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Transparency
International
Україна

потужне представництво
глобального руху, який
має єдине бачення світу, де
державні структури, ділові кола,
громадянське суспільство і
щоденне життя людей вільні від
проявів корупції.

Нашa

Знизити рівень корупції в Україні
шляхом сприяння прозорості,
підзвітності та доброчесності
публічної влади і громадянського
суспільства.

Нашa

Зазираючи в майбутнє та
спираючись на місію і стратегічні
пріоритети, ми бачимо себе в
2018 році як організацію, що
має сильну аналітичну складову,
зосереджується на напрацюванні
та аналізі антикорупційних
політик в Україні та розпочинає
роботу як повноцінний центр
розробки політики.

місія
візія
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Ярослав Юрчишин
виконавчий директор ТІ Україна

Хосе Уґас

голова правління глобальної мережі
Transparency International

У 2016 році глобальна мережа
Transparency International пережила
багато яскравих подій. Ми стали
свідками значних досягнень представництв Transparency International
в Україні, Бангладеші, Гондурасі, Кенії
та в багатьох інших країнах.

Єднаймося та
борімося разом,
щоб розірвати
ланцюг корупції.

Минув 2016 рік. Неоднозначний.
Контрастний.
Запустилося електронне декларування, але Національне агентство з
питань запобігання корупції не перевірило жодного декларанта і не направило жодної справи до Національного антикорупційного бюро України
чи інших органів. Було сформовано
процедуру фінансового звітування
політичних партій, але ще рано говорити про те, що українська політика стала більш підзвітною та
відкритою. Україна нарешті спромоглася виконати вимоги Плану візової
лібералізації, зокрема і його антикорупційної складової, але так і не
отримала спрощення візового режиму з країнами ЄС.
Подібних опозицій можна навести
дуже багато. І в 2017 році їх, напевно,
буде не менше. Майбутнє повне викликів, а відтак, потребуватиме нашої з вами дуже активної роботи.
Команда ТІ Україна теж змінюється, посилюється, адаптується.
Наш головний офіс перенесено з Кропивницького до Києва. За допомоги
Програми розвитку ООН в Україні
ТІ Україна пройшла процедуру оцінки організаційних спроможностей,
сформувала план першочергових інституційних трансформацій та
отримала базову інституційну підтримку на перехідний період.
Окрім викликів, у нас були й перемоги. Це і запуск системи електронного декларування, який 63%
українців вважають успіхом (згідно

з дослідженням групи «Рейтинг»), і
робота системи ProZorro, яку вважають українським успіхом 49% опитаних, і запроваждення механізму
конкурсного відбору держслужбовців,
який позитивно оцінили 52% українців, і ухвалення закону про прозоре
фінансування партій.
Попереду дуже багато роботи,
адже боротьбу з корупцією 81% наших співгромадян вважають досі не
успішною. Ми кожного дня працюємо
над тим, щоб запит на справедливість, який змусив суспільство три
роки тому повстати проти прогнилої системи, був задоволений. Щоб
корупціонери, які обкрадають українців, понесли відповідальність, а в
країні запрацювали прозорі правила
та механізми. Ми будемо й надалі
вкладати наші сили в стратегічні
напрямки: сприяти відкритості врядування, розвивати нульову толерантність до корупції, допомагати
антикорупціонерам.
Тільки об’єднаними зусиллями
однодумців з громадського, державного та приватного секторів можна досягти прогресу. Transparency
International Україна як представництво глобального антикорупційного
руху готова бути майданчиком для
об’єднання всіх небайдужих, хто бажає вкласти сили в розбудову сильної
та чистої від корупції України.

Transparency International Україна
зробила велику роботу разом з громадянським суспільством та журналістами, аби наблизити безвізовий
режим із Європою та змусити владу
виконати обіцянки з впровадження
електронного декларування. Більше
100 000 посадовців представили свої
декларації он-лайн. Розкриття посадовцями інформації про власні статки та публікація такої інформації у
відкритому доступі – це прогресивний та впевнений крок на шляху до
підзвітності, доброчесності та очищення публічного сектора від нечистих на руку людей.
Та це лише перший крок до системної боротьби з корупцією. Адже
для успішної антикорупційної реформи необхідно трансформувати судову систему в Україні. Під час зустрічі
з президентом України Петром Порошенком я наголошував, що нинішня
судова система не дає розірвати коло
безкарності за корупційні злочини.
Тому до створення дієвої антикорупційної судової системи слід залучити
іноземних спеціалістів у ролі нейтральних спостерігачів, партнерів і
тренерів, як це робить успішна Міжнародна Комісія проти безкарності у
Гватемалі (International Commission
Against Impunity in Guatemala —
CICIG). Нажаль, судові справи проти колишнього президента Віктора
Януковича та його поплічників застопорилися через системні проблеми в судовій системі. Доки українські
корупціонери відчувають безкарність – доти система буде недієздатною. Тому наступним важливим
кроком України на шляху викорінення корупції буде створення системи
антикорупційних судів та максимальна активізація всіх можливостей для ефективного розслідування
та доведення до суду справ фігурантів «санкційного списку Януковича».
Важливо не лише добитися засудження, нехай і заочного, але й повернення
викрадених коштів як виведених за
кордон, так і залишених в Україні.
Борімося — поборемо!
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#Перемоги

У 2016 році завдяки
системі ProZorro
держава потенційно
зекономила 7,3 млрд грн.

У 15 регіонах України люди
побачили 800 зовнішніх
площин із соціальною
рекламою проти корупції.

Юристи ТІ Україна в 2016
році надали допомогу
близько 200 викривачам
корупції.

Уперше Україну відвідав
голова правління світової
мережі Transparency
International Хосе
УҐас, який зустрівся з
Президентом держави
Петром Порошенком.

Обсяг торгів системи
ProZorro.Sаle перевищив
40 млн грн.

Більше 700 молодих
людей здобули
практичні навички
антикорупціонера на
лекціях ТІ Україна.

УХВАЛЕНО закон про
прозоре фінансування
політичних партій із
державного бюджету,
який адвокатувала ТІ
Україна з партнерами.

Завдяки згуртованій
роботі громадянського
суспільства та
міжнародному тиску
мережі Transparency
International запуск
системи е-декларування
відбувся. Близько 100 000
посадовців задекларували
свої статки.

Система ProZorro, до
розробки якої доклалася
ТІ Україна, отримала
найпрестижнішу
міжнародну премію в
ГАЛУЗІ закупівель World
Procurement Awards 2016.

Разом з Родиною
Героїв Небесної Сотні
було започатковано
антикорупційну премію
імені Героя Небесної
Сотні Юрія Поправки.

у Панамі на всесвітній
конференції мережі
Transparency
International IACC
операційний директор
українського
представництва Андрій
Боровик і член Правління
ТІ Україна Віталій
Касько розповіли про
перебіг повернення
коштів Януковича та
його поплічників та
боротьбу з корупцією
серед українських
високопосадоців.

