 
«Дослідження». 

в 2013 році світ побачили такі видання від 
transparency international україна:

державна програма щодо запобігання і про-
тидії корупції на 2011-2015 роки. стан вико-
нання 

громадська оцінка першого року впрова-
дження в україні ініціативи «Партнерство 
відкритий уряд»

рекомендації щодо оновлення маастрихської 
стратегії оБсЄ в економіко-довкільному ви-
мірі

оцінка рівня задоволеності громадян щодо 
окремих аспектів функціонування судів

явище політичної корупції: теоретико-мето-
дологічний аналіз

методологія оцінювання відповідності стилю 
життя високопосадовців їх задекларованим 
статкам.

дослідження корупції

Corruption Perceptions index, CPi 2013

global Corruption Barometer 2013

звіт  про рівень світової корупції у галузі освіти

Прозорість в корпоративній звітності: оцінка 
міжнародних компаній країн, що розвиваються» 
(transparency in Corporate reporting: assessing 
emerging Market Multinationals) 

Корупція та східне Партнерство

аналіз законопроекту міністерства Юстиції із 
внесення змін до законодавства щодо удоскона-
лення правового регулювання у сфері запобіган-
ня та протидії корупції

індекс державної антикорупційної політики в 
оборонній галузі

http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2861.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2861.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2861.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2846.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2846.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2846.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2791.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2791.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2791.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2506.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/2506.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/4390.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/our-publications/4390.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/projects/project-2739.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/projects/project-2739.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/projects/project-2739.html
http://ti-ukraine.org/content/4052.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/4185.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/4187.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/4186.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/4186.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/4186.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/4186.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/4026.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/2882.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/2882.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/2882.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/research/2882.html
http://ti-ukraine.org/news/2517.html
http://ti-ukraine.org/news/2517.html
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НАшІ ПАРТНЕРи 
transparency international україна – учасник клю-
чових громадських коаліцій україни за такими на-
прямками:

•	 громадський контроль за державними закупів-
лями – співзасновник та секретаріат (з часу за-
снування партнерства по квітень 2012 року) гро-
мадського Партнерства «за доброчесні державні 
закупівлі»; 

•	 громадський моніторинг декларацій посадовців - 
координатор національної мережі моніторів гро-
мадянського партнерства «за відкритість майно-
вих декларацій публічних службовців україни» ;

•	 належне врядування - співзасновник та секре-
таріат громадського Партнерства на підтримку 
впровадження в україні ініціативи «відкритий 
уряд»;

•	 участь громадськості у протидії корупції - спів-
засновник та секретаріат всеукраїнської нефор-
мальної коаліції громадських антикорупціонерів, 
www.anticorruption.in.ua; 

•	 доступ до публічної інформації - співзасновник 
громадського Партнерства «новий громадянин» ;

•	 громадська експертиза діяльності органів пу-
блічної влади - співзасновник та секретаріат все-
української неформальної коаліції на підтримку 
впровадження в україні інструменту «громад-
ська експертиза органів публічної влади», www.
civicexpert.in.ua.

•	 окрім того, організація активно долучає громад-
ських владних та міжнародних партнерів для 
здійснення власних антикорупційних кампаній. 
інформація по таких партнерах доступна в опи-
сах відповідних тематичних ініціатив. 

• новий закон про конфлікт 
інтересів;

• реєстр недоброчесних 
учасників конкурсних торгів;

• ефективну систему фінансового 
контролю статків та інтересів 
публічних службовців;

• відкриті закупівлі в 10 
муніципалітетах України.

• стиль життя 400 
високопосадовців України;

• стан виконання Україною 
зобов'язань в рамках GRECO та 
Стамбульського плану дій ОЕСР; 

• корупційні ризики при 
впровадженні великих 
інфраструктурних проектів.

• мережу акредитованих 
представництв ТІ Україна;

• внутрішні стандарти 
доброчесності українського 
бізнесу;

• стандарти відкритого 
урядування в Україні та на 
пострадянському просторі.

• корупційні ризики проектів 
законів та актів Уряду;

• ефективність державної 
антикорупційної політики.

