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

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.

нашa 
місія

потУжне представництво 
глобального рУхУ, який 

має єдине бачення світУ, де 
державні стрУктУри, ділові кола, 

громадянське сУспільство і 
щоденне життя людей вільні від 

проявів корУпції.

Transparency 
InternatIonal 

УкРаїна 

нашa 
візія
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Минув 2016 рік. Неоднозначний. 
Контрастний. 

Запустилося електронне деклару-
вання, але Національне агентство з 
питань запобігання корупції не пере-
вірило жодного декларанта і не на-
правило жодної справи до Національ-
ного антикорупційного бюро України 
чи інших органів. Було сформовано 
процедуру фінансового звітування 
політичних партій, але ще рано го-
ворити про те, що українська по-
літика стала більш підзвітною та 
відкритою. Україна нарешті спромо-
глася виконати вимоги Плану візової 
лібералізації, зокрема і його анти-
корупційної складової, але так і не 
отримала спрощення візового режи-
му з країнами ЄС. 

Подібних опозицій можна навести 
дуже багато. І в 2017 році їх, напевно, 
буде не менше. Майбутнє повне ви-
кликів, а відтак, потребуватиме на-
шої з вами дуже активної роботи. 

Команда ТІ Україна теж зміню-
ється, посилюється, адаптується. 
Наш головний офіс перенесено з Кро-
пивницького до Києва. За допомоги 
Програми розвитку ООН в Україні 
ТІ Україна пройшла процедуру оцін-
ки організаційних спроможностей, 
сформувала план першочергових ін-
ституційних трансформацій та 
отримала базову інституційну під-
тримку на перехідний період. 

Окрім викликів, у нас були й пе-
ремоги. Це і запуск системи елек-
тронного декларування, який 63% 
українців вважають успіхом (згідно 

з дослідженням групи «Рейтинг»), і 
робота системи ProZorro, яку вва-
жають українським успіхом 49% опи-
таних, і запроваждення механізму 
конкурсного відбору держслужбовців, 
який позитивно оцінили 52% укра-
їнців, і ухвалення закону про прозоре 
фінансування партій.

Попереду дуже багато роботи, 
адже боротьбу з корупцією 81% на-
ших співгромадян вважають досі не 
успішною. Ми кожного дня працюємо 
над тим, щоб запит на справедли-
вість, який змусив суспільство три 
роки тому повстати проти прогни-
лої системи, був задоволений. Щоб 
корупціонери, які обкрадають укра-
їнців, понесли відповідальність, а в 
країні запрацювали прозорі правила 
та механізми. Ми будемо й надалі 
вкладати наші сили в стратегічні 
напрямки: сприяти відкритості вря-
дування, розвивати нульову толе-
рантність до корупції, допомагати 
антикорупціонерам.

Тільки об’єднаними зусиллями 
однодумців з громадського, держав-
ного та приватного секторів мож-
на досягти прогресу. Transparency 
International Україна як представни-
цтво глобального антикорупційного 
руху готова бути майданчиком для 
об’єднання всіх небайдужих, хто ба-
жає вкласти сили в розбудову сильної 
та чистої від корупції України.

Єднаймося та 
борімося разом, 
щоб розірвати 
ланцюг корупції. 

ярослав юрчишин
виконавчий директор ті Україна

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

Transparency International Україна 
зробила велику роботу разом з гро-
мадянським суспільством та журна-
лістами, 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 поса-
довцями інформації про власні стат-
ки та публікація такої інформації у 
відкритому доступі – це прогресив-
ний та впевнений крок на шляху до 
підзвітності, доброчесності та очи-
щення публічного сектора від нечис-
тих на руку людей.

