Transparency International Україна. Звіт 2014

МИ
ТВОРИМО
ЗМІНИ
Звіт 2014
1

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 ti-ukraine.org
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ПЕРЕДМОВА
Минулий рік став переломним в новітній історії

є носії реформ, ми є нова Україна.

України — ми всі як один повстали проти корумпованого режиму і нам вдалося перемогти. Ми от-

Якою буде антикорупційна політика нової

римали шанс на побудову нової держави, запла-

України? Це стане зрозумілим після обрання го-

тивши за нього дорогу ціну і продовжуємо платити

лови Національного антикорупційного бюро і

щодня. Виклики, які постали перед кожною інсти-

створення Нацагенції по запобіганню коруп-

туцією та кожною особистістю під час Революції

ції. Transparency International Україна покладає

Гідності несуть в собі надію на оновлення. Україна

великі надії на новостворені органи і закликає

нарешті отримала законодавство

владу не втрачати політичну волю та

для дієвої антикорупційної рефор-

очистити від корупції перш за все су-

ми. Кращі експерти об’єдналися

дову, правоохоронну та адміністра-

задля написання реформ, най-

тивну системи.

активніші громадські організації
зробили все можливе, щоб влада

Наша робота не залишається непомі-

затвердила ці реформи.

ченою, адже за останніми даними,
про діяльність ТІ Україна знає кожен

Але корупційна система не може
бути з руйнованою

за

десятий українець.

один

день. Вона буде пручатися,

З нашого боку ми продовжуємо пра-

протидіяти, мімікрувати, підкуповувати нових

цювати на три фронти: мобілізуємо громадян для

людей, виживати усіма відомими їй способами

боротьби з корупцією та підтримуємо їх (зокрема,

Тому Революція Гідності ще не скінчилася. Саме

розпочинаємо масштабну кампанію по захисту

зараз триває її новий і складний період. Спочатку

викривачів, консультуємо он-лайн та розробляє-

ми змінили владу, тепер маємо змінитися ми самі.

мо юридичні інструкції протидії корупції); спри-

Кожен з нас повинен стати контролером влади та

яємо владі втілювати необхідні антикорупційні

носієм нового суспільного духу. Нетерпимість до

реформи (вже допомагаємо готувати антикоруп-

корупції у власному житті має бути максималь-

ційну програму для держави); контролювати вла-

ною. Увага до публічної інформації: декларацій

ду (продовжуємо аудит декларацій державних

службовців, відкритих реєстрів, процедури ство-

службовців, моніторимо виконання антикоруп-

рення нових антикорупційних органів, розподілу

ційного законодавства). Якщо бажаєте долучи-

місцевих бюджетів — має бути постійною.

тися до роботи на антикорупційному фронті – ми

Найважливіше — не втрачати ентузіазм, знаходи-

завжди будемо вам раді, адже роботи вистачає

ти однодумців, змушувати владу прислухатися. Ми

на всіх.

Олексій Хмара
Виконавчий директор
Transparency International Україна
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Наша
діяльність
під час
Революції
Гідності
Соціальний запит на боротьбу з корупцією активізувався наприкінці 2013 року, що призвело до
Євромайдану. Команда Transparency International Україна під час Революції Гідності діяла в двох
напрямках.

в Н У Т Р І Ш Н І Й Н А П РЯ М О К

З О В Н І Ш Н І Й Н А П РЯ М О К

Розробка антикорупційних реформ для нової

Інформування міжнародної громадськості про ре-

влади.

альну ситуацію в Україні.
З 20 лютого (в день масових розстрілів) команда

Громадські експерти об’єдналися в спільноту

Transparency International Україна своїми сила-

«Реанімаційний Пакет Реформ» і почали роз

ми видає бюлетень «Революція проти корупції», в

робляти необхідні для України реформи. Експерти

якому розвінчує міфи щодо Євромайдану, надає

ТІ Україна взяли на себе модерацію антикоруп-

об’єктивну і перевірену інформацію про хроноло-

ційного блоку експертів, які разом розробили

гію подій, пізніше висвітлює реформи.

Антикорупційну стратегію України на 2014-2017

і бізнесів, про запобігання корупції та вирішен-

П е р і о д и ч н і с т ь : 2 рази на тиждень
В с ь о го в и п ус к і в : 10
А д р е с ат и : більше 200 (всі відділення ТІ у світі,

ня конфлікту інтересів. Всі ці закони ухвалено 14

міжнародні медіа, PACE, GRECO, Venice Commission,

жовтня 2014 року.

CODEXTER, Moneyval, Council of Europe, тощо).

роки, закони про Національне Антикорупційне
бюро, про кінцевих вигодонабувачів компаній
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Крім того українське представництво ТІ протягом року інформувало світ про наслідки Революції Гідності
в сфері протидії корупції.

Наші медіа-інструменти
впливу в 2014 році

Transparency International Україна представляє фотовиставку «За що стоїть
#Євромайдан?»

5 9 6 статей в національних елекВ Украине грядут репрессии и диктатура -

тронних виданнях

Transparency International

2 1 стаття у національних друкованих
Transparency International Ukraine Asks

виданнях

International Community to Help Stop

3 6 публікацій в міжнародних

Repressions Against CSOs and Activists

виданнях
Transparency International fears new laws

9 7 прес-релізів

herald repression in Ukraine
In Ukraine, Protesters Declare Corruption The

5 8 телесюжетів за участі експертів ТІ

Problem

Україні
Inside Ukraine`s Protests

3 1 радіопрограма за участі експертів
Transparency International моніторитимуть

ТІ Україна

санкції ЄС проти українських чиновників

1 1 акцій прямої дії
Viktor Yanukovych is gone, but where are
Ukraine’s missing millions?

5 експертних заходів
Kleptocracy at the Root of Ukraine’s Problems
Ukraine’s Own Worst Enemy:Why Corruption Is
More Dangerous than Putin
How to stabilise Ukraine’s economy?
Ukraine’s Enemy Within
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НАША
КОМАНДА:
ПРАВЛІННЯ
АНДРІЙ МАРУСОВ
Голова Правління,
позаштатний кореспондент газети «Дзеркало тижня»,
експерт з питань державних закупівель Центру політичних студій та
аналітики

АНДРІЙ МЕЛЕШЕВИЧ
Доктор філософії в галузі політології (Ph.D., Syracuse University, США),
професор, президент Національного університету
«Києво-Могилянська Академія»

ТІМУР БОНДАРЄВ
Керуючий партнер,
адвокат АО «Арцінгер»

ЮХАНІ ГРОСМАН
Директор проекту Strengthening Integrity and Accountability in Indonesia,
Management Systems International (Індонезія)

ЯРОСЛАВ ЮРЧИШИН
Експерт з адвокатування ініціативи
«Реанімаційний Пакет Реформ»,
незалежний експерт з протидії корупції
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НАША
Команда:
РОБІТНИКИ
Ми є досвідченими фахівцями, людьми різних інтересів і напрямків освіти, але всіх нас поєднує
бажання допомогти громадськості у відстоюванні своїх прав та інтересів
ОЛЕКСІЙ ХМАРА