ТІ Україна та Центр
протидії корупції
провели ІІІ міжнародну
конференцію з питань
повернення вкрадених
активів корумпованої
політичної еліти.
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Інституційний
розвиток
Transparency International Україна
ввійшла у 2017-й рік оновленою!
Українське представництво
найавторитетнішої у світі
антикорупційної організації
прагне очистити країну від
корупції. І для досягнення своєї
мети ми збільшуємо власну
потужність. Ми оновлюємося,
щоб стати кращими, глибшими
та ґрунтовнішими. У 2017 році ми
продовжимо докладати всіх зусиль
для зміцнення вашої довіри до нас
та нашої ефективності.
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Новий
директор

Нове Правління

Нові пріоритети

Новий план
розвитку

Улітку 2016 року Правління обрало нового виконавчого директора ТІ
Україна. Ним став
Ярослав Юрчишин,
визнаний експерт у сфері
адвокації та антикорупційної політики, за освітою історик і політолог. До
вступу на посаду Ярослав
очолював адвокаційний
напрямок у коаліції Реанімаційний пакет реформ
і нині залишається головним експертом Антикорупційної групи РПР. У
січні Ярослава було обрано співголовою Ради РПР.
За його плечима – багаторічний досвід проведення
кампаній
громадського
лобіювання, роботи на
посаді помічника народного депутата, тренерства
з питань адвокації, співпраці з медіа. Упродовж
трьох років Ярослав очолював Національну скаутську організацію України
«Пласт».

15 жовтня 2016 року під
час Конференції члени ТІ
Україна обрали Правління
організації. До нового складу ввійшли:

Восени 2016 року ТІ
Україна визначила пріоритети для виконання напрямків власної стратегії
на 2016–2018 роки. Першочерговими для нас залишатимуться:

Улітку 2016 року ТІ
Україна пройшла процедуру комплексної оцінки організаційних спроможностей за підтримки проекту
«Прозорість та доброчесність публічного сектору»
Програми розвитку ООН
в Україні. За результатами
оцінювання команда ТІ
Україна сформувала план
організаційного розвитку
(внутрішніх трансформацій структури, процедур,
політик та переходу до
програмно-орієнтованого
підходу) та отримала інституційну підтримку на
перехідний період до серпня 2017 року.

Юхані Ґроссманн,
голова антикорупційних
проектів у Західній Європі
та Південно-Західній Азії;
Віталій Касько,
екс-заступник
Генпрокурора, адвокат;
Юлія Клименко,
екс-заступник міністра
економічного розвитку;
Андрій Марусов,
експерт з питань державних закупівель, журналіст;
Томаш Фіала,
генеральний директор
компанії Dragon Capital.

«Нова команда
Правління
допомагатиме
організації
залишатися
собою, базуючись
на успіхах
попередніх років,
та розвиватися
далі відповідно
до цінностей
глобального руху,
що закладені в
нашій стратегії.
У наступні
роки ми будемо
рухатися в сторону
більш потужної
експертної
організації, що
робить Україну
доброчеснішою»,
— Андрій Марусов,
голова Правління

Відкрите та
належне
врядування –
моніторинг доброчесності публічних закупівель
і продажів, впровадження стандартів Ініціативи
«Партнерство «Відкритий
Уряд», а також «Відкритий парламент». Зокрема, сприяння прозорості
державного управління
та залучення громадян до
участі в процесах ухвалення рішень влади, запровадження нових технологій.

Нульова
толерантність
до корупції –
інформаційно-правозахисні кампанії, моніторинг
розслідування
зловживань режиму Януковича і
конфлікту інтересів у діяльності топ-посадовців,
посилення доброчесності
українського бізнесу, запровадження механізму
контролю прозорості політичних фінансів, сприяння вільному доступу до
державних даних.

Ефективні
борці з
корупцією –
підтримка викривачів та
борців з корупцією, сприяння розвитку антикорупційних державних органів.

волонтери
У 2016 році в ТІ Україна стажувалося 46 волонтерів. Серед них іноземці
з таких країн: Німеччина,
США (Гарвард, Єльський
університет), Норвегія, Румунія, Польща, Таїланд,
Франція (Science Po), Великобританія, Італія, Швейцарія, Шотландія. Волонтери
займалися перекладами матеріалів ТІ Україна, допомагали в підготовці антикорупційних інструкцій,
моніторили е-закупівлі,
шукали міжнародні матеріали з моніторингу стилю
життя посадовців, допомагали в аналітичних дослідженнях. Двоє волонтерів увійшли до команди ТІ
Україна.
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Відкрите та
належне
врядування
1. Система публічних закупівель,
продаж державного майна
та розвиток моніторингової
інфраструктури
2. Моніторинговий портал DoZorro
3. Система ProZorro.Sale
4. Система «Відкрите здоров’я»
E-HEАLTH
5. Ініціатива з прозорості
будівництва (CoST)
6. Ініціатива «Партнерство
«Відкритий Уряд»
7. Відкритий Парламент
8. Впровадження відкритих
стандартів належного врядування
у Київській міській державній
адміністрації

Партнери
проектів:

Міністерство економічного розвитку й торгівлі,
ДП «Прозорро», Open Contracting Partnership, Omidyar
Network, European Bank for Reconstruction and Development,
Western NIS Enterprise Fund, GIZ, Федеральне міністерство
економічного співробітництва та розвитку Німеччини,
USAID, Eurasia Foundation, МФ «Відродження»,
БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», RBC Group, Qlik Tech,
Київська школа економіки, Секретаріат Кабінету Міністрів
України, Програма розвитку ООН в Україні, Програма
USAID РАДА, Посольство Великої Британії в Україні,
Transparency International Secretariat, Фонд «Східна Європа»,
Міністерство юстиції України, Державне агентство з
питань електронного урядування, PricewaterhouceCoopers,
Дніпропетровська обласна державна адміністрація,
ГО «Платформа Громадський Контроль», Київське
інвестиційне агентство, Антикорупційна рада при КМДА,
Реанімаційний пакет реформ.
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Моніторинговий
портал DoZorro
Система ProZorro.Sale

Проблема
У грудні 2015 року
Парламент ухвалив закон
«Про публічні закупівлі».
З 1 серпня 2016 року використання електронної
системи ProZorro стало
обов’язковим для всіх розпорядників коштів держави та місцевих громад.
Постала проблема організації навчання майбутніх користувачів системи, а також забезпечення
ефективного моніторингу
з боку суспільства. Також стало очевидним, що
принципи ProZorro необхідно переносити і в продаж державного майна.

Дії ТІ Україна
Команда ТІ Україна
підтримала
зростання
окремих модулів електронної системи закупівель
ProZorro. Було організовано підготовку регіональних
агентів змін та проведено
навчання для представників замовників і бізнесу.
Суттєво покращено функціонал модулів аналітики
ProZorro: публічного (bi.
prozorro.org) та професійного (bipro.prozorro.org).
Створено та запущено
моніторинговий
портал
DOZORRO. ТІ Україна
продовжила підтримувати
роботу Комісії з розгляду
звернень на можливі порушення при здійсненні
допорогових закупівель.
За сприяння ТІ Україна
готуються зміни до Зако-

ну України «Про публічні
закупівлі» в частині здійснення відкритого моніторингу закупівель у системі ProZorro Державною
аудиторською службою
України з обов’язковим
врахуванням показників
ризик-індикаторів.
Команда ТІ Україна просунула ідею обов’язкового
впровадження
Open
Contracting Data Standard
у сфері закупівель та розвитку електронного моніторингу закупівель у План
дій «Партнерства «Відкритий Уряд» на 2016–2018
роки. Запущено проект публічних електронних продажів державного майна
«Prozorro.Sale» на базі Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. Розроблено
публічний модуль аналітики bi.prozorro.sale.