Та це лише перший крок до сис-
темної боротьби з корупцією. Адже 
для успішної антикорупційної рефор-
ми необхідно трансформувати судо-
ву систему в Україні. Під час зустрічі 
з президентом України Петром Поро-
шенком я наголошував, що нинішня 
судова система не дає розірвати коло 
безкарності за корупційні злочини. 
Тому до створення дієвої антикоруп-
ційної судової системи слід залучити 
іноземних спеціалістів у ролі ней-
тральних спостерігачів, партнерів і 
тренерів, як це робить успішна Між-
народна Комісія проти безкарності у 
Гватемалі (International Commission 
Against Impunity in Guatemala  —
CICIG). Нажаль, судові справи про-
ти колишнього президента Віктора 
Януковича та його поплічників за-
стопорилися через системні пробле-
ми в судовій системі. Доки українські 
корупціонери відчувають безкар-
ність – доти система буде недієз-
датною. Тому наступним важливим 
кроком України на шляху викорінен-
ня корупції буде створення системи 
антикорупційних судів та макси-
мальна активізація всіх можливос-
тей для ефективного розслідування 
та доведення до суду справ фігуран-
тів «санкційного списку Януковича». 
Важливо не лише добитися засуджен-
ня, нехай і заочного, але й повернення 
викрадених коштів як виведених за 
кордон, так і залишених в Україні. 

Борімося — поборемо!

Хосе уґас
голова правління глобальної мережі 

Transparency International
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У 2016 році Завдяки 
системі ProZorro 
держава потенційно 
Зекономила 7,3 млрд грн. 

юристи ті Україна в 2016 
році надали допомогУ 
блиЗько 200 викривачам 
корУпції. 

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.

У 15 регіонах України люди 
побачили 800 Зовнішніх 
площин іЗ соціальною 
рекламою проти корУпції. 

Уперше УкраїнУ відвідав 
голова правління світової 
мережі TranSParency 
InTernaTIonal хосе 
УҐас, який ЗУстрівся З 
преЗидентом держави 
петром порошенком.

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.

#ПеРемоги

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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новий план 
розвитку

Улітку 2016 року ті 
Україна пройшла процеду-
ру комплексної оцінки ор-
ганізаційних спроможнос-
тей за підтримки проекту 
«прозорість та доброчес-
ність публічного сектору» 
програми розвитку оон 
в Україні. За результатами 
оцінювання команда ті 
Україна сформувала план 
організаційного розвитку 
(внутрішніх трансформа-
цій структури, процедур, 
політик та переходу до 
програмно-орієнтованого 
підходу) та отримала ін-
ституційну підтримку на 
перехідний період до серп-
ня 2017 року.

нові пріоритети

восени 2016 року ті 
Україна визначила пріо-
ритети для виконання на-
прямків власної стратегії 
на 2016–2018 роки. першо-
черговими для нас залиша-
тимуться: 

відкрите та 
належне 
врядування – 

моніторинг доброчеснос-
ті  публічних закупівель 
і продажів, впроваджен-
ня стандартів ініціативи 
«партнерство «відкритий 
Уряд», а також «відкри-
тий парламент». Зокре-
ма, сприяння прозорості 
державного управління 
та залучення громадян до 
участі в процесах ухвален-
ня рішень влади, запрова-
дження нових технологій.

нульова 
толерантність 
до корупції – 

інформаційно-правоза-
хисні кампанії, моніторинг 
розслідування зловжи-
вань режиму януковича і 
конфлікту інтересів у ді-
яльності топ-посадовців, 
посилення доброчесності 
українського бізнесу, за-
провадження механізму 
контролю прозорості по-
літичних фінансів, спри-
яння вільному доступу до 
державних даних.

ефективні 
борці з 
корупціЄю – 

підтримка викривачів та 
борців з корупцією, спри-
яння розвитку антикоруп-
ційних державних органів.

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.

новий 
директор

Улітку 2016 року прав-
ління обрало нового ви-
конавчого директора ті 
Україна. ним став
ярослав юрчишин, 
визнаний експерт у сфері 
адвокації та антикоруп-
ційної політики, за осві-
тою історик і політолог. до 
вступу на посаду ярослав 
очолював адвокаційний 
напрямок у коаліції реа-
німаційний пакет реформ 
і нині залишається голо-
вним експертом антико-
рупційної групи рпр. У 
січні ярослава було обра-
но співголовою ради рпр. 
За його плечима – багато-
річний досвід проведення 
кампаній громадського 
лобіювання, роботи на 
посаді помічника народ-
ного депутата, тренерства 
з питань адвокації, спів-
праці з медіа. Упродовж 
трьох років ярослав очо-
лював національну скаут-
ську організацію України 
«пласт».