АНАСТАСІЯ КОЗЛОВЦЕВА

виконавчий директор

менеджер департаменту

khmara@ti-ukraine.org

міжнародних відносин
kozlovtseva@ti-ukraine.org

АНАТОЛІЙ СТОЯН

АЛЛА ВОЛОШИНА

адміністративний директор

старший аналітик

stoyan@ti-ukraine.org

департаменту аналізу
політики
voloshyna@ti-ukraine.org

ЛАРИСА ЛАЗАРЄВА

ОЛЕКСАНДР КАЛІТЕНКО

головний бухгалтер

аналітик департаменту

lazareva@ti-ukraine.org

аналізу політики
kalitenko@ti-ukraine.org

ОЛЬГА ТИМЧЕНКО

СЕРГІЙ ГУЛА

керівник департаменту

аналітик департаменту

комунікації

аналізу політики

tymchenko@ti-ukraine.org

gula@ti-ukraine.org

ОЛЕНА КІФЕНКО

ОКСАНА НЕШКРЕБА

керівник департаменту

офіс-менеджер

фандрайзингу та

neshkreba@ti-ukraineorg

міжнародних відносин
kifenko@ti-ukraine.org
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Наша
команда:
волонтери
Тransparency Іnternational Україна визнає важ-

Досвід ТІ Україна за 2014 рік також підтвердив, що

ливість волонтерства для будівництва громадсь-

колишні інтерни, які стажувались від трьох місяців

кого суспільства та привертання уваги громадян

до року, краще проявляють себе у роботі організа-

до проблеми корупції в Україні. ТІ Україна ставить

ції при подальшому працевлаштуванні, ніж ті, хто

перед собою мету зробити волонтерство елемен-

був прийнятий на посаду за результатами оголо-

том особистісного процвітання, самореалізації,

шених конкурсів. Саме колишні інтерни поступово

набуття нових знань і навичок та вдосконален-

трансформуються у професіоналів.

ня здібностей, стимулюючи для цього ініціативу і
творчість людей та надаючи їм можливість привнесення нових ідей і досвіду.
Ми маємо довгу традицію залучення інтернів до
команди ТІ через програму стажування. 2014 рік
не став винятком: на допомогу співробітникам
було залучено більше 20 інтернів, які виконували
завдання різного типу: від проведення досліджень
на антикорупційні тематики до здійснення перекладів та написання аналітичних статтей. Залучені
інтерни у 2014 році внесли великий внесок у діяльність організації, що дорівнював праці, як мінімум двох повноцінних співробітників ТІ Україна.
Волонтери та інтерни є незамінною та безцінною
частиною команди ТІ Україна.
Щиро дякуємо інтернам та волонтерам, що працювали з нами у 2014 році: Христина Кварцяна,
Маргарита Горло, Каріна Гордієнко, Яна Камінська,
Майк Рані, Джоніел Ча, Олександр Чорний, Сара
Кім, Роман Байдук, Єва Агаян, Богдан Бернацький.
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НАШІ
ПОСЛУГИ
Для
громадян

Для неурядових
організацій

◊ Інформація про стан корупції в державі,

Навчання та тренінги з наступних тем:

її конкретні форми, про недоброчесних
представників держави

◊ Стратегічне планування діяльності організації

◊ Методично-консультаційна допомога у

◊ Проведення громадського моніторингу,

інформуванні про способи протидії корупції

громадської експертизи та громадської
антикорупційної експертизи

◊ Навчальні програми про те, як виявляти
корупцію та застосувати антикорупційні

◊ Стандарти роботи неурядових організацій на

механізми

основі досвіду ТІ Україна

◊ Антикорупційні вебінари

◊ Громадський моніторинг стилю життя
високопосадовців

◊ Юридичне консультування на сайті
anticorruption.in.ua

◊ Проведення адвокасі кампаній та застосування
інструментів впливу на рішення влади різних

◊ Правозахисна допомога викривачам корупції

рівнів
◊ Консультування щодо формування ефективної
антикорупційної політики
◊ Підтримка антикорупційних ініціатив,
громадянських мереж, організація публічних
антикорупційних заходів та акцій
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Для
держави

Для
бізнесу

◊ Незалежна та неупереджена інформація про

◊ Проведення семінарів, тренінгів щодо

стан справ із корупцією

врегулювання конфлікту інтересів та
забезпечення відкритості закупівель

◊ Якісні пропозиції щодо антикорупційної
політики, які відображають потреби суспільства

◊ Допомога у підготовці комплайєнс-програм

◊ Моніторинг та оцінка корупційних ризиків

◊ Навчальні програми із впровадження

при впровадженні великих інфраструктурних

антикорупційних стандартів

проектів
◊ Консультації та тренінги із питань антикорупційної політики, антикорупційного законодавства,
конфлікту інтересів, державних закупівель тощо
◊ Методична, консультаційна підтримка місцевих
рад у впровадженні Стандарту відкритості та
прозорості муніципальних закупівель
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вавапвап
Програмні ініціативи

Ефективна
державна
антикорупційна
політика
Розробка, адвокатування та ухвалення пакету
антикорупційних законів
Зміни, які
ми створили

Як ми
діяли

Завдяки злагодженим зусиллям експертної ан-

ТІ Україна спільно з групою антикорупційних екс-

тикорупційної спільноти Україна отримала зако-

пертів, які діють в рамках громадської ініціативи

ни для запуску дієвої антикорупційної реформи.

Реанімаційний Пакет Реформ, та в тісній коор-

14 жовтня 2014 року Парламент проголосував за

динації з профільними органами влади (переду-

схвалені Урядом антикорупційні закони, які роз-

сім Міністерством юстиції України) напрацювали

робили громадські експерти. Це такі документи:

концепцію антикорупційної реформи, підготували

«Про запобігання та протидію легалізації (відми-

проекти нормативно-правових актів, необхідних

ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

для її запуску та проадвокатували ухвалення п’яти

фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-

антикорупційних законів.

повсюдження зброї масового знищення», «Про
запобігання корупції», «Про засади державної ан-

Крім цього, аби стимулювати політичну волю до

тикорупційної політики в Україні (Антикорупційна

імплементації реформ, ТІ Україна діяла у кількох

стратегія) на 2014-2017 роки», «Про Національне

напрямках:

антикорупційне бюро України», «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо

1) просвіта громадян щодо нових законів

визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

2) проведення незалежних оцінок та досліджень
державної антикорупційної політики та національ-

Також було прийнято спецзакон «Про прокурату-

ної системи доброчесності

ру», який позбавив цей орган функції загального
нагляду.

3) створення дієвого майданчика між урядом та
експертним середовищем
4) адвокасі кампанії тиску на владу задля ухвалення законів
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Для того, щоб створити активний громадський

ським стандартам, а влада висловила готовність

запит на здійснення реформ, ТІ Україна здійсню-

у цьому сприяти.

вала комунікаційний супровід нових законопроектів. З цією метою було проведено 5 регіональ-

Аби антикорупційна реформа не ігнорувала дос-

них обговорень та прес-конференцій у містах:

від та напрацювання держави у сфері протидії ко-

Харків, Вінниця, Львів, Дніпропетровськ, Івано-

рупції за останні 5 років, експерти Transparency

Франківськ. Експерти за допомогою наочних ін-

International Україна здійснили комплексне

фографік та відео пояснювали громадянам, як

«Оцінювання національної системи доброчесності

працюватимуть нові закони, відповіли на числені

України 2014», де за спеціальними індикаторами

питання місцевих активістів. Крім того, 9 груд-

оцінили спроможність 13 державних інституцій

ня 2014 року у Міжнародний день боротьби з ко-

та секторів ефективно боротись з корупцією в

рупцією ТІ Україна представила «День викривача

Україні. З урахуванням рекомендацій громадські

корупції», розпочавши велику інформаційно-пра-

та владні експерти напрацювали перелік змін до

возахисну кампанію на захист прав викривачів

проекту Державної антикорупційної програми

корупції по новому законодавству.