• громадян про руйнівний 
вплив корупції;

• зацікавлених про способи 
протидії корупції на місцях;

• міжнародну спільноту про 
реальний стан справ в Україні.

Адвокатуємо

Інформуємо

Моніторимо

Аналізуємо

Розвиваємо

НАшІ ПлАНи НА 2014 РІК

Пріоритети Transparency International Україна на 2014 рік

www.integrity.pp.ua
www.integrity.pp.ua
www.ti-ukraine.org/declarations
www.ti-ukraine.org/declarations
http://ti-ukraine.org/what-we-do/projects/project-2546.html
http://ti-ukraine.org/what-we-do/projects/project-2546.html
http://www.anticorruption.in.ua
www.newcitizen.org.ua
http://www.civicexpert.in.ua
http://www.civicexpert.in.ua
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Назва проекту Донор Підстава для 
фінансування

Сума 
надходжень

10.Проект «Сприяння розвитку 
партнерства та діалогу між 
організаціями громадянського 
суспільства та органами влади»

ПРООН угода №DHRP-GA-CSD-04 
від 00.07.2013 81480,00

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

 ТІ-Секретаріат
 період 15.11.2013-
18.03.2016, угода №Б/Н від 
29.11.2012

 507338,33

12. Проект «Державна 
антикорупційна політика під 
контролем громадськості»

Посольство 
Королівства 
Нідерландів

угода № Matra/Rol/
UA/12/03 від 21.09.2012 43985,00

13. Інші добровільні пожертви на 
статутну діяльність   26079,00

Разом всі надходження 2330783,03

Витрати за категоріями Сума, грн. %

залишок коштів на 01.01.2013 р. 882733,00  

Проектні витрати (у тому числі) 1978857,37 81,57

Проведення заходів, досліджень 1418627,98 58,47

Поліграфічні послуги, створення 
промороликів 114374,15 4,71

гонорари координаторам,  залученим 
експертам 423598,14 17,46

Придбання обладнання 12507,1 0,52

розробка веб-сайту 9750,00 0,40

адміністративні витрати 447186,26 18,43

разом 2426043,63 100,00

залишок коштів на 31.12.2013 р. 787472,4

ФІНАНСоВІ РЕЗУльТАТи дІЯльНоСТІ ТІ УКРАїНА У 
2013 РоцІ

Надходження

Назва проекту Донор Підстава для 
фінансування

Сума 
надходжень

1. Проект «Інституційний розвиток 
національної організації ТІ Україна» ВМТД «Pact Inc»  угода №380АО571 від 

01.16.13 р
204190,12

2. Проект «Залучення 
громадянського суспільства 
до моніторингу політики щодо 
конфлікту інтересів»

 ТІ Молдова
 01.07.2013-30.06.2015, 
Угода №ENPI/2013/313-750 
від 02.07.13 р.

132707,61

3. Проект «Адвокасі кампанія 
спрямована на впровадження 
в Україні політики незалежного 
регулювання питання конфлікту 
інтересів (у частині майнових 
декларацій публічних службовців)» 

МФ 
«Відродження»

 15.10.2013-31.08.2014, 
угода 47941 від 02.07.13 р.  130000,00

4. Проект «Оцінка виконання 
першого року впровадження 
ініціативи Партнерство Відкритий 
Уряд»

 МФ 
«Відродження»

 01.04.2013-31.12.2013, 
угода №47509 від 
31.01.2013

 155000,00

5. Проект «Оцінка рівня якості 
роботи судів Кіровоградської 
області на основі методології карток 
громадянського звітування»

USAID, міжнародна 
техн. допомога

 1.05.2012 - 15.01.2013, 
FIAR-STA-TOR-08 від 
16.05.12 р

16434,18

6. Проект «Мінімальні правила 
прозорості процедур державних 
закупівель»

Transparency 
Intarnational 
-Чеська Республіка

 01.04.13-31.12.13, Угода 
про партнерство від 
01.04.13 р.

118888,13

7. Проект «Оцінка національної 
системи доброчесності у Східному 
регіоні Європейського сусідства»

 ТІ-Секретаріат
 01.03.2013-28.02.2015, 
угода №ENPI/2012/310-064 
від 23.05.13 р.