нове правління

15 жовтня 2016 року під 
час конференції члени ті 
Україна обрали правління 
організації. до нового скла-
ду ввійшли: 

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 держав-
них 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 

волонтери

У 2016 році в ті Украї-
на стажувалося 46 волон-
терів. серед них іноземці 
з таких країн: німеччина, 
сша (гарвард, єльський 
університет), норвегія, ру-
мунія, польща, таїланд, 
франція (Science Po), вели-
кобританія, італія, швейца-
рія, шотландія. волонтери 
займалися перекладами ма-
теріалів ті Україна, допо-
магали в підготовці анти-
корупційних інструкцій, 
моніторили е-закупівлі, 
шукали міжнародні мате-
ріали з моніторингу стилю 
життя посадовців, допо-
магали в аналітичних до-
слідженнях. двоє волонте-
рів увійшли до команди ті 
Україна.
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цим інструментом 
скористалося 62  000 ко-
ристувачів. професійним 
модулем активно користу-
ються 240 представників 
громадських організацій, 
контролюючих та право-
охоронних органів. про-
ведено 10 регіональних 
тренінгів та 2 вебінари для 
користувачів. опрацьова-
но понад 500 відгуків учас-
ників закупівельних про-
цедур з порталу dozorro. 
до контролюючих та пра-
воохоронних органів на-
правлено 150 листів. для 
здійснення регіонального 
моніторингу публічних за-
купівель місцевим громад-
ським організаціям надано 
500 000 грн. комісією з 
розгляду звернень опра-
цьовано 4 000 звернень від 

«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

38
агентів Змін
підготовлено в регіонах.

165
навчань
проведено для 9 500 представ-
ників бізнесу. 

учасників допорогових за-
купівель. З них задоволе-
но 27,5% з рекомендацією 
організаторам перегляну-
ти результати закупівель 
або провести нові. як ре-
зультат узгоджених зу-
силь усіх партнерів, у тому 
числі ті Україна, на між-
народній арені система 
ProZorro отримала дві пре-
стижні нагороди – World 
Procurement award та 
open Government award. 

З моменту запуску в 
листопаді 2016 року в сис-
темі Prozorro.Sale успішно 
завершилося 54 аукціони на 
загальну суму 41 млн грн. 

8,4%
ріст ціни
проданих лотів через систему 
Prozorro.Sаle

 протягом двох місяців 
2016 року в системі заре-
єстрували 1 500 лотів на 
суму 2,2 млрд грн.

відкРите та 
належне 
вРядування

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.

система публічниХ закупівель,
продаж державного майна та 
розвиток моніторингової інфраструктури

ну України «про публічні 
закупівлі» в частині здій-
снення відкритого моні-
торингу закупівель у сис-
темі ProZorro державною 
аудиторською службою 
України з обов’язковим 
врахуванням показників 
ризик-індикаторів. ко-
манда ті Україна просу-
нула ідею обов’язкового 
впровадження  open 
contracting data Standard 
у сфері закупівель та роз-
витку електронного моні-
торингу закупівель у план 
дій «партнерства «відкри-
тий Уряд» на 2016–2018 
роки. Запущено проект пу-
блічних електронних про-
дажів державного майна 
«Prozorro.Sale» на базі фон-
ду гарантування вкладів 
фізичних осіб. розроблено 
публічний модуль аналіти-
ки bi.prozorro.sale.

результати

Завдяки повноцінній 
роботі ProZorro в 2016 
році завершилося майже 

Загальна економія для дер-
жавного бюджету склала 

7,3 млрд грн. 

проблема

У грудні 2015 року 
парламент ухвалив закон 
«про публічні закупівлі». 
З 1 серпня 2016 року ви-
користання електронної 
системи ProZorro стало 
обов’язковим для всіх роз-
порядників коштів дер-
жави та місцевих громад. 
постала проблема орга-
нізації навчання майбут-
ніх користувачів систе-
ми, а також забезпечення 
ефективного моніторингу 
з боку суспільства. та-
кож стало очевидним, що 
принципи ProZorro необ-
хідно переносити і в про-
даж державного майна.