України на 2015-2017 роки, яку
підготували фахівці Міністерства

Бізнес-середовище, яке активно

юстиції України та представники

почало виступати проти коруп-

Реанімаційного Пакету Реформ.

ції, оголосивши їй нульову терпимість, за участі да допомоги

Крім цього, під редакцією ТІ

Європейської бізнес асоціації,

Україна група українських екс-

Американської торгівельної па-

пертів з питань антикорупції та

лати, посольства Великої Британії

доброчесності публічної служ-

в Україні та разом з Міністром

би підготували деталізований

економічного розвитку та торгів-

альтернативний звіт щодо ви-

лі, заступником Міністра юстиції

конання Україною рекомен-

обговорили нові можливості протидії корупції, які

дацій в рамках Третього раунду оцінювання

розкриває Антикорупційна стратегія на 2014-2017

Організацією Економічного Співробітництва та

роки. Родерік Макколі, провідний спеціаліст у сфе-

Розвитку. Цей звіт було представлено у квітні 2014

рі розробки та впровадження антикорупційних

року в штаб-квартирі Організації Економічного

законів у Міністерстві юстиції Великої Британії та

Співробітництва та Розвитку під час прийому деле-

Грем Конлон, представник міжнародної юридич-

гацій країн-учасниць Стамбульського антикоруп-

ної компанії «CMS Cameron McKenna» представили

ційного плану дій Мережі ОЕСР. Даний звіт орієнто-

закон Сполученого Королівства «Про хабарі», який

ваний на українські органи влади та спеціалізовані

діє з 2010 року. Даний закон, скерований на поліп-

організації, що потребують поглибленої аналітики

шення антикорупційного середовища для бізнесу,

з окремих аспектів державної антикорупційної

вносить рівні умови для всіх учасників ринку та

політики. Саме рекомендації цього аналітичного

допомагає привести міжнародну торгівлю до єди-

документу лягли в основу подальшої антикоруп-

них стандартів. Цей захід започаткував масштабну

ційної реформи.

співпрацю громадськості, бізнесу та влади у сфері
протидії корупції, прозорості та підзвітності при-

Ще одним інструментом всебічної оцінки якості

ватного сектору, розробки механізмів запобіган-

державної антикорупційної політики покликаний

ня хабарництву в бізнесі. Бізнес заявив про свою

cтати «Альтернативний звіт з оцінки ефектив-

готовність відкриватися та відповідати європей-

ності впровадження державної антикорупційної
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політики», робота над яким наразі триває.

ІМТ-2000 (UMTS)», а також Розпорядження 902-

Унікальна методологія, розроблена командою екс-

р від 1 жовтня 2014 р. «Про Національний план дій

пертів ТІ Україна та інших організацій, дозволить

з відновлюваної енергетики на період до 2020

проводити щорічну оцінку реального стану справ

року»). Також за ініціативи координаційного цен-

із корупцією в Україні. Методологія дозволяє не

тру було скасовано ухвалення Постанови КМУ

лише констатувати наявну ситуацію, а й форму-

«Про Порядок реалізації речових доказів у кримі-

вати набір першочергових змін по всіх складових

нальному провадженні, зберігання яких стороною

антикорупційної політики.

обвинувачення через громіздкість або з інших
причин неможливе без зайвих труднощів» через

З метою налагодження дієвої координації спіль-

наявність значних корупціоногенних чинників.

ної роботи громадських експертів і представників
влади в розробці та просуванні реформ у квітні

Без постійного публічного тиску на владу навіть

2014 року було створено Центр підтримки реформ

найкращі експертні розробки та законопроекти

при Кабінеті Міністрів України. Ідея створення та-

могли лишитися звичайним папером. В партнер-

кої платформи виникла в Міжнародного Фонду

стві з найактивнішими антикорупційними орга-

«Відродження» та Секретаріату Кабінету Міністрів

нізаціями (Центр Протидії Корупції, громадський

України. Організаціями-адміністраторами		

рух «Чесно», антикорупційна група РПР) ТІ Україна

Центру підтримки реформ стали Transparency

проводила адвокаційну кампанію, яка включала

International Україна та Український незалежний

не лише публікації та аналітичні колонки в медіа,

центр політичних досліджень.

але і акції прямої дії під Парламентом, що привернули велику увагу медіа. Зокрема, 7 жовтня

За неповний рік роботи Центр підтримки реформ

під час позачергового засідання Парламенту, що

отримав від громадськості близько 40 пропозицій

було присвячене розгляду пакету антикорупцій-

щодо змін та реформ, які були опрацьовані спів-

них законів, громадські активісти провели під сті-

координаторами ЦПР. До комунікації в напрямку

нами Верховної Ради #TOMATOBUCKETCHALLENGE.

розробки реформ залучено понад 20 громадських

Більше 200 кілограмів гнилих помідорів чекали на

організацій аналітичного спрямування, а також 2

депутатів-корупціонерів, які не проголосували за

платформи громадських експертів, які об’єднують

антикорупційні закони. Поцілити помідором у фото

понад 300 експертів, спеціалістів та активістів за

депутата зміг кожен бажаючий. Центр протидії ко-

різними галузями та понад 20 донорських органі-

рупції спільно з Transparency International Україна

зацій та програм технічної допомоги. Громадських

та Реанімаційним Пакетом реформ запросили

експертів було включено в роботу понад 15 засі-

активних громадян приєднатися до акції «Поціль

дань урядових комітетів різних напрямків, а також

гнилим томатом в корупційного депутата» та ра-

засідань уряду тощо. Крім сприяння в прийнятті

зом вимагати від депутатів ухвалення антикоруп-

антикорупційних законів майданчик ініціював ух-

ційних законів.

валення кількох постанов та розпоряджень Уряду
(Постанову КМУ 514 від 5 вересня 2014 р «Деякі

14

питання проведення конверсії радіочастотного

#tomatobucketchanllenge. Під тиском громад-

ресурсу України в смугах радіочастот загально-

ськості у другому читанні та в цілому було ухвале-

го користування» та Розпорядження Кабінету

но пакет антикорупційних законів.

Міністрів України (про погодження умов тендеру
на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіо
технології «Цифровий стільниковий радіозв’язок
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жовтня

активісти

продовжили

акцію
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Донори, які
підтримали проект

Новий закон: покарання за корупцію
в Україні відповідатиме міжнародним
стандартам

МФ «Відродження», Посольство Великобританії,
USAID, Pact Inc, ПРООН, Європейський Союз

Time Ripe for Ukraine Anti-Corruption Reforms

Партнери, з якими ми творили
зміни

Конфліктне Антикорупційне бюро: маленький орган із великими повноваженнями

Міністерство юстиції України, Комітет Верховної
Ради з питань боротьби з організованою злочин-

Эксперты предостерегают правительство

ністю і корупцією, Реанімаційний пакет реформ,

от принятия постановления, содержащего

Центр політико-правових реформ, Асоціація укра-

коррупционную составляющую - Алексей

їнських моніторів з дотримання прав людини в

Хмара

правоохоронній діяльності, Діксі Груп, Мережа
«Опора», Центр Протидії Корупції, громадянський

Коли запрацює Антикорупційне бюро

рух «Чесно», Український незалежний центр політичних досліджень, Український інститут публічної

Алексей Хмара: «Антикоррупционными за-

політики, Рух «Ні хабарництву! Я не беру та не даю

конами мы приблизили безвизовый режим

хабарів».