Результати
Завдяки повноцінній
роботі ProZorro в 2016
році завершилося майже

300 тис.
закупівель

(з них 158 тис. – конкурентні) з
очікуваною вартістю 130 млрд
грн. Притому в торгах узяли
участь понад 60 тис. представників бізнесу.

Загальна економія для державного бюджету склала

7,3 млрд грн.

Система публічних закупівель,
продаж державного майна та
розвиток моніторингової інфраструктури

38
агентів змін

підготовлено в регіонах.

165
навчань

проведено для 9 500 представників бізнесу.

учасників допорогових закупівель. З них задоволено 27,5% з рекомендацією
організаторам переглянути результати закупівель
або провести нові. Як результат узгоджених зусиль усіх партнерів, у тому
числі ТІ Україна, на міжнародній арені система
ProZorro отримала дві престижні нагороди – World
Procurement Award та
Open Government Award.
З моменту запуску в
листопаді 2016 року в системі Prozorro.Sale успішно
завершилося 54 аукціони на
загальну суму 41 млн грн.

8,4%
РІСТ ЦІНИ

Цим
інструментом
скористалося 62 000 користувачів. Професійним
модулем активно користуються 240 представників
громадських організацій,
контролюючих та правоохоронних органів. Проведено 10 регіональних
тренінгів та 2 вебінари для
користувачів. Опрацьовано понад 500 відгуків учасників закупівельних процедур з порталу Dozorro.
До контролюючих та правоохоронних органів направлено 150 листів. Для
здійснення регіонального
моніторингу публічних закупівель місцевим громадським організаціям надано
500 000 грн. Комісією з
розгляду звернень опрацьовано 4 000 звернень від

проданих лотів через систему
Prozorro.Sаle

Протягом двох місяців
2016 року в системі зареєстрували 1 500 лотів на
суму 2,2 млрд грн.

«Transparency
International
Україна від самого
початку була
одним з головних
рушіїв реформи
публічних
закупівель. Саме
ВОНА ЗАБЕЗПЕЧИЛА
повну прозорість
і жорсткий
громадський
контроль.
Впевнений, що без
наполегливої та
системної роботи
TI реформа була б
неможливою»,
— Максим Нефьодов,
перший заступник
Міністра економічного
розвитку та торгівлі
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Відкрите та
належне
врядування

Річний звіт Transparency International Україна / 2016

Система
«Відкрите здоров’я»
E-HEАLTH

1. Система публічних закупівель,
продаж державного майна
та розвиток моніторингової
інфраструктури

Проблема

2. Моніторинговий портал DoZorro
3. Система ProZorro.Sale
4. Система «Відкрите здоров’я»
E-HEАLTH
5. Ініціатива з прозорості
будівництва (CoST)
6. Ініціатива «Партнерство
«Відкритий Уряд»
7. Відкритий Парламент
8. Впровадження відкритих
стандартів належного врядування
у Київській міській державній
адміністрації

Партнери
проектів:

Міністерство економічного розвитку й торгівлі,
ДП «Прозорро», Open Contracting Partnership, Omidyar
Network, European Bank for Reconstruction and Development,
Western NIS Enterprise Fund, GIZ, Федеральне міністерство
економічного співробітництва та розвитку Німеччини,
USAID, Eurasia Foundation, МФ «Відродження»,
БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», RBC Group, Qlik Tech,
Київська школа економіки, Секретаріат Кабінету Міністрів
України, Програма розвитку ООН в Україні, Програма
USAID РАДА, Посольство Великої Британії в Україні,
Transparency International Secretariat, Фонд «Східна Європа»,
Міністерство юстиції України, Державне агентство з
питань електронного урядування, PricewaterhouceCoopers,
Дніпропетровська обласна державна адміністрація,
ГО «Платформа Громадський Контроль», Київське
інвестиційне агентство, Антикорупційна рада при КМДА,
Реанімаційний пакет реформ.

Ініціатива з
прозорості
будівництва (CoST)

Проблема
Система охорони здоров’я в Україні потребує
реформування. Створення електронної системи
в сфері охорони здоров’я
спростить процес взаємодії для всіх користувачів і
буде надійною, безпечною,
сучасною, зручною, прозорою та корисною.

Дії ТІ Україна
ТІ Україна долучилася до впровадження системи e-Health в Україні
(openhealth.in.ua). Ініціатива «Відкрите здоров’я»
об’єднала громадські організації, медичний та
ІТ-бізнес, профільних експертів, науковців та представників державних органів задля оптимізації
роботи й електронізації
української сфери охорони здоров’я.

Результати
25 листопада 2016 року
в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, представники ІТ-бізнесу та

громадські організації підписали Меморандум про
наміри створити в Україні систему електронних
послуг у сфері медицини
(e-heаlth).
22 грудня 2016 року
Міністерство
охорони
здоров’я, представники
ІТ-бізнесу та громадські
організації підписали технічний меморандум про
роботу над першим сервісом системи e-Health. ТІ
Україна буде виступати
гарантом прозорості процесу розробки та втілення
цієї реформи.

Сфера будівництва –
одна з найменш прозорих
та підзвітних не лише в
Україні, але й цілому світі.
У 2015 році Міністерство
інфраструктури України,
Укравтодор, ТІ Україна та
CoST International підписали Меморандум щодо
впровадження в Україні
стандартів прозорості у
сфері будівництва.

Дії ТІ Україна
ТІ Україна виступає
приймаючою організацією
ініціативи CoST в Україні й
забезпечує діяльність Національного секретаріату
та багатосторонньої наглядової групи (КоНГ). Окрім
того, ТІ Україна представляє громадські організації
у КоНГ та стежить за впровадженням стандартів у
життя.

Результати
CoST в Україні впроваджувала стандарти на
основі 4 пілотних проектів у сфері автодорожньої
інфраструктури. У грудні
2016 року було презентовано перший верифікаційний звіт, який указав на
проблеми галузі та дав чіткі рекомендації з її реформування для досягнення
ефективного будівництва.
Міністр інфраструктури,
Прем’єр-міністр та Президент визнали ініціативу

дуже корисною та політично підтримали її впровадження. Окрім того,
до ініціативи долучилася
компанія «Укренерго».

«Головна цінність
Ініціативи
«Партнерство
«Відкритий Уряд»–
це партнерство
уряду, інститутів
громадянського
суспільства
та бізнесу як у
плануванні заходів
Ініціативи, так і в їх
реалізації, спільна
відповідальність за
взяті зобов’язання»,
— Наталія Окша,
заступник директора
Департаменту інформації
та комунікацій з громадськістю, завідуюча відділом секретаріату Кабінету Міністрів України

4

місце

Ініціатива
«Партнерство
«Відкритий Уряд»

Проблема
Низький рівень впровадження належних відкритих стандартів відповідального
управління,
залучення громадян до
формування і реалізації
державної політики, недостатня підзвітність влади
та нерозвинена система
надання якісних державних послуг.