дії ті україна

команда ті Україна 
підтримала зростання 
окремих модулів електро-
нної системи закупівель 
ProZorro. було організова-
но підготовку регіональних 
агентів змін та проведено 
навчання для представни-
ків замовників і бізнесу. 
суттєво покращено функ-
ціонал модулів аналітики 
ProZorro: публічного (bi.
prozorro.org) та професій-
ного (bipro.prozorro.org). 
створено та запущено 
моніторинговий портал 
doZorro. ті Україна 
продовжила підтримувати 
роботу комісії з розгляду 
звернень на можливі по-
рушення при здійсненні 
допорогових закупівель. 
За сприяння ті Україна 
готуються зміни до Зако-

300 тис.
ЗакУпівель
(з них 158 тис. – конкурентні) з 
очікуваною вартістю 130 млрд 
грн. притому в торгах узяли 
участь понад 60 тис. представ-
ників бізнесу.

партнери 
проектів: 

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

моніторинговий 
портал DoZorro

система ProZorro.Sale
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ініціатива 
«партнерство 
«відкритий уряд»

результати

розроблено національ-
ний та регіональний план 
дій для дніпропетров-
ської області із включен-
ням  ключових індикато-
рів ефективності, вперше 
обговорення планів дій 
відбулось у форматі «сві-
тового кафе». ті Україна 
приєдналася до паризь-
кої декларації колектив-
них дій. проаналізовано 
стан виконання ініціати-
ви у 10 областях України. 
ті Україна є партнером з 
утілення зобов’язань іні-
ціативи. розпочато опти-
мізацію центрів надання 
адміністративних послуг 
(цнап) дніпропетров-
ської області. організо-
вано та проведено висо-
корівневу діагностику 
проекту розробки інтер-
нет-порталу державних 
послуг iGov.org.ua  з ураху-
ванням практик стандарту 
coBIT 5 «Build, acquire 
and Implement».

проблема

низький рівень впро-
вадження належних від-
критих стандартів відпо-
відального управління, 
залучення громадян  до 
формування і реалізації 
державної політики, недо-
статня підзвітність влади 
та нерозвинена система 
надання якісних держав-
них 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 іні-
ціативи 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 стан-
дартів відкритості влади 
та постійно проводила мо-
ніторинг відкритості ініці-
ативи.

4 
місце
серед країн східної євро-
пи та центральної азії 

43
місце 
серед 102 країн за 
даними звіту «індекс 
відкритого Уряду» 

«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 громад-
ськістю, завідуюча відді-
лом секретаріату кабіне-
ту міністрів України 

відкРите та 
належне 
вРядування

ініціатива з 
прозорості 
будівництва (CoST) 

дуже корисною та полі-
тично підтримали її впро-
вадження. окрім того, 
до ініціативи долучилася 
компанія «Укренерго». 

проблема

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 підпи-
сали 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 на-
ціонального секретаріату 
та багатосторонньої нагля-
дової групи (конг). окрім 
того, ті Україна представ-
ляє громадські організації 
у конг та стежить за впро-
вадженням стандартів у 
життя. 

результати

coST в Україні впро-
ваджувала стандарти на 
основі 4 пілотних проек-
тів у сфері автодорожньої 
інфраструктури. У грудні 
2016 року було презенто-
вано перший верифікацій-
ний звіт, який указав на 
проблеми галузі та дав чіт-
кі рекомендації з її рефор-
мування для досягнення 
ефективного будівництва. 
міністр інфраструктури, 
прем’єр-міністр та пре-
зидент визнали ініціативу 

система 
«відкрите здоров’я» 
e-HeаlTH 

громадські організації під-
писали меморандум про 
наміри створити в Укра-
їні систему електронних 
послуг у сфері медицини 
(e-heаlth).

 22 грудня 2016 року 
міністерство охорони 
здоров’я, представники 
іт-бізнесу та громадські 
організації підписали тех-
нічний меморандум про 
роботу над першим сер-
вісом системи e-Health. ті 
Україна буде виступати 
гарантом прозорості про-
цесу розробки та втілення 
цієї реформи. 

проблема

система охорони здо-
ров’я в Україні потребує 
реформування. створен-
ня електронної системи 
в сфері охорони здоров’я 
спростить процес взаємо-
дії для всіх користувачів і 
буде надійною, безпечною, 
сучасною, зручною, прозо-
рою та корисною. 