с ЕС

Як розгорталося протягом року адвокатування
нових законів в українському та міжнародному
інформаційному просторі ви можете відслідкувати
завдяки публікаціям викладеним в хронологічному порядку.
Антикорупційні органи не відповідають
міжнародним стандартам
Обговорення Антикорупційної стратегії
WHAT ARE THE PERSPECTIVES FOR DEMOCRACY
BUILDING IN UKRAINE
Україна відзвітувалась перед OECD за початок антикорупційних реформ. Чи буде щось
далі?
Transparency International предложила новому президенту Украины план по борьбе с
коррупцией
"Удар" вынесет на обсуждение парламента
проект Антикоррупционной стратегии
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Уряд ухвалив проект Антикорупційної стратегії України на 2014-2017 роки
Ukraine anticorruption reforms run into
difficulty
Oleksii Khmara: Will donors pay for Ukraine's
anti-corruption reform?
МВФ не даст Украине денег, если...
Законопроект

про

створення

Антикорупційного Бюро не хочуть реєструвати у Парламенті
Громадські активісти принесли до стін Ради
"золоті батони"
Під Радою мітингують "янукович", "азаров" і "пшонка": вимагають створити
Антикорупційне бюро
Громадські активісти спільно з представниками влади вчились протидіяти корупції на
Закарпатті
«Transparency International Ukraine» в ІваноФранківську проводить «антикорупційну»
прес-конференцію
«Поціль гнилим томатом в корупційного депутата»: Парламент розгляне антикорупційні закони
Верховная Рада поддержала в первом чтении 5 антикоррупционных законов
Антикорупційне бюро: бути чи не бути?
Juhani Grossmann: What Ukraine’s AntiCorruption Bureau can learn from Indonesia
Антикорупційне бюро не повинен очолити
«лижний інструктор» – Хмара
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ЗАКОН про
державні
закупівлі
Розробка та адвокатування закону
Зміни, які
ми створили

Як ми
діяли

З квітня 2014 року кожен громадянин України

Через пару тижнів після перемоги Революції гід-

може відстежити будь-яку державну закупівлю

ності за ініціативи новопризначеного міністра

від її початку до результатів виконання закупі-

економіки Павла Шеремети була створена робоча

вельного договору на державному веб-порта-

група з розробки нової редакції закону про здійс-

лі tender.me.gov.ua. Замовники (органи влади та

нення державних закупівель. Ця редакція мала

держпідприємства) зобов’язані оприлюднювати

задовольнити всі вимоги, які протягом тривалого

будь-які зміни до істотних умов договору (ціна,

часу висували до влади В.Януковича громадські

специфікації тощо). Всі підприємства, які перебу-

та міжнародні організації.

вають під контролем держави, зобов’язані опри-

До групи увійшли провідні громадські та між-

люднювати ключову інформації про закупівлі за

народні

власні кошти. Значно розширено доступ до інфор-

International Україна. Нова редакція була розро-

мації про тендери державних монополістів.

блена у найкоротші строки. TI Україна разом із

експерти,

включаючи

Transparency

партнерами доклала чималих зусиль для її приГромадські активісти, як і журналісти, мають пра-

йняття ще «старою» Верховною Радою.

во відвідувати засідання тендерної комісії під час
розкриття тендерних пропозицій.

По суті, цей закон став першим антикорупційним законом, що вступив у дію після Революції

Заборонено допускати до тендеру компанії, які

Гідності.

пов’язані із членами тендерної комісії. Крім того,

Партнери, з якими
ми творили зміни

учасники торгів, які брали участь у тендерних змовах, втрачають право брати участь у державних

Департамент з питань державних закупівель та

закупівлях протягом трьох років.

державного замовлення Міністерства економічКількість виключень з-під дії тендерного законо-

ного розвитку та торгівлі України, Центр протидії

давства скорочена до десятка.

корупції, Центр політичних студій та аналітики,
проект Європейського Союзу «Гармонізація кон-

Донори, які
підтримали зміни

куренції та державних закупівель зі стандартами
ЄС», офіс Світового Банку в Україні, Молдові та Бі-

Міжнародний Фонд «Відродження»

лорусі.
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вавапвап
Програмні ініціативи
ПРОЗОРі
Публічні
Фінанси
Моніторинг стилю життя високопосадовців «Декларації без декорацій»
як перший крок до законодавчого врегулювання конфлікту інтересів
Як ми
діяли

Зміни, які
ми створили
Вперше державний орган здійснюватиме моніто-

Влітку 2013 р. Transparency International Україна та

ринг способу життя публічних службовців. Віднині

понад 40 громадських організацій, журналістських

надання недостовірних даних у деклараціях дер-

агенцій та індивідуальних розслідувачів з усієї кра-

жслужбовців може розцінюватися як незакон-

їни розпочали національну кампанію моніторингу

не збагачення та каратися позбавленням волі на

стилю життя високопосадовців «Декларації без де-

строк до двох років. Декларації службовців будуть

корацій». Всього моніторингом було охоплено 79

збиратися у відкритому електронному Єдиному

органів державної влади та місцевого самовряду-

державному реєстрі. Здійснювати фінансовий

вання, а також створено електронну базу декла-

контроль за деклараціями посадовців буде Наці-

рацій 405 високопосадовців України anticorruption.

ональне агентство з питань запобігання корупції,

in.ua. Чотири міністерства відмовилися надати гро-

створення якого регулює ухвалений 14 жовтня

мадським контролерам дані із публічних декла-

2014 року закон «Про запобігання корупції». Зав-

рацій. Разом з Інститутом Медіа Права ТІ Україна

дяки V Розділу цього закону конфлікт інтересів

подала до суду та виграла судові справи проти

має чіткі правові межі регулювання та буде ви-

цих міністерств: Міністерство внутрішніх справ,

рішуватися по-новому. Ці зміни стали можливи-

Міністерство охорони здоров'я, Міністерство енер-

ми разом з ухваленням закону «Про запобігання

гетики та вугільної промисловості та Міністерство

корупції» (який розробила громадськість) та зав-

екології та природних ресурсів.

дяки прецеденту, що його створила Transparency
International Україна, провівши в 2013-2014 рр на-

За результатами кампанії «Декларації без де-

ціональну кампанію «Декларації без декорацій» із

корацій» було

моніторингу стилю життя високопосадовців. Саме

перевищення реального стилю життя за офі-

ТІ Україна першою зібрала відкриту електрону

ційні статки у 20, 30, 150 разів. Це стало можли-

базу декларацій публічних службовців та переві-

вим завдяки відсутності законодавчої норми,

рила їх стиль життя за власною методологією.

яка б регулювала конфлікт інтересів (супереч-

виявлено 69 корупціонерів та

ність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями). Антикорупційна група в складі громадської
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Донори, які
підтримали зміни

ініціативи Реанімаційний Пакет Реформ: ТІ Україна,
Центр протидії корупції, Центр політичних студій та
аналітики, Центр політико – правових реформ та

Міжнародний Фонд «Відродження», Pact Inc,

за участі експертів Міністерства юстиції Україна

USAID, Фонд Сприяння демократії Посольства

та Комітету Верховної Ради з питань боротьби з

США в Україні, ПРООН, Посольство Королівства

організованою злочинність і корупцією розро-

Нідерландів в Україні, Представництво Фонду

били законопроект про превенцію корупції, який

Фрідріха Науманна в Україні, Transparency

пізніше було ухвалено як закон «Про запобігання

International Молдова.