 305257,00

8. Проект «Державна 
антикорупційна політика під 
контролем громадськості»

 МФ Відродження  01.07.2012-31.03.2013, 
угода 46494 від 26.05.12 р.  40000,00

9. Проект «До Партнерства 
Відкритий уряд у країнах Східного 
партнерства та Росії»

  Посольство 
Великобританії

 угода №РО-5020035385 від 
01.08.2012 569423,66
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НАшІ КоНТАКТи
до нас завжди можна:

ЗАВІТАТи ЗА АдРЕСою:

25006 м. Кіровоград, вул. Єгорова, буд. 40, оф. 203

01033 м. Київ, вул. саксаганського 69, оф. 6 

НАПиСАТи лиСТА:

25006 м. Кіровоград, а/с №8/3

НАПиСАТи Е-maIl

info@ti-ukraine.org

ЗАВІТАТи НА САйТ

www.ti-ukraine.org 

ЗАТЕлЕФоНУВАТи:

т. +38(044)360-52-42

ф. +38(0522)27-27-54

АУдиТоРСьКий ВиСНоВоКсА Незалежний аудит ор Сегал Л. О.
Україна м. Кіровоград в у л .Жовтневої революції 16/1-юо

Свідоцтво Аудиторської палати України 
про внесення в реєстр аудиторської діяльності № 2682

ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Громадської організації "Трансперенсі Інпгернешнл Україна”
станом на 31.12.2013 р.

м . Кіровоград 2014 рік

mailto:info@ti-ukraine.org
http://www.ti-ukraine.org


Адресат:
Громадській організації 

"Трансперенсі Інтернешнл Україна"

Нами проведено аудит фінансової звітності Громадської організації "Трансперенсі 
Інтернешнл Україна" (далі -  Організація) що додається, яка включає: баланс (Ф №1-м) 
станом на 31 грудня 2013 року та звіт про фінансові результати (Ф №2-м). який закінчився 
цією датою.

Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (попередня назва -  
Кіровоградська обласна громадська організація "Творче об'єднання "Технології 
оптимального розвитку особистості") зареєстрована 17 листопада 1999 року, номер запису 
в Єдиному Державному Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців 
№14441200000001653.

Громадській організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" надано Виписку з 
Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців серія АБ 
№416741. дата видачі 10.06.2013року.

Метою діяльності Організації є об'єднання зусиль її членів задля просування в 
Україні ідей прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади й громадянського 
суспільства як передумови зниження корупції в державі.

Станом на 31 гр у д н я  2013 року кількість штатних працівників Організації 
становила 4 чоловіки.

Адреса: 25006. Україна, м. Кіровоград, вул. Єгорова. буд. 40, оф. 203.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Законів України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність", 
Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА), зокрема 700 "Формулювання думки та надання 
звіту щодо фінансової звітності".

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

цієї фінансової звітності у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ІУ (зі змінами та доповненнями), 
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та 
доповненнями), та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал вважає 
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів аудиту. Нами проведено аудит відповідно до Міжнародних стандартів 
аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень.

Обсяг перевірки
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо 

сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, шо стосуються складання та достовірного подання Організацією 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики.

2

прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання ним фінансових звітів. Аудитор здійснив перевірку фінансової 
звітності вибірковим методом з використанням загальноприйнятих методів аудиту: 
документальної перевірки, опитування та аналізу із застосуванням аналітичних процедур 
та тестів систем контролю.

Ми вважаємо, шо отримали достатні та достовірні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку фінансова звітність Громадської організації "Трансперенсі 

Інтернешнл Україна" справедливо та достовірно відображ ає фінансовий стан 
Організації станом на 31.12.2013 року, його фінансовий результат за рік, що минув на 
зазначену дату в усіх  суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної 
основи Національних полож ень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також  
відповідає вимогам законодавства та нормативних актів України щодо організації 
бухгалтерського обліку.