дії ті україна

ті Україна долучила-
ся до впровадження сис-
теми e-Health в Україні 
(openhealth.in.ua). ініціа-
тива «відкрите здоров’я» 
об’єднала громадські ор-
ганізації, медичний та 
іт-бізнес, профільних екс-
пертів, науковців та пред-
ставників державних ор-
ганів задля оптимізації 
роботи й електронізації 
української сфери охоро-
ни здоров’я. 

результати

25 листопада 2016 року 
в. о. міністра охорони здо-
ров’я Уляна супрун, пред-
ставники іт-бізнесу та 

партнери 
проектів: 

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

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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відкРите та 
належне 
вРядування

впровадження 
відкритиХ стандартів 
належного 
врядування у київській 
міській державній 
адміністрації
проблема

низький рівень впро-
вадження належних від-
критих стандартів відпо-
відального управління, 
високий рівень корупції 
в органах місцевої влади, 
непрозорість інвестицій-
ної політики.

дії ті україна

ті Україна виступає 
активним членом анти-
корупційної ради при 
кмда та робочої групи з 
підготовки проектів нор-
мативно-правових актів 
з питань вдосконалення 
механізму залучення ін-
вестицій. 

 

результати

розроблено рамко-
ву антикорупційну про-
граму м. києва та поло-
ження про інвестиційні 
конкурси у м. києві. під-
готовлено аналітичне ви-
дання «аналіз кращих 
практик функціонування 
регіональних агенцій із 
залучення інвестицій». ті 
Україна ініціювала про-
цес створення механізму 
громадського незалежно-
го контролю роботи ки-
ївського 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

відкритий 
парламент

та українські громадські 
організації. представники 
Transparency International 
Україна входять до моні-
торингового комітету іні-
ціативи.

результати

За час роботи ініціати-
ви в Україні: 

у врУ виділено спеціа-
лізовані місця для роботи 
запитувачів з інформацією; 

у картку законопроекту 
на порталі врУ додано 
новий розділ «прохо-
дження»; 

опубліковано тексти 
депутатських запитів; 

запущено портал від-
критих даних врУ http://
opendata.rada.gov.ua/, де 
інформація про народних 
депутатів, законопроекти, 
фінансові та адміністра-
тивні дані оприлюднена в 
повному обсязі та у маши-
ночитному форматі; 

розроблено довго-
строкову комунікаційну 
стратегію  верховної ради 
та інші.

проблема

недостатня прозорість 
роботи парламенту та 
низький рівень залучення 
громадян до парламент-
ських процесів. 

дії ті україна

після того, як 5 лютого 
2016 року Україна приєд-
налася до декларації від-
критості парламенту, було 
розроблено план дій з ре-
алізації декларації відкри-
тості парламенту. над ним 
працювали:  Transparency 
International Україна, 
опора, чесно, ейдос, 
інститут медіа права ра-
зом із верховною радою 
України за підтримки 
програми розвитку оон 
в Україні. представники 
Transparency International 
Україна входять до моні-
торингового комітету іні-
ціативи.

план дій включає 20 
зобов’язань між парла-
ментом і громадянським 
суспільством за напряма-
ми: 

доступ до інформації;
залучення громадян до 
парламентських процесів; 
звітність;
технології та інновації. 

сьогодні до ініціати-
ви «відкритий парла-
мент» в Україні входять 
народні депутати різних 
фракцій, представники 
апарату врУ, міжнародні 

партнери 
проектів: 

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

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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посилення меХанізмів впровадження 
антикорупційної політики в україні – на 
основі досвіду латвії у сфері моніторингу 
фінансування політичниХ партій

рамках цього візиту лат-
війські колеги прочитали 
лекцію про контроль пар-
тійних фінансів. 

результати

У рамках проекту екс-
пертами обох відділень 
ті підготовлено посібник 
«контроль фінансів по-
літичних партій від а до 
я. досвід латвії», презен-
тований у києві в грудні 
2016 року.

посібник-довідник з 
латвійського досвіду наді-
слано до наЗк, цвк, ра-
хункової палати, а також 
до шести парламентських 
партій  та оприлюднено в 
електронному вигляді на 
сайті ті Україна.

проблема

Україна знаходиться в 
критичній фазі реалізації 
антикорупційних реформ, 
які почалися в 2014 році 
і були підтримані між-
народними суб’єктами. 
робота національного 
агентства з питань запобі-
гання корупції, що знахо-
диться на етапі становлен-
ня, може бути підсилена 
завдяки досвіду подібних 
установ за кордоном для 
того, щоб ефективно ви-
конувати покладені на 
нього функції, у тому чис-
лі у сфері контролю за фі-
нансуванням політичних 
партій.