корупції».

Партнери, з якими
ми творили зміни

Завдяки адвокатуванню теми ТІ Україна підняла
публічну дискусію про доступність та достовірність

Міністерство юстиції України та Комітет Верховної

декларацій державних службовців. Щоб тримати

Ради з питань боротьби з організованою зло-

тему у фокусі, напередодні місцевих виборів було

чинністю і корупцією, Антикорупційна група

проведено медіа-акцію «Тест на прозорість для

Реанімаційного Пакету Реформ, Інститут Медіа

київської влади» під час якої виборці зверталися

Права, Центр Протидії Корупції, Центр політичних

до столичних кандидатів із запитами про їх май-

студій та аналітики, Центр політико-правових ре-

нові декларації. Із 19 претендентів на посаду київ-

форм, Український інститут публічної політики, Рух

ського міського голови лише

«Ні хабарництву! Я не беру та

сім надали киянам свої май-

не даю хабарів», громадян-

нові декларації. Лише 1 партія

ське партнерство «За відкри-

із 35 оприлюднила декларації

тість майнових декларацій пу-

своїх кандидатів на посаду де-

блічних службовців України»,

путатів Київської міської ради.

Інформаційно-правовий центр

Напередодні парламентських

«Наше право» (координатор

виборів ТІ Україна оголоси-

західного регіону), Поліський

ла про медіа-полювання «Корупційні писки геть

центр міжнародних і регіональних досліджень (ко-

з партійних списків» і закликала журналістів та

ординатор північного регіону), Донецька обласна

активістів надсилати достовірну та перевірену ін-

організація Комітет виборців України (координа-

формацію про корумпованих кандидатів в народні

тор східного регіону), Дніпропетровський коорди-

депутати. Протягом місяця було зібрано достатньо

наційно-експертний центр з питань регуляторної

даних, для того щоб сверджувати: кожний десятий

політики (координатор центрального і південного

кандидат до Верховної Ради – підозрюється у ко-

регіонів). Понад 40 моніторингових неурядових

рупційних зловживаннях. ТІ Україна за тиждень

організацій місцевого рівня.

до виборів опублікувала списки «підозрюваних» з
вимогою до партій відкликати кандидатів з корупційним слідом.
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Адвокатування
теми

Киевсовет - Transparency International
Украина

Transparency International судится с МВД,

Як врегулювати конфлікт інтересів пу-

Минздравом, Минэнерго и Минприроды,

блічних службовців та забезпечити дієвий

Transparency International через суд

фінансовий контроль їх статків? Пропозиції

требует рассекретить доходы четырех

Transparency International України

министров
Чиновники декларуватимуть не тільки
Transparency International напомнила но-

майно і статки, а й інтереси

вой власти о декларациях
Суд відмовив Transparency International в
наданні декларацій міністрів
Активісти перевірили доходи і витрати
політиків
Податкові декларації чиновників: бідняк на
бідняку
Ставицкий жил почти в 220 раз лучше, чем
декларировал;
Йдеш до влади – готуй декларацію. Знай - її
перевірять!
ТОП чиновников Януковича, официально прибеднившихся в сотни раз, —
Transparency International
Transparency International Україна виграла
судову справу проти чотирьох міністерств
Transparency International Україна закликає киян перевірити кандидатів у мери на
доброчесність
Впіймали на гарячому: у Львові деякі депутати приховали свої статки
Декларации об имуществе и доходах
обнародовали лишь 7 кандидатов в мэры
столицы и одна партия, которая идет в
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Рейтинг: топ-20 украинских чиновников,
живущих не по средствам
Уряд може зобов'язати чиновників декларувати не лише доходи, але й інтереси
Солдате диванної сотні, ти можеш
допомогти!
Transparency International Украина приветствует намерение по обнародованию
деклараций всех нардепов
Уряд готовий взятись за перевірку стилю
життя високопосадовців. Transparency
International Україна пропонує як краще
Кабмин поддержал проверку стиля жизни
чиновников на соответствие декларациям
Transparency International объявляет "медиа-охоту" на коррупционеров в партийных списках
Майнова декларація посадовця нині як
довідка про відсутність вошей - громадський активіст
Каждого десятого кандидата в нардепы
подозревают в коррупции

21

прозоре
фінансування
політичних
партій
Адвокатування законодавства
Зміни, які
ми створили

Як ми
діяли

ТІ Україна за участі партнерів вдалося поставити

Transparency International Україна та IFES-Україна

на суспільний та урядовий порядок денний важ-

протягом серпня-вересня 2014 року напрацюва-

ливість відкриття фінансування політичних партій

ли комплексну концепцію змін до законодавства

та розпочати процес оновлення законодавства.

щодо фінансування партій і виборчих кампаній,

Це призведе до зменшення залежності політичних

впровадження якої на законодавчому рівні доз-

партій від приватного капіталу (олігархів) та пере-

волить знизити політичну корупцію в Україні та

творення партій на адвокатів суспільних інтересів.

привести національне законодавство у цій сфері

Експерти ТІ Україна та IFES-Україна розробили

у відповідність до міжнародних антикорупційних

комплексний законодавчий алгоритм — Концепцію

стандартів. Громадськість ще з 2002 року лобіює

змін до чинного законодавства щодо приведення

внесення до законодавства змін, які посилять

регулювання фінансування партій і виборчих кам-

прозорість фінансування партій та виборчих кам-

паній у відповідність до міжнародних стандартів.

паній, але безрезультатно. Завдяки активності

Цей документ став основою для оновлення зако-

експертів у цій темі, у 2015 році заплановано заре-

нодавства щодо прозорості політичних фінансів.

єструвати відповідний законпроект у парламенті.

Його взяли за основу подальшої законотворчої діяльності Антикорупційна група громадської ініці-

Під час адвокатування теми було підготовлено

ативи Реанімаційний Пакет Реформ, Міністерство

та опубліковано дві аналітичні статті Концепцію

юстиції України. Комітет Верховної Ради з питань

змін Financing Political Parties та Де гроші партії?

запобігання і протидії корупції, які створили робо-

Також ця тема неодноразово підіймалася в

чу групу по написанню законопроекту та заплану-

медіа заявами та зверненнями Transparency

вали тематичні слухання на тему: «Реформування

International Україна: Партіям і виборам в Україні

законодавства у сфері фінансування політичних

потрібна фінансова прозорість - Transparency

партій».

International; Transparency International Україна:
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Донори, які
нас підтримали

у нас є рішення для Коаліційної угоди де організація закликала новобрану владу та учасників парламентської коаліції внести зміни до законодав-

МФ «Відродження», Transparency International

ства щодо прозорого фінансування політичних

Чеська Республіка.

партій.