Дії ТІ Україна
ТІ Україна просуває
міжнародну
ініціативу
«Партнерство Відкритий
Уряд» уже 5 років поспіль.
У 2016 році організація
стала рушієм модернізації
механізму управління Ініціативи в Україні, активно
допомагала розробляти її
Національний план дій, а
також регіональні плани
дій у Дніпропетровській
та Луганській областях на
наступний звітний період.
Також ТІ Україна сприяла
затвердженню нових стандартів відкритості влади
та постійно проводила моніторинг відкритості Ініціативи.

43
місце

серед країн Східної Євро- серед 102 країн за
пи та Центральної Азії
даними звіту «Індекс
Відкритого Уряду»

результати
Розроблено Національний та регіональний план
дій для Дніпропетровської області із включенням ключових індикаторів ефективності, вперше
обговорення планів дій
відбулось у форматі «світового кафе». ТІ Україна
приєдналася до Паризької декларації колективних дій. Проаналізовано
стан виконання Ініціативи у 10 областях України.
ТІ Україна є партнером з
утілення зобов’язань Ініціативи. Розпочато оптимізацію центрів надання
адміністративних послуг
(ЦНАП) Дніпропетровської області. Організовано та проведено високорівневу
діагностику
проекту розробки інтернет-порталу
державних
послуг iGov.org.ua з урахуванням практик стандарту
COBIT 5 «Build, Acquire
and Implement».
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Відкрите та
належне
врядування
1. Система публічних закупівель,
продаж державного майна
та розвиток моніторингової
інфраструктури
2. Моніторинговий портал DoZorro
3. Система ProZorro.Sale
4. Система «Відкрите здоров’я»
E-HEАLTH
5. Ініціатива з прозорості
будівництва (CoST)
6. Ініціатива «Партнерство
«Відкритий Уряд»
7. Відкритий Парламент
8. Впровадження відкритих
стандартів належного врядування
у Київській міській державній
адміністрації

Партнери
проектів:

Міністерство економічного розвитку й торгівлі,
ДП «Прозорро», Open Contracting Partnership, Omidyar
Network, European Bank for Reconstruction and Development,
Western NIS Enterprise Fund, GIZ, Федеральне міністерство
економічного співробітництва та розвитку Німеччини,
USAID, Eurasia Foundation, МФ «Відродження»,
БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», RBC Group, Qlik Tech,
Київська школа економіки, Секретаріат Кабінету Міністрів
України, Програма розвитку ООН в Україні, Програма
USAID РАДА, Посольство Великої Британії в Україні,
Transparency International Secretariat, Фонд «Східна Європа»,
Міністерство юстиції України, Державне агентство з
питань електронного урядування, PricewaterhouceCoopers,
Дніпропетровська обласна державна адміністрація,
ГО «Платформа Громадський Контроль», Київське
інвестиційне агентство, Антикорупційна рада при КМДА,
Реанімаційний пакет реформ.
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Відкритий
Парламент

Впровадження
відкритих стандартів
належного
врядування у Київській
міській державній
адміністрації

Проблема
Недостатня прозорість
роботи Парламенту та
низький рівень залучення
громадян до парламентських процесів.

Дії ТІ Україна
Після того, як 5 лютого
2016 року Україна приєдналася до Декларації відкритості парламенту, було
розроблено План дій з реалізації Декларації відкритості парламенту. Над ним
працювали: Transparency
International
Україна,
ОПОРА, ЧЕСНО, Ейдос,
Інститут Медіа Права разом із Верховною Радою
України за підтримки
Програми розвитку ООН
в Україні. Представники
Transparency International
Україна входять до моніторингового комітету ініціативи.
План дій включає 20
зобов’язань між Парламентом і громадянським
суспільством за напрямами:
доступ до інформації;
залучення громадян до
парламентських процесів;
звітність;
технології та інновації.
Сьогодні до ініціативи «Відкритий Парламент» в Україні входять
народні депутати різних
фракцій,
представники
Апарату ВРУ, міжнародні

Проблема
та українські громадські
організації. Представники
Transparency International
Україна входять до моніторингового комітету ініціативи.

результати
За час роботи ініціативи в Україні:
у ВРУ виділено спеціалізовані місця для роботи
запитувачів з інформацією;
у картку законопроекту
на порталі ВРУ додано
новий розділ «Проходження»;
опубліковано тексти
депутатських запитів;
запущено Портал відкритих даних ВРУ http://
opendata.rada.gov.ua/, де
інформація про народних
депутатів, законопроекти,
фінансові та адміністративні дані оприлюднена в
повному обсязі та у машиночитному форматі;
розроблено довгострокову Комунікаційну
стратегію Верховної Ради
та інші.

Низький рівень впровадження належних відкритих стандартів відповідального
управління,
високий рівень корупції
в органах місцевої влади,
непрозорість інвестиційної політики.

Дії ТІ Україна
ТІ Україна виступає
активним членом Антикорупційної ради при
КМДА та робочої групи з
підготовки проектів нормативно-правових актів
з питань вдосконалення
механізму залучення інвестицій.

Результати
Розроблено
Рамкову антикорупційну програму м. Києва та Положення про інвестиційні
конкурси у м. Києві. Підготовлено аналітичне видання «Аналіз кращих
практик функціонування
регіональних агенцій із
залучення інвестицій». ТІ
Україна ініціювала процес створення механізму
громадського незалежного контролю роботи Київського інвестиційного
агентства.

«Задля подальшого
впровадження
курсу на повну
трансформацію
інвестиційної
політики КМДА,
забезпечення
довіри інвестора
ми спільно із
Transparency
International
Україна ініціюємо
створення
механізму
громадського
незалежного
контролю роботи
Київського
інвестиційного
агентства»,
— Геннадій Пліс,
Перший заступник
голови Київської міської
державної адміністрації
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Нульова
толерантність
до корупції
1. Запуск Незалежного антикорупційного комітету з оборони
2. Посилення механізмів
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Партнери
проектів:

TI Defence and Security Program, Transparency International
United Kingdom, Уряд Нідерландів, МЗС Латвії, ТІ Латвія
(Delna), Бюро із запобігання та боротьби з корупцією
Латвії (KNAB), Pact UNITER (USAID), Проектний офіс
Національної ради реформ, Міністерство інформаційної
політики, креативна агенція Cheil Україна, радіогрупа
«Тавр Медіа», Uptown Chronicles, Transparency International
Secretariat, Європейський Союз, PASOS (Policy Association
for an Open Society), Представництва Transparency
International в Азербайджані, Вірменії, Білорусі та
Молдові, Асоціація сприяння самоорганізації населення
(м. Одеса), Інститут аналітики і адвокації (м. Полтава),
Дніпропетровський координаційно-експертний центр з
питань регуляторної політики, «Центр протидії корупції».
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Запуск
Незалежного
антикорупційного
комітету з оборони
Проблема
Оборонний
сектор
України потребує реформування за допомогою
тієї частини міжнародної
спільноти, яка вже має в
цьому досвід, у тому числі
через запровадження систем прозорості та підзвітності.