дії ті україна

разом з TI latvia  ко-
манда ті Україна ініцію-
вала проект, у межах яко-
го відбулися два експертні 
візити. спершу українська 
делегація в складі членів 
наЗк, громадських ак-
тивістів та журналістів 
відвідала ригу для обміну 
досвідом з латвійськими 
колегами з бюро із за-
побігання та боротьби з 
корупцією. пізніше лат-
війська делегація в скла-
ді представників бюро із 
запобігання та боротьби 
з корупцією та TI latvia 
відвідала київ, де відбула-
ся зустріч з громадськими 
активістами, представни-
ками наЗк, цвк, рахун-
кової палати, заступни-
ком міністра юстиції. У  

нульова 
толеРантність 
до коРуПції

1. ЗапУск неЗалежного антико-
рУпційного комітетУ З оборони

2. посилення механіЗмів 
впровадження антикорУпційної 
політики в Україні – на основі 
досвідУ латвії У сфері моніторингУ 
фінансУвання політичних партій

3. дослідження проЗорості 
корпоративної Звітності: оцінка 
найбільших приватних та 
державних компаній України

4. сприяння поверненню активів 
янУковича та його оточення

5. ЗапУск платформи антикорУп-
ційних комУнікацій «декорУпція» та 
комУнікаційна кампанія «корУпція 
має бУти помічена»

6. PaSoS У співпраці З ті Україна: 
підтримка регіональних ініціатив 
«партнери У наданні можливостей»

запуск 
незалежного 
антикорупційного 
комітету з оборони

 результати

досягнуто перших до-
мовленостей з ключовими 
органами у сфері оборо-
ни, безпеки та боротьби з 
корупцією: міністерством 
оборони, дк «Укробо-
ронпром», набУ та сап.

визначено перші на-
прями досліджень та на-
дання рекомендацій, а 
саме: 

для міноборони – забез-
печення військовослуж-
бовців житлом та аудит не-
рухомості, що знаходиться 
на балансі міністерства; 
медичне забезпечення (за-
купівля медикаментів) для 
потреб ЗсУ; 

для дк «Укроборон-
пром» — впровадження 
стандартів відкритості The 
organisation for economic 
co-operation and develop-
ment у частині «належне 
врядування» на держав-
них підприємствах, моні-
торинг та сприяння їх вті-
ленню. 

проблема

оборонний сектор 
України потребує рефор-
мування за допомогою 
тієї частини міжнародної 
спільноти, яка вже має в 
цьому досвід, у тому числі 
через запровадження сис-
тем прозорості та підзвіт-
ності.

дії ті україна

У відповідь на наяв-
ні виклики у сфері про-
зорості та підзвітності 
оборонного сектора було 
створено незалежний ан-
тикорупційний комітет з 
питань оборони (нако) – 
спільний проект про-
грами протидії корупції у 
сфері безпеки і оборони 
TI uK та ті Україна. про-
ект ґрунтується на успіш-
ній діяльності комітету з 
моніторингу та оцінки в 
афганістані, громадської 
платформи з реформуван-
ня оборонного сектора в 
палестині та міжнародної 
комісії проти безкарності у 
гватемалі. 

протягом 2016 року 
створено та укомплекто-
вано секретаріат комітету, 
розроблено його медіа-
стратегію, визначено на-
прямки для досліджень.

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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сприяння поверненню 
активів януковича та 
його оточення

стимулювати українську 
владу активніше розслі-
дувати «кейс януковича». 
оскільки останнім часом 
в Україні створено низку 
органів та посад, які без-
посередньо пов’язані з 
цим процесом, на конфе-
ренції було пояснено, як 
з такими організаціями 
взаємодіяти і як їм досяг-
нути успіху в поверненні 
коштів до України.

результати

розпочато формуван-
ня реєстру розслідувань 
корупційних злочинів ви-
сокопосадовців часів яну-
ковича та комунікацію з 
представниками неурядо-
вих організацій у країнах 
перебування заблокова-
них активів для подаль-
шої співпраці з метою їх 
повернення.