Партнери, з якими
ми творили зміни
IFES-Україна, МЗС Чехія, Реанімаційний Пакет
Реформ.
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НАЛЕЖНЕ
ТА ПРОЗОРЕ
ВРЯДУВАННЯ
Сприяння впровадженню ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд»
в Україні
Зміни, які
ми створили

Як ми
діяли

План дій Уряду по ініціативі «Партнерство

Для того, аби напрацювати громадський про-

Відкритий Уряд» на 2014-2015 р включив рекомен-

ект Плану дій України в ініціативі «Партнерство

дації громадян з усієї України. Вперше громадські

Відкритий Уряд» на 2014-2015 р, який би най-

організації прописані в державному плані дій як

краще врахував всі можливі пропозиції громад-

партнери у його реалізації. Після прийняття за-

ськості, ТІ Україна та ПРООН провели ряд регіо-

кону «Про внесення змін до деяких законодавчих

нальних консультацій. Такі зустрічі відбулися в

актів України щодо визначення кінцевих вигодо-

Херсоні, Львові та Дніпропетровську. В обгово-

одержувачів юридичних осіб та публічних діячів»

ренні Плану дій взяли участь представники гро-

фізичні та юридичні особи мають право отримати

мадських об’єднань та місцевої влади з 15 об-

інформацію з Державного реєстру прав на нерухо-

ластей України: Львівської, Івано-Франківської,

ме майно та їх обтяжень. Інформація отримується

Волинської, Хмельницької, Тернопільської,

виключно за об’єктом нерухомого майна через

Рівненської, Херсонської, Одеської, Миколаївської,

офіційний веб-сайт Укрдержреєстру або у пись-

Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької,

мовій формі, надіславши запит на адресу органу

Полтавської, Луганської та Запорізької. Було зібра-

державної реєстрації прав або нотаріуса.

но більше ніж 150 пропозицій щодо вдосконалення проекту Плану дій.
Для того, аби План дій враховував всі нюанси оновленого українського законодавства,
Transparency International Україна із залученими
експертами розробила та провела дослідження
«Карта вікритого врядування». Український дослідник Денис Ковриженко за 127 індикаторами проаналізував національне законодавство України.
Дослідження показало, що українське законодавство в частині прозорості, участі громадян у врядуванні, підзвітності та інструментів, необхідних для
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впровадження прозорості, відповідає індикаторам

громадян до містобудівної документації).

відкритості врядування на 79%. За результатами
дослідження була проведена експертна диску-

Відреагувавши на події в країні, експерти ТІ

сія «Як зробити Кабінет Міністрів України взірцем

Україна розробили та поширили методичну ін-

відкритого урядування?». Були створені 4 робочі

фографіку «Помічник переселенця». Крім цього

групи для напрацювання рекомендацій у сферах:

було видано буклети щодо відкритого врядуван-

прозорість влади, участь громадськості, підзвіт-

ня та запобігання корупції (розповсюджено 2000

ність влади та інструменти врядування. Результати

примірників).

дослідження також лягли в основу громадських

Донори, які
підтримали зміни

напрацювань щодо Плану Дій «Партнерство
Відкритий Уряд» на 2014-2015 роки.

ТІ-Секретаріат та Фундація Хьюлетт, ПРООН,
Систематизовані результати громадських кон-

Міністерство закордонних справ у справах

сультацій було представлено 16 червня в Кабінеті

Співдружності націй Великої Британії

Міністрів України під час круглого столу «Ініціатива

Партнери, з якими
ми творили зміни

«Партнерство Відкритий Уряд»: який план дій потрібен Україні?».

Реанімаційний Пакет Реформ, Transparency
26 листопада Уряд затвердив План дій ПВУ на

International

Азербайджан,

Національна

2014-2015 рр, з урахуванням усіх вимог громад-

група з питань бюджету (Азербайджан),

ськості. Цей документ визначає Transparency

“CMB” Тренувальний Центр, керівний комі-

International Україна партнером деяких заходів

тет, Партнерство Відкритий Уряд (Молдова),

Уряду. Громадські експерти допоможуть владі ор-

Transparency International Вірменія, Transparency

ганізувати нагляд за реалізацією інфраструктур-

International Грузія, Центр соціальних дослі-

них проектів, запровадити внутрішній контроль в

джень Аналітика (Боснія та Герцоговина), Центр

діяльності міністерств та створити єдину електро-

демократії та прав людини, Моніторинговий

нну систему майнових декларацій чиновників.

центр CEMI (Чорногорія), Західноукраїнськй
Центр «Жіночі Перспективи», Вінницька об-

Високу оцінку отримала громадська активність

ласна рада; ГО «Філософія Серця», Київська

українських експертів на регіональних зібраннях

міська державна адміністрація, Лабораторія

ПВУ в Ірландії та Коста-Риці, де ТІ Україна пред-

законодавчих ініціатив.

ставляла результати діяльності в межах ініціативи.
Крім того ТІ Україна надала фінансову та інформаційну підтримку таким проектам: «Організація
та проведення громадського моніторингу якості
електронних сервісів Центрів надання адміністративних послуг» (відбувся моніторинг 6 ЦНАП –
м. Київ, м. Вінниця, м. Луцьк, м. Івано-Франківськ,
м. Дніпропетровськ, м. Харків та підготовлено
звіт):. «Моніторингова та аналітична підтримки дій
Уряду щодо забезпечення практичної доступності
генпланів міст» (проведено 54 судових засідань,
підготовлено 25 процесуальних документів, надано 23 консультації з питань забезпечення доступу

25

Transparency International Україна. Звіт 2014

Адвокатування теми відкритості уряду
та електроних державних закупівель
Відкрий Уряд: що громадяни пропонують

Электронные госзакупки планируют

зробити Уряду для відкритості

запустить в декабре

«Гаряча лінія» управління країною
Активісти допомагають створити програму
дій для відкритості Уряду
Регіональне обговорення плану дій щодо
відкритості Уряду на найближчі два роки
у Херсоні
Відкрий Уряд: що громадяни пропонують
зробити Уряду для відкритості
У мережі опублікували Помічник
Переселенця
Держзакупівлі хочуть корумпувати за
російською схемою - активісти
Почему Кабмин провалил проект о
госзакупках
Ситуация с электронными госзакупками
в Украине зашла в тупик — Transparency
International
Відкрите звернення. Оприлюднення
інформації про державні закупівлі – під
серйозною загрозою!
Госзакупки: как заработать на бесплатной
услуге более 4 млн грн
Электронные госзакупки: как Украине
сэкономить $12 млн в день
Очередной раунд круглого стола
«Внедрение электронных тендеров в
систему государственных закупок в
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Програмні ініціативи

Професійні
громадські
антикорупціонери
Інформаційна кампанія «Прокинься! Корупція вбиває»
Зміни, які
ми створили

розміщено на онлайн-телеканалах Громадське
ТВ, Спільно ТІ та Еспресо ТВ. Безкоштовно та за

Знизили рівень толерування корупції у суспільстві.

власною ініціативою відео транслювали мере-

Розпочали інформаційно-просвітницьку роботу

жі кінотеатрів «Сінема Сіті», «Мультиплекс», кі-

над зміною стереотипу, що корупція це не зло-

нотеатр «Правда Кіно», компанія «Кіномедіа».

чин. Провокативна інформаційна кампанія, ство-

Ця ініціатива об'єднала навколо своїх ідей

рюючи нові смисли, спонукала українців сприй-

як представників громадянського суспіль-

мати корупцію як неприйнятне суспільне явище,

ства так і комерційний сектор, що прагнув

висловлюючи особисту незгоду з її існуванням.

долучитися до антикорупційної боротьби.

Антикорупційний он-лайн майданчик став платформою для активних громадян, які шукали ін-

Провокативна кампанія спричинила в суспіль-

струмент для боротьби з корупцією. Прості та по-

стві дискусію щодо негативного впливу коруп-

крокові юридичні інструкції протидії корупції були

ції на життя громадян та способів впливу на неї.

використані більше 7000 разів за рік.