Дії ТІ Україна
У відповідь на наявні виклики у сфері прозорості та підзвітності
оборонного сектора було
створено Незалежний антикорупційний комітет з
питань оборони (НАКО) –
спільний проект Програми протидії корупції у
сфері безпеки і оборони
TI UK та ТІ Україна. Проект ґрунтується на успішній діяльності Комітету з
моніторингу та оцінки в
Афганістані, Громадської
платформи з реформування оборонного сектора в
Палестині та Міжнародної
комісії проти безкарності у
Гватемалі.
Протягом 2016 року
створено та укомплектовано Секретаріат комітету,
розроблено його медіастратегію, визначено напрямки для досліджень.

Результати
Досягнуто перших домовленостей з ключовими
органами у сфері оборони, безпеки та боротьби з
корупцією: Міністерством
оборони, ДК «Укроборонпром», НАБУ та САП.
Визначено перші напрями досліджень та надання рекомендацій, а
саме:
для Міноборони – забезпечення військовослужбовців житлом та аудит нерухомості, що знаходиться
на балансі Міністерства;
медичне забезпечення (закупівля медикаментів) для
потреб ЗСУ;
для ДК «Укроборонпром» — впровадження
стандартів відкритості The
Organisation for Economic
Co-operation and Development у частині «Належне
врядування» на державних підприємствах, моніторинг та сприяння їх втіленню.

Посилення механізмів впровадження
антикорупційної політики в Україні – на
основі досвіду Латвії у сфері моніторингу
фінансування політичних партій
Проблема
Україна знаходиться в
критичній фазі реалізації
антикорупційних реформ,
які почалися в 2014 році
і були підтримані міжнародними
суб’єктами.
Робота
Національного
агентства з питань запобігання корупції, що знаходиться на етапі становлення, може бути підсилена
завдяки досвіду подібних
установ за кордоном для
того, щоб ефективно виконувати покладені на
нього функції, у тому числі у сфері контролю за фінансуванням політичних
партій.

Дії ТІ Україна
Разом з TI Latvia команда ТІ Україна ініціювала проект, у межах якого відбулися два експертні
візити. Спершу українська
делегація в складі членів
НАЗК, громадських активістів та журналістів
відвідала Ригу для обміну
досвідом з латвійськими
колегами з Бюро із запобігання та боротьби з
корупцією. Пізніше латвійська делегація в складі представників Бюро із
запобігання та боротьби
з корупцією та TI Latvia
відвідала Київ, де відбулася зустріч з громадськими
активістами, представниками НАЗК, ЦВК, Рахункової палати, заступником міністра юстиції. У

рамках цього візиту латвійські колеги прочитали
лекцію про контроль партійних фінансів.

результати
У рамках проекту експертами обох відділень
ТІ підготовлено посібник
«Контроль фінансів політичних партій від А до
Я. Досвід Латвії», презентований у Києві в грудні
2016 року.
Посібник-довідник з
латвійського досвіду надіслано до НАЗК, ЦВК, Рахункової палати, а також
до шести парламентських
партій та оприлюднено в
електронному вигляді на
сайті ТІ Україна.
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Партнери
проектів:

TI Defence and Security Program, Transparency International
United Kingdom, Уряд Нідерландів, МЗС Латвії, ТІ Латвія
(Delna), Бюро із запобігання та боротьби з корупцією
Латвії (KNAB), Pact UNITER (USAID), Проектний офіс
Національної ради реформ, Міністерство інформаційної
політики, креативна агенція Cheil Україна, радіогрупа
«Тавр Медіа», Uptown Chronicles, Transparency International
Secretariat, Європейський Союз, PASOS (Policy Association
for an Open Society), Представництва Transparency
International в Азербайджані, Вірменії, Білорусі та
Молдові, Асоціація сприяння самоорганізації населення
(м. Одеса), Інститут аналітики і адвокації (м. Полтава),
Дніпропетровський координаційно-експертний центр з
питань регуляторної політики, «Центр протидії корупції».
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Дослідження прозорості
корпоративної звітності:
оцінка найбільших
приватних та державних
компаній України

Проблема

Проблема
Корпоративний сектор
в Україні – як державні,
так і приватні інституції –
потребує більшої прозорості та підзвітності перед
суспільством. У розрізі
стратегічного пріоритету
«Нульова толерантність
до корупції» ТІ Україна
сприяє посиленню доброчесності українського
бізнесу за допомогою аналітично-моніторингової
роботи.

Дії ТІ Україна
Протягом 2016 року на
всеукраїнському рівні було
оцінено рівень прозорості звітності 50 приватних
компаній та 50 державних
підприємств. Команда ТІ
Україна розробила рейтинги прозорості компаній за міжнародною методологією, оцінила наявні
антикорупційні програми
приватних компаній та
державних підприємств, їх

Сприяння поверненню
активів Януковича та
його оточення

організаційну прозорість
та підготувала загальні рекомендації для компаній
з поліпшення прозорості,
доступності інформації і
звітування.

Результати
ТІ Україна створила
рейтинги прозорості та
відкритості 100 найбільших підприємств України,
розробила рекомендації
для підвищення прозорості компаній. У рамках проекту значно зросла популяризація корпоративної
звітності, державні та приватні великі компанії стали приділяти більше уваги
прозорості і відкритості у
звітності. Організація розпочала роботу над запровадженням мінімальних
стандартів та правил відкритості для бізнесу.

Досі не поверненими
народу України залишаються сотні мільйонів доларів, які були незаконно
привласнені Януковичем
та його оточенням. Внаслідок цього кейс Віктора Януковича та його
оточення був обраний
як пріоритетний у рамках міжнародної кампанії «Unmask the Corrupt»
(https://unmaskthecorrupt.
org) для інформаційного,
аналітичного та розслідувального супроводу.

Дії ТІ Україна
Протидія топ-корупції і
питання повернення активів були обговорені представниками ТІ Україна на
Міжнародній конференції
з протидії корупції, яка
відбулася 29 листопада-4
рудня 2016 року в Панамі, а також на Щорічній
конференції Глобального
антикорупційного руху
Transparency International,
проведеній 27-30 листопада 2016 року.
15–16 грудня 2016 року
спільно з ГО «Центр протидії корупції» проведено
Міжнародну конференцію з повернення активів.
Її мета полягала не лише
в обміні досвідом між
українськими та закордонними експертами про
можливості, інструменти та найкращі практики
повернення незаконних
активів, а й спробі про-

стимулювати українську
владу активніше розслідувати «кейс Януковича».
Оскільки останнім часом
в Україні створено низку
органів та посад, які безпосередньо пов’язані з
цим процесом, на Конференції було пояснено, як
з такими організаціями
взаємодіяти і як їм досягнути успіху в поверненні
коштів до України.