Відомості про незалеж ного аудитора фізичну особу  -  підприємця 

Сегал Любов Олександрівну

• Ідентифікаційний код 1842906906.
• Місцезнаходження: 25006. Україна, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 75, кімн.Ю
• Свідоцтво про державну реєстрацію СПД серія: ВОО № 876868. дата проведення

державної реєстрації: 13.08.2001 року № запису 2 444 017 0000 000746.
• Здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр

суб'єктів аудиторської діяльності № 2682. (Рішення Аудиторської палати України
від 28.09.2001р. № 103, термін дії свідоцтва продовжено до 29 вересня 2016 року 
рішенням Аудиторської палати України від 29 вересня 2011 року № 239/3, діючий 
сертифікат аудитора серії А № 004534 від 23.02.2001 року, термін дії якого 
продовжено до 23.02.2015 року рішенням Аудиторської Палати України за 
№209/3 від 24.12.2009 року).

• Контактний телефон (0522) 22-05-96
Основні відомості про договір та терміни проведення перевірки.
Аудиторська перевірка проводилася відповідно до договору №5/8 від 

05.05.2014року, в обсягах достатніх для формування незалежної професійної думки. 
Терміни проведення перевірки з 05.05.2014р. по 14.05.2014р.



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна" 
Територія Кіровоградська область
Організаційно-правова форма господарювання Громадська організація 
Орган державного управління
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ. Н. В. І. У.
Середня кількість працівників 4 
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса Кіровоградська область. м.Кіровоград. вул.Єгорова. буд.40. оф.203 
Тел.27-23-21
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Форма N 1-м
КодзаДКУД 1801006

1. Баланс на "31" грудня 2013 р.

Актив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 — —

Основні засоби:
залишкова вартість 030 75.4 87.5
первісна вартість 031 200.1 240.2
знос 032 ( 124.7) ( 152.7)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 — —

первісна вартість 036 — —

накопичена амортизація 037 ( -  ) ( -  )
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070 — —

Усього за розділом І 080 75.4 87.5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 14.0 5.2
Поточні біологічні активи 110 — —

Г отова продукція 130 - - —

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 — —

первісна вартість 161 — —

резерв сумнівних боргів 162 ( -  ) ( -  )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 — —

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 139.0 7.3
Поточні фінансові інвестиції 220 — —

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 882.7 787.5
у тому числі в касі 231 — —

в іноземній валюті 240 — -

Інші оборотні активи 250 — —

Усього за розділом II 260 1035.7 800.0
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.3 0.4
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 ~ —

Баланс 280 1111.4 887.9

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за КОДУ 
за КВЕД

Коди
2014 01 01

23906275
3510136300

815

94.99

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного року

На кінець звіт 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 - —
Додатковий капітал 320 — —

Резервний капітал 340 — —

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 - —

Неоплачений капітал 360 ( “  ) ( ”  )
Усього за розділом І 380 - —

II. Забезпечення наступних витрат і цільове 
фінансування

430
1016.9 800.4

III. Довгострокові зобов'язання 480 — —

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 — —

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510
- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 13.6 —

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 0.6 —

зі страхування 570 1.6 —

з оплати праці* 580 3.2 —

605 — —

Інші поточні зобов'язання 610 0.1 —

Усього за розділом IV 620 19.1 —

V. Доходи майбутніх періодів 630 75.4 87.5
Баланс 640 1111.4 887.9

з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з (665)

Виконав

Голови

Хмара Олексій Сергійович

Право одного підпису



КодзаДКУД
Форма N 2-м
1801007

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 2013 рік

Стаття Код рядка За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 — —
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( “  ) ( "  )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030
- -

Інші операційні доходи 040 2524.1 1775.9
Інші доходи 050 — —
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) 070 2524.1 1775.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 080 ( ”  ) ( “  )
Інші операційні витрати 090 (2524.1 ) ( 1775.9)

у тому числі: податок на прибуток 091 5.6 —
092 ( -- ) ( -- )

Інші витрати 100 ( -  ) ( -  )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 2524.1 1775.9
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 — —
Податок на прибуток 140 ( -  ) ( -- )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 —
Забезпечення матеріального заохочення 160 —
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів

201 - -

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості 
поточних біологічних активів

202 - -

Виконавч

Головний

Хмара Олексій Сергійович

Право одного підпису
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