Зацікавлені громадяни в пошуку інструментів
протидії корупції звернулися до он-лайн платфор-

Як ми
діяли

ми anticorruption.in.ua де юристи ТІ Україна постійно викладали юридичні інструкції протидії. Всього

Завдяки співпраці з рекламною агенцією Cheil

протягом року було опубліковано 45 покрокових

Україна та операторами зовнішньої реклами,

інструкцій, які отримали 7263 завантаження. Три

ТІ Україна з партнерами створили, розмісти-

найпопулярніші інструкції були оформлені у вигля-

ли та анонсували соціальну рекламну кампа-

ді інфографіки та поширювалися під час заходівТІ

нію «Прокинься! Корупція вбиває». Більше 200

Україна. Так набір антикорупційних практик було

біл-бордів в 11 містах України повідомляли,

презентовано студентам під час щорічного заходу

що «Корупція розбещує», «Корупція вбиває»,

«Студреспубліка». Крім цього, на сайті відбували-

«Корупція грабує». В рамках кампанії було про-

ся он-лайн консультації юристів, до яких звернулся

дубльовано українською мовою відео мережі

близько 30 осіб.

ТІ – «Прокинься!». Соціальний відеоролик було
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Адвокатування
теми

Аби посилити суспільну спроможність протидіяти
корупції, експерти ТІ Україна провели 2 безкоштовних вебінари «Як протидіяти корупції?» та «Як контролювати державні закупівлі», які зібрали більше

Масштабна інформаційна кампанія під

60 учасників. У 2015 році заплановано продовжен-

гаслом "Корупція вбиває!" стартувала в

ня інформаційних антикорупційних кампаній, які

Україні

змінюють стереотипи та надають дієві інструменУкраїнцям розкажуть про шкоду корупції

ти дл антикорупційної боротьби.

Донори, які
підтримали зміни

«Коррупция грабит. Противодействуй», - в
Николаеве появились первые биллборды
от Transparency International

Проект «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER),
що реалізується Pact в Україні за підтримки

Запишись на безкоштовні вебінари по

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

антикорупції

Партнери, з якими
ми творили зміни

13 червня о 13:00 відбудеться антикорупційний вебінар

Асоціація зовнішньої реклами, Біржа соціальної
реклами, РА «Мармелад» (Миколаїв), Прайм груп,
«Діджитал Сінема Україна», «Baker Street Post

На українських телеканалах запустять

Production & Animation Studio», РА «Cheil Україна»,

соціальний ролик «Корупція вбиває!»

мережі «Сінема Сіті», «Мультиплекс», кінотеатр
«Правда Кіно», «Кіномедіа», громадський рух

1600 украинцев ежедневно умирают из-за

«Студреспубліка», Громадське ТВ, Спільно ТВ,

коррупции

Еспресо ТВ, ТІ Секретаріат.
Кінотеатри долучаються до боротьби з
корупцією
ТІ Україна запрошує на вебінар
«Контролюй тендери»
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ
розвиток
TI УКРАЇНА
ТІ Україна одна з небагатьох організацій грома-

Правління бере активну участь в житті організації

дянського суспільства яка може розробити анти-

як контрольний орган з функцією стратегування.

корупційну реформу «під ключ» — від окреслення

Персонал організації на 2015 рік складається з 12

ідеї реформи, її формулювання в законодавчих ак-

висококласних фахівців, зайнятих повний робочий

тах, до ухвалення необхідного рішення на рівні ор-

день, трьох експертів та низки волонтерів, що по-

ганів влади та імплементації рішення з наступною

стійно змінюється. В середньому за рік організа-

оцінкою його впливу.

ція приймає до 20 інтернів з України та 5-7 інтернів
з-за кордону.

Організація має розвинену мережу партнерів національного та місцевого рівня, є засновником та

В 2014 році ТІ Україна полегшила політику індиві-

учасником ключових коаліцій та мереж у сфері до-

дуального членства в організації, запросивши всіх

брочесності влади, а також визнаним експертом в

бажаючих подавати власні кандидатури. Всього

питаннях протидії корупції. ТІ Україна користується

протягом року було зареєстровано 50 заявок, дійс-

повагою та визнаним авторитетом як серед між-

ними членами організації стали 30 осіб.

народних та донорських організацій, так і серед
медіа спільноти та організацій громадянського

22 жовтня 2014 року у Києві відбулася конфе-

суспільства.

ренція членів Transparency International Україна,
на якому організація звітувалась за свою робо-

Щорічний кошторис витрат ТІ Україна становить

ту у 2013-2014 роках. Голова Правління Андрій

від 250 до 350 тисяч доларів США (дані за 2011

Марусов окремо представив звіт по роботі

-2013 роки).

Правління організації протягом двох останніх років, а менеджмент ТІ Україна ознайомив присутніх

Правління ТІ Україна діє у складі 5 авторитетних

із стратегічними планами українського представ-

представників журналістської, бізнес та донор-

ництва міжнародного антикорупційного руху на

ської спільноти, а також академічних кіл.

2015-16 рр.

У 2014 році відбулися чергові вибори Правління.
Участь у виборах в якості кандидатів взяли вісім осіб, кожен з яких подав для загального ознайомлення власні резюме та програму. За них і
голосували 28 делегатів із 30 членів організації.
За результатами голосування склад Правління
оновився.
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Щомісячні дайджести
про діяльність ТІ Україна
Протягом року Transparency International Україна

В 2014 році світ побачили такі видання від

продовжила традицію щомісячного звітування про

Transparency International Україна:

власну діяльність (перервавшись на час Революції
Гідності і направивши зусилля на створення між-

ВІДКРИТЕ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА

народного бюлетеню «Українська революція про-

ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН

ти корупції»). У формі короткого інформативного
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗЕНСУ ЗА КОРУПЦІЮ

дайджесту ми розповідаємо про стан поточних
ініціатив організації та звітуємо, що зробили за
попередній місяць. Дайджести доступні для пе-

ЩО БІЗНЕС МОЖЕ РОБИТИ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ

регляду та завантаження на сайті Transparency

КОРУПЦІЄЮ?

International Україна.
КОНЦЕПЦІЯ ЗМІН ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ТІ Україна за результатами проведених досліджень

ЩОДО

ПРИВЕДЕННЯ

Р Е Г УЛ Ю В А Н Н Я

готує, видає і поширює спеціалізовані посібники

ФІНАНСУВАННЯ ПАРТІЙ І ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ У

та аналітичні документи. Всі вони знаходяться

ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

у вільному доступі на офіційному сайті організації в розділі «Що ми робимо (Наші видання та

ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ ПРО

Дослідження)».

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
НЕЗАЛЕЖНА СУДОВА СИСТЕМА – ВАЖЛИВИЙ
ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
ПРОГРЕС УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ОЕСР У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЯК ЧАСТИНИ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В РАМКАХ СТАМБУЛЬСЬКОГО
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЙ (3Й РАУНД
МОНІТОРИНГУ)
ЯК

О Р ГА Н І З У В АТ И

НЕЗАЛЕЖНИЙ

МОНІТОРИНГ ВІДПОВІДНОСТІ СТИЛЮ ЖИТТЯ
ЗАДЕКЛАРОВАНИМ СТАТКАМ СЛУЖБОВЦІВ?
ІНДЕКС КОРУПЦІЇ CPI-2014
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Наші юридичні інструкції
для протидії корупції
Відповідальність за порушення права на до-

Що таке конституційне звернення?

ступ до публічної інформації

Платні медичні послуги

Що треба знати, щоб отримати публічну

Що таке конституційне подання

інформацію

Що треба знати про паркування

Як донести до влади свої пропозиції щодо

Як знайти інформацію про корупціонерів?