результати
Розпочато формування реєстру розслідувань
корупційних злочинів високопосадовців часів Януковича та комунікацію з
представниками неурядових організацій у країнах
перебування заблокованих активів для подальшої співпраці з метою їх
повернення.
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Партнери
проектів:

TI Defence and Security Program, Transparency International
United Kingdom, Уряд Нідерландів, МЗС Латвії, ТІ Латвія
(Delna), Бюро із запобігання та боротьби з корупцією
Латвії (KNAB), Pact UNITER (USAID), Проектний офіс
Національної ради реформ, Міністерство інформаційної
політики, креативна агенція Cheil Україна, радіогрупа
«Тавр Медіа», Uptown Chronicles, Transparency International
Secretariat, Європейський Союз, PASOS (Policy Association
for an Open Society), Представництва Transparency
International в Азербайджані, Вірменії, Білорусі та
Молдові, Асоціація сприяння самоорганізації населення
(м. Одеса), Інститут аналітики і адвокації (м. Полтава),
Дніпропетровський координаційно-експертний центр з
питань регуляторної політики, «Центр протидії корупції».
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Запуск платформи
антикорупційних
комунікацій «Декорупція»
та комунікаційна
кампанія «Корупція має
бути помічена»

Проблема

Проблема
В Україні відсутній консолідований майданчик
для розробки комунікаційних продуктів у сфері протидії корупції за єдиним
стандартом якості. Окрім
цього, існує потреба забезпечення збалансованості
та узгодженості антикорупційних комунікацій.

Дії ТІ Україна
Силами ТІ Україна та
Національної ради реформ була створена комунікаційна платформа «Декорупція» та реалізована
пілотна комунікаційна кампанія «Корупція має бути
помічена». «Декорупція»
стане тим єдиним консолідованим майданчиком
для розробки антикорупційних
комунікаційних
продуктів. Для кампанії
«Корупція має бути помічена» у співпраці з комунікаційною агенцією Cheil
Україна було розроблено
серію повідомлень, які
включають гендерно-чутливу зовнішню рекламу,
антикорупційні ролики на
радіо та комікси. У рамках
кампанії також виготовлено серію антикорупційних
коміксів, комікс на 360о,
проведено перфоманс та
квест для молоді.

Результати
Це вже третя комунікаційна кампанія ТІ Україна, яка працює над зміною

PASOS у співпраці з ТІ Україна:
підтримка регіональних ініціатив
«Партнери у наданні можливостей»

менталітету українців і
виховує в них нульову толерантність до корупції.
Креатив та нестандартні
інформаційні
продукти
отримали розміщення на

800
площинах
зовнішньої
реклами

по всій країні.

оригінальні
радіоролики

кілька тижнів транслювали
радіостанції «Люкс FM», «Радіо
24» та станції радіогрупи «Тавр
Медіа» («Kiss FM», «Радіо Roks»,
«Релакс», «Мелодія» та інші).

«Працювати з
Transparency
International
Україна – це завжди
можливість
реалізувати свій
креативний
потенціал на благо
суспільства»,
— Владислава Денис,
креативний директор
агенції Cheil Україна

Підзвітність влади в
п’яти країнах (Азербайджан, Вірменія, Білорусь,
Молдова та Україна) має
бути посилена. Ціль проекту – посилення громадських організацій та
лідерів у п’яти країнах
Східного Партнерства, які
будуть здатні співпрацювати та використовувати
партнерську і міжнародну експертизу, щоб сприяти підзвітності органів
влади шляхом залучення
ефективного громадського контролю до процесу
формування політик та
посилення експертизи моніторингу послуг і рішень
органів влади.

Дії ТІ Україна
ТІ Україна обрала три
регіональні організації, які
втілюють проект в Україні. Вони використовують
підкріплене фактами дослідження з метою, щоб
моніторинг органів влади
та бюджетного процесу
призвів до реформування
політик та більш прозорої
роботи.

результати
Асоціація сприяння самоорганізації населення
(м. Одеса) провела аналіз
формування і виконання
міських бюджетів у містах
Южне та Біляївка, підготувала рекомендації з під-

вищення ефективності та
прозорості використання
бюджетних коштів, Положення про бюджет участі
для цих міст і комунікує
його з місцевими органами
влади.
Інститут аналітики і адвокації (м. Полтава) провів
комплексний моніторинг й
аналіз надання адміністративних послуг у Полтаві та
Луцьку і сформував практичні рекомендації для
покращення роботи; розробив концепцію електронного формату надання
адміністративних послуг
і разом з органами влади
розпочав її впровадження.
Також організація провела інформаційну кампанію
для популяризації ЦНАПів
та ознайомлення громадян
з їхньою діяльністю.
Дніпропетровський координаційно-експертний
центр з питань регуляторної політики (м. Дніпро)
працює над проектом, що
має на меті запобігання
корупції у транспортній
сфері в 22 обласних центрах України. Організація провела аналіз даних
з відкритих джерел про
використання
державних коштів, аналіз місцевих бюджетів за статтями
«транспорт»; розробила
проект програми розвитку громадянського суспільства в Дніпропетровській області, що включає
заходи з громадського
контролю за діяльністю
органів влади.

Наразі
формується
онлайн-портал для громадськості, журналістів
та органів місцевої влади,
присвячений
питанням
прозорості та підзвітності використання бюджетних коштів. Організація
провела аналіз понад 100
підприємств, що надають
пасажирські перевезення,
та більше 400 депутатів
місцевих рад і керівників
органів місцевого самоврядування на предмет
конфлікту інтересів; виявила 15 таких випадків,
з якими звернулася до
НАБУ та адміністративного суду. Також проведено
антикорупційну експертизу 11 нормативно-правових актів у відповідній
сфері та підготовлено коментарі до проектів законів, що регулюють питання
транспортного
забезпечення.
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Інформаційномобілізаційна кампанія
«Викривати не соромно!»

Проблема
Національна антикорупційна реформа потребує інформаційної роботи, яка була б орієнтована
на зміни в суспільстві у
сфері повідомлення про
корупцію. Зокрема, уваги заслуговує поширений
негативний
стереотип
про викривачів корупції,
а також той факт, що потенційні інформатори не
володіють необхідними
знаннями, як працювати
з антикорупційними органами.

Дії ТІ Україна

Партнери
проектів:

Pact UNITER (USAID), Ресурс www.xabardocs.org,
Національне антикорупційне бюро України, Посольство
США в Україні, Hewlett Foundation, Transparency
International Secretariat, НУО Перша інстанція, Фонд
Фрідріха Науманна за Свободу, ACREC, Національний
університет «Києво-Могилянська академія», Норвезька
школа економіки, Український Католицький Університет.