боротьби з корупцією

Цільове призначення земель

Оскарження до адміністративного суду

Безкоштовний адвокат

Відповідальність за корупцію юридичних
осіб

Безоплатні юридичні консультації

Як дізнатись чи бореться влада з корупцією

Нова кримінальна відповідальність за

Адміністративна відповідальність за

корупцію

корупцію

Хто має пільги на отримання земельних

Як оскаржити порушення права доступу до

ділянок?

публічної інформації керівнику органу, в

Як повідомити про корупцію?

якого запитували інформацію

Як отримати безкоштовні ліки?

Податкові перевірки

Сплата благодійних внесків у школі

Хто така «службова особа»

Як отримати закордонний паспорт за 170

Узаконення самочинного будівництва

грн?

Перевірки охорони праці

Кримінальна відповідальність за корупцію

Держгірпромнаглядом

Поради викладача: Як не давати хабарі в

Як здійснюється контрольна закупівля

університетах

Держспоживінспекцією?

Право на вільний вибір лікаря

Перевірки продукції під час здійснення ринкового нагляду

Як реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки?

Відповідальність за порушення законодав-

Як боротися з корупцією

ства про захист прав споживачів

Пожежні перевірки

Перевірки Держспоживінспекцією законодавства про захист прав споживачів

Як уникнути хабара на дорозі?

Перевірки Держспоживінспекцією кількості

Оскарження до прокуратури

фасованого товару в упаковках

Як отримати інформацію про вільну земель-

Перевірки Держспоживінспекцією дотри-

ну ділянку?

мання достовірності вимірювання
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Наші
фінанси
в 2014 році
Характерстики проекту

Кошторис, грн

Проект «Національна інформаційна та мобілізаційна кампанія Прокіньтесь!
Корупція вбиває», ВМТД «Pakt.Inc", період 01.04.14-31.08.2014
378 071,43

угода 380А0651 від 01.04.14 р.
Проект «Залучення громадянського суспільства до моніторингу політики щодо
конфліктів інтересів», ТІ Молдова 01.07.2013-30.06.2015

333 134,58

угода ENPI/2013/313-750 від 02.07.13 р.
Проект «Адвокасі кампанія спрямована на впровадження в Україні політики
незалежного регулювання питання конфлікту інтересів (у частині майнових
декларацій публічних службовців)», МФ «Відродження"
угода 15.10.2013-31.08.2014, угода 47941 від 02.07.13 р.

60 000,00

Проект «Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної
нтикорупційної політикид», МФ «Відродження"
01.08.2014-30.04.2015, угода 48748 від 25.06.2014 р.

154 000,00

Проект «Якою може бути антикорупційна політика України? Говорять люди»
області на основі методології карток громадянського, МФ «Відродження"
220 000,00

05.05.2014-31.12.2014, угода 48634 від 24.04.14 р.
Проект «Прозоре фінансування політичних партій»
Транспаренси Інтернешнл Чеська Республіка
01.08.14-31.12.14, Угода про партнерство від 28.07.14 р.

206 111,84

Проект «Оцінка національної системи доброчесності у Східному регіоні
Європейського сусідства», ТІ-Секретаріат
01.03.2013-28.06.2015, угода ENPI/2012/310-064 від 23.05.13 р.

989 720,05

Проект «Диспетчер реформ доброчесності. Громадсько-експертний центр
супроводу реформ в КМУ», МФ «Відродження"
250 000,00

01.04.2014-31.12.2014, угода 48597 від 11.04.14 р.
Проект «Сприяння розвитку партнерства та діалогу між організаціями
громадянського суспільства та органами влади », ПРООН,
період 07.10.2013-30.04.2014

60 000,00

угода DHRP-GA-CSD-04 від 10.07.2013
Проект-захід «Семінар з питань антикорупції та боротьби із хабарництвом»
Посольство Великобританії, період 01.02.2014 - 31.05.2014

629 565,28

угода РО-502043078 від 22.01.2014
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Характерстики проекту

Кошторис, грн

Проект «Відкрите врядування: без паперових обіцянок, досягнення реальних
результатів», ТІ-Секретаріат період 15.11.2013-18.03.2016
119 537,99

угода б/н від 29.11.2012
Проект «Пілотне впровадження карти оцінювання Відкритого врядування»
ТІ-Сектетаріат, період 01.02.2014-31.03.2014

172 692,40

угода б/н від 11.01.2014
Проект «Пілотне впровадження карти оцінювання Відкритого врядування.
Етап-2. Оцінка практики впровадження»
ТІ-Сектетаріат, період 01.09.2014-31.03.2015

93 678,45

угода б/н від 24.09.2014
Проект «Україна без конфлікту інтересів,
Посольство США в Україні, період 01.08.2014-31.05.2015,
угода SUP30014GR164 від 02.07.2014

195 704,72

Інші добровільні пожертви на статутну діяльність

197 377,00

4 054 813,74

ЗАГАЛОМ
Витрати

Частина, %

Кошторис, грн

787 472,40

Залишок коштів на 01.01.14 р.
50,60

1 524 637,62

7,98

240 413,90

Гонорари координаторам

19,65

592 030,00

Придбання обладнання

0,60

18 217,44

Розробка інформаційних систем

5,45

164 127,00

84,28

2 539 425,96

Адміністративні витрати

15,72

473 611,72

ЗАГАЛОМ

100

3 013 037,68

Проведення заходів, досліджень
Поліграфічні послуги

Проектні витрати

1 829 248,46

Залишок коштів на 31.12.14 р.
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Наші
партнери
Transparency International Україна — учасник ключових громадських коаліцій України за такими
напрямками:
Громадське об'єднання експертів для реформування країни «Реанімаційний Пакет
Реформ» — співзасновник, модератор Антикорупційної групи експертів
Громадський контроль за державними закупівлями – співзасновник та секретаріат
(з часу заснування партнерства по квітень 2012 року) громадського Партнерства «За
доброчесні державні закупівлі»
Громадський моніторинг декларацій посадовців — координатор національної
мережі моніторів Громадянського партнерства «За відкритість майнових декларацій
публічних службовців України»
Належне врядування — співзасновник та секретаріат громадського Партнерства на
підтримку впровадження в Україні ініціативи «Відкритий Уряд»
Участь громадськості у протидії корупції — співзасновник та секретаріат Всеукраїнської
неформальної коаліції громадських антикорупціонерів
Доступ до публічної інформації — співзасновник громадського Партнерства «Новий
громадянин»
Громадська експертиза діяльності органів публічної влади — співзасновник та
секретаріат Всеукраїнської неформальної коаліції на підтримку впровадження в
Україні інструменту «Громадська експертиза органів публічної влади»

Окрім того, організація активно долучає громадських владних та міжнародних партнерів для здійснення
власних антикорупційних кампаній. Інформація по таких партнерах доступна в описах відповідних
тематичних ініціатив.
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Сайт Transparency International Україна
ti-ukraine.org
Сайт громадського антикорупціонера
anticorruption.in.ua
Сайт з інформацією про ініціативу ПВУ в Україні та регіоні
ogpractices.org
Ми в соціальних мережах

Тематичні сторінки ініціатив ТІ Україна в соціальних мережах:
Громадське Партнерство «За доброчесні державні закупівлі» у Facebook
Громадське Партнерство «Відкритий Уряд» у Facebook
Експертна ініціатива «Робочий стіл громадського експерта»
Коаліція із моніторингу стилю життя високопосадовців України «Декларації без декорацій» у Facebook
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
зателефонувати:
+38(044)360-52-42
відправити факс:
+38(0522)27-27-54
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