Залучення студентів
до активної боротьби з
корупцією в освітньому
середовищі

Протягом 2016 року ТІ
Україна організувала інформаційно-мобілізаційну кампанію «Викривати
не соромно!», що зібрала
168 повідомлень про корупцію від громадян. 23%
скарг виявилися нерелевантними. Решта повідомлень стосувалася суддів
та посадових осіб (17%),
корупції в освіті (14%), хабарів в органах державної
влади (13%), зловживання
в самоврядуванні (10%),

Проблема
корупції у медицині та земельній сфері (7%), держзакупівлях (4%), фіскальній сфері (3%), оборони та
зловживань, що пов’язані
з проведенням АТО (2%). З
приводу всіх релевантних
повідомлень від ТІ Україна
було направлено звернення до відповідних інстанції з проханням провести
перевірку.
Силами ТІ Україна навесні 2016 року проведено
експертну дискусію «Як
захищати українських викривачів?» та регіональне
публічне обговорення «Як
ефективно розкривати корупцію та ув’язнити посадову особу?». Окрім того,
відбувся
безкоштовний
вебінар «Шляхи боротьби з корупцією у вищих
навчальних
закладах»,
проведено 2 семінари із
запобігання корупції у
Міністерстві
охорони
здоров’я для представників регіональних медичних
установ та університетів.
Експертами ТІ Україна
проведено тренінг для
Національного агентства
з питань запобігання ко-

рупції щодо роботи з викривачами та захисними
механізмами щодо них, у
яких узяло участь близько
40 працівників НАЗК.
Окрім цього, ТІ Україна провела лекції в Українському Католицькому
Університеті з цієї теми,
надруковано 5 матеріалів
на тему викривання корупції в національних медіа, 268 новин на сайтах
медіа-ресурсів та проведено 2 прес-конференції з
цієї проблеми. Розроблено
низку мультиплікаційних
роликів, які транслювалися у кінотеатрах України.
Також у рамках проекту
«Підвищення обізнаності
громадськості про функції
антикорупційних установ»
ТІ Україна випустила 800
брошур, які пояснюють
функції антикорупційних
органів. Вони містять покрокову інструкцію можливої взаємодії з інституцією та дорожню карту
реформ, які розроблені
спільно із НАБУ. Також
випущено 500 плакатів, які
стосуються підслідності
антикорупційних установ.
У них указані способи викривальної роботи громадян і як зв’язатися з цими
організаціями.

результати
Кампанія з підвищення обізнаності у сфері викриття корупції вийшла на
близько 440 тис. глядачів

у кінотеатрах по всій країні в березні 2016 року. На
сторінках ТІ Україна в соцмережах відео отримало
20 тис. переглядів, а більше 15 тис. унікальних користувачів відвідали сайт
http://anticorruption.in.ua.
44 викривальні інфографіки переглянуло 26 343
людини.

Недостатня кількість
активної молоді залучається до боротьби з корупцією в освіті, у тому
числі внаслідок браку відповідних знань. Утім, як
свідчать результати дослідження стану корупції в
Україні Київського міжнародного інституту соціології, у нашій країні саме
молодь та люди з вищим
рівнем освіти найчастіше
зустрічаються з проявами
корупції. ТІ Україна прагне
ліквідувати цю прогалину.

Дії ТІ Україна

440 000
глядачів
у кінотеатрах країни
переглянуло антикорупційну соціальну
рекламу ТІ Україна

Навесні 2016 створено Антикорупційний Хаб
у складі дослідницького
центру ACREC НУ «КиєвоМогилянська академія». У
Хабі регулярно проводяться зустрічі з експертами,
семінари, покази фільмів
на тему антикорупції. Половина з лекторів Хабу
приїжджають з-за кордону,
щоб поділитися досвідом у
сфері боротьби з корупцією. ТІ Україна співпрацює
також з Українським Католицьким Університетом
у Львові. Антикорупційні
модулі включені до сертифікатних програм УКУ.
У березні та квітні 2016
року проведено двомодульну
антикорупційну
школу УКУ, яка зібрала 30
учасників з різних регіонів
України: Запоріжжя, Краматорська, Одеси, Житомира, Івано-Франківська,

Черкас, Лисичанська.
Розпочато співпрацю з
Норвезькою школою економіки. 30 норвезьких студентів навесні 2017 року
приїдуть до Києва і навчатимуться інструментів
боротьби з корупцією в
НУ «Києво-Могилянська
академія». Також проводитимуться спільні заходи з
українськими та норвезькими студентами для обміну досвідом.

Результати
Більше 700 молодих
людей отримали знання та
ознайомилися з базовими
інструментами боротьби з
корупцією під час навчань,
семінарів та понад 30 публічних заходів.

«Тренінги у рамках
антикорупційної
школи виявилися
дуже корисними.
зокрема, я використовую в своїй
роботі поради щодо
громадських
заходів.»,
— Христина Морозова,
учасниця Антикорупційної школи
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Протидія корупції в судах
«Перша інстанція під
контролем!»

Проблема
Два роки поспіль ТІ
Україна активно працює у
напрямку реформування
судової системи, займається адвокацією ефективних перетворень у системі
українського правосуддя і
просуває створення Антикорупційного суду. Реформа судової системи розглядається як необхідний
елемент протидії корупції
в Україні.

Дії ТІ Україна

Партнери
проектів:

Pact UNITER (USAID), Ресурс www.xabardocs.org,
Національне антикорупційне бюро України, Посольство
США в Україні, Hewlett Foundation, Transparency
International Secretariat, НУО Перша інстанція, Фонд
Фрідріха Науманна за Свободу, ACREC, Національний
університет «Києво-Могилянська академія», Норвезька
школа економіки, Український Католицький Університет.

З 2015 року ТІ Україна
активно працює в напрямку реформування судової
системи, займається адвокацією ефективних перетворень у системі українського правосуддя.
У рамках проекту
«Створення ефективного механізму контролю та
запобігання незаконних
рішень українських судів»
проаналізовано близько

1 тис.
справ

за ст. 368 Кримінального
кодексу (вимагання/отримання неправомірної вигоди),
розміщених у Єдиному реєстрі
судових рішень.

У рамках проекту досліджувалася справедливість
покарання та однаковість
застосування законів при
покаранні посадовців-корупціонерів в українських

судах. Новини про сумнівні рішення суддів публікувалися на сайті «Перша
інстанція» (www.1i.com.
ua). На підставі таких публікацій експерти ТІ Україна готували та спрямовували до різних інстанцій
(Генеральної прокуратури
України, Вищої ради юстиції України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України) юридичні запити
та звернення, у яких звертали увагу на суперечливі
судові рішення та вимагали реакції. У рамках проекту «Відкрите врядування:
без паперових обіцянок
досягнення реальних результатів» експерти ТІ
Україна аналізували стиль
життя суддів на підставі їх
декларацій. Висновки дослідження декларацій суддів п’яти українських судів вищих інстанцій були
представлені у вересні на
прес-конференції «Українська Феміда: мільйонні
подарунки, автопарки та
непокарані корупціонери».
A також експерти ТІ Україна протягом року активно
просували ідею формування антикорупційних судів.
Механізми й терміни утворення таких судів були обговорені на всеукраїнській
конференції «Перспективи
та практичні механізми
запровадження в Україні
спеціалізованих антикорупційних судів».

результати
У рамках досліджень
були широко висвітлені
проблеми в українській
судовій системі завдяки
цитованості і посиланням
на дані дослідження українськими медіа.

11
телеканалів

посилалися в сюжетах на цю
інформацію.

«Чим більший
хабар береш,
тим більшою є
імовірність, що
тебе виправдають,
такий висновок
можна зробити
з аналізу. ТІ
Україна працює
й працюватиме
над тим, щоб це
правило зламати»,
— Федір Орищук,
засновник сайту
«Перша інстанція»

25

26 Річний звіт Transparency International Україна / 2016

Річний звіт Transparency International Україна / 2016

Ми в медіа
3 491

публікація за рік

600

531
500

469
417

400

300

267
217

200

298

330
285

206

184
136

151

100

0

Основні теми:

1 160

ProZorro
690

E- декларування
Барометр Світової Корупції
Індекс сприйняття корупції
Візит Хосе Уґаса

259
343
265

27

28 Річний звіт Transparency International Україна / 2016

Річний звіт Transparency International Україна / 2016

Наші
видання
та дослідження мережі
Transparency International

Контроль фінансів політичних
партій від А до Я. Досвід Латвії

«Барометр Світової Корупції»

Індекс сприйняття корупції

Ініціатива «Партнерство
«Відкритий Уряд»

Мета видання — надати інструменти уряду та громадським активістам в Україні для побудови системи
контролю за фінансуванням українських політичних
партій, яка значною мірою залежить від ефективності
роботи Національного агентства з питань запобігання
корупції. Однак роль громадських організацій та ЗМІ у
цьому процесі також займає значне місце.

«Барометр Світової Корупції» (Global Corruption
Barometer) традиційно присвячується вимірюванню
впливу корупції на життя громадян у різних країнах
світу. Барометр дозволяє визначати суспільну думку
щодо участі громадян у корупційних діях та їхню оцінку
діяльності органів влади в подоланні корупційних зловживань.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perception
Index) — щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency International з 1995 року.
Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня
корупції, який базується на оцінках підприємців та аналітиків.

Метою видання є ознайомлення з основними викликами Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»,
станом впровадження в Україні та виконанням Планів дій впродовж 2012-2016 років. Проаналізовано
зобов’язання, що потребували взаємодії Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. Видання містить головні рекомендації Механізму незалежного звітування за результатами оцінки виконання Плану дій
у 2015 році.

Посібник визнає факт, що сфера грошей у політиці та
контроль політичної корупції виходять за рамки тільки
контролю фінансування політичних партій та охоплюють інші сфери антикорупційної роботи, наприклад
лобіювання, державних закупівель, прозорості приватного сектора та регулювання виборчих кампаній. Деякі аспекти регулювання кампаній та їх контроль також
згадані в цьому посібнику.
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Правління

Команда
Дирекція

АНДРІЙ МАРУСОВ

ВІТАЛІЙ КАСЬКО

Голова Правління. Експерт
з питань держзакупівель,
журналіст

Екс-заступник Генпрокурора,
адвокат

board@ti-ukraine.org

ЯРОСЛАВ
ЮРЧИШИН

АНДРІЙ
БОРОВИК

Виконавчий директор

Операційний директор

yurchyshyn@ti-ukraine.org

board@ti-ukraine.org

borovyk@ti-ukraine.org

Програма інноваційних проектів

ТОМАШ ФІАЛА

ЮЛІЯ КЛИМЕНКО

ВІКТОР НЕСТУЛЯ

СЕРГІЙ ПАВЛЮК

Генеральний директор
української інвестиційної
компанії «Dragon Capital»

Екс-заступник міністра
економічного розвитку та
торгівлі

Директор програми
інноваційних проектів

Проектний менеджер

nestulia@ti-ukraine.org

pavliuk@ti-ukraine.org

ЮХАНІ ҐРОССМАНН

ГАННА БОДНАР

ОЛЕКСАНДР АРГАТ

Голова антикорупційних проектів
у Західній Європі та ПівденноЗахідній Азії

Менеджер з грантів

Менеджер з комунікації

board@ti-ukraine.org

board@ti-ukraine.org

board@ti-ukraine.org

bodnar@ti-ukraine.org

argat@ti-ukraine.org
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Команда
Програма інноваційних проектів

Програма аналізу політики

Проект НАКО (Незалежний
антикорупційний комітет з
питань оборони

ЄВГЕН БІЛИК

МИХАЙЛО НЕВДАХА

Проектний менеджер

Тренер
(інструменти моніторингу)

bilyk@ti-ukraine.org

МАРТА ГОГОЛЬ

Проектний менеджер

Юрист

ДМИТРО
ЯКИМЧУК

kalitenko@ti-ukraine.org

yakymchuk@ti-ukraine.org

ТЕТЯНА
ШЕВЧУК

АРТЕМ
ДАВИДЕНКО

ТАРАС
ЄМЧУРА

shevchuk@ti-ukraine.org

artemdavydenko25@
gmail.com

tarasinformation@
gmail.com

Проектний менеджер

nevdakha@ti-ukraine.org

ІВАН ЛАХТІОНОВ

ОЛЕКСАНДР
КАЛІТЕНКО

ВІКТОР
ПЛАХУТА

Проектний менеджер /
Генеральний Секретар

Проектний менеджер

Проектний менеджер / аналітик Експерт з врядування

Експерт Секретаріату

lakhtionov@ti-ukraine.org

hohol@ti-ukraine.org

ОЛЕНА
КІФЕНКО

АНАСТАСІЯ
КОЗЛОВЦЕВА

ОЛЬГА
ТИМЧЕНКО

ІРИНА
РИБАКОВА

КАТЕРИНА
ЦИБЕНКО

kifenko@ti-ukraine.org

kozlovtseva@ti-ukraine.org

tymchenko@ti-ukraine.org

rybakova@ti-ukraine.org

tsybenko@ti-ukraine.org

viktor.plakhuta@
transparency.org.uk

Міжнародні відносини та
фандрейзинг

Проектний менеджер

КОМУНІКАЦІЇ

Фандрейзер / менеджер з
міжнародних зв’язків

Керівник департаменту
комунікації

Менеджер з комунікації

ОЛЕСЯ
АРХИПСЬКА

Менеджер з комунікації

arkhypska@ti-ukraine.org

Експерт Секретаріату
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Команда
Фінанси

СЕРГІЙ
ГЕРАСЬКІН

ЛЮДМИЛА
КОСТЕНКО

geraskin@ti-ukraine.org

kostenko@ti-ukraine.org

ТЕТЯНА ІВАНОВА

САША АКІНШЕВА

Бухгалтер
ivanova@ti-ukraine.org

Головний перекладач

ОКСАНА
НЕШКРЕБА

КАТЕРИНА
РИЖЕНКО

Перекладач

Офіс-менеджер

Фінансовий директор

Бухгалтер

akinsheva@ti-ukraine.org

Переклад

neshkreba@ti-ukraine.org

ryzhenko@ti-ukraine.org
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Контакти

зміст
1. Наші ініціативи
Сайт Transparency International Україна

ti-ukraine.org

Сайт громадського антикорупціонера

anticorruption.in.ua

1.1 Пріоритет — Відкрите та належне врядування
1.2 Пріоритет — Нульова толерантність до корупції
1.3 Пріоритет — Ефективні борці з корупцією
2. Ми в медіа
3. Наші видання та дослідження

Наші сторінки в соцмережах
www.facebook.com/
TransparencyInternationalUkraine
twitter.com/TransparencyUA
https://goo.gl/VXbC5J

Наші контакти
м. Київ, 01024,
пров. К. Гордієнка, 2а, 1 поверх
e-mail: office@ti-ukraine.org
Телефон: + 38 (0 44) 360 52 42

4. Наші Фінанси
5. Наше Правління
6. Наша Команда
7. Наші Контакти
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