проблема

досі не поверненими 
народу України залиша-
ються сотні мільйонів до-
ларів, які були незаконно 
привласнені януковичем 
та його оточенням. вна-
слідок цього кейс вікто-
ра януковича та його 
оточення був обраний 
як пріоритетний у рам-
ках міжнародної кампа-
нії «unmask the corrupt» 
(https://unmaskthecorrupt.
org) для інформаційного, 
аналітичного та розсліду-
вального супроводу.

дії ті україна

протидія топ-корупції і 
питання повернення акти-
вів були обговорені пред-
ставниками ті Україна на 
міжнародній конференції 
з протидії корупції, яка 
відбулася 29 листопада-4 
рудня 2016 року в пана-
мі, а також на щорічній 
конференції глобального 
антикорупційного руху 
Transparency International, 
проведеній 27-30 листопа-
да 2016 року.

15–16 грудня 2016 року 
спільно з го «центр про-
тидії корупції» проведено 
міжнародну конферен-
цію з повернення активів. 
її мета полягала не лише 
в обміні досвідом між 
українськими та закор-
донними експертами про 
можливості, інструмен-
ти та найкращі практики 
повернення незаконних 
активів, а й спробі про-

нульова 
толеРантність 
до коРуПції

дослідження прозорості 
корпоративної звітності: 
оцінка найбільшиХ 
приватниХ та державниХ 
компаній україни

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

результати

ті Україна створила 
рейтинги прозорості та 
відкритості 100 найбіль-
ших підприємств України, 
розробила рекомендації 
для підвищення прозорос-
ті компаній. У рамках про-
екту значно зросла попу-
ляризація корпоративної 
звітності, державні та при-
ватні великі компанії ста-
ли приділяти більше уваги 
прозорості і відкритості у 
звітності. організація роз-
почала роботу над запро-
вадженням мінімальних 
стандартів та правил від-
критості для бізнесу. 

проблема

корпоративний сектор 
в Україні – як державні, 
так і приватні інституції – 
потребує більшої прозо-
рості та підзвітності перед 
суспільством. У розрізі 
стратегічного пріоритету 
«нульова толерантність 
до корупції» ті Україна 
сприяє посиленню до-
брочесності українського 
бізнесу за допомогою ана-
літично-моніторингової 
роботи.

дії ті україна

протягом 2016 року на 
всеукраїнському рівні було 
оцінено рівень прозорос-
ті звітності 50 приватних 
компаній та 50 державних 
підприємств. команда ті 
Україна розробила рей-
тинги прозорості компа-
ній за міжнародною мето-
дологією, оцінила наявні 
антикорупційні програми 
приватних компаній та 
державних підприємств, їх 

1. ЗапУск неЗалежного антико-
рУпційного комітетУ З оборони

2. посилення механіЗмів 
впровадження антикорУпційної 
політики в Україні – на основі 
досвідУ латвії У сфері моніторингУ 
фінансУвання політичних партій

3. дослідження проЗорості 
корпоративної Звітності: оцінка 
найбільших приватних та 
державних компаній України

4. сприяння поверненню активів 
янУковича та його оточення

5. ЗапУск платформи антикорУп-
ційних комУнікацій «декорУпція» та 
комУнікаційна кампанія «корУпція 
має бУти помічена»

6. PaSoS У співпраці З ті Україна: 
підтримка регіональних ініціатив 
«партнери У наданні можливостей»

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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PaSoS у співпраці з ті україна: 
підтримка регіональниХ ініціатив 
«партнери у наданні можливостей»

проблема

підзвітність влади в 
п’яти країнах (азербай-
джан, вірменія, білорусь, 
молдова та Україна) має 
бути посилена. ціль про-
екту – посилення гро-
мадських організацій та 
лідерів у п’яти країнах 
східного партнерства, які 
будуть здатні співпрацю-
вати та використовувати 
партнерську і міжнарод-
ну експертизу, щоб спри-
яти підзвітності органів 
влади шляхом залучення 
ефективного громадсько-
го контролю до процесу 
формування політик та 
посилення експертизи мо-
ніторингу послуг і рішень 
органів влади.

дії ті україна

ті Україна обрала три 
регіональні організації, які 
втілюють проект в Украї-
ні. вони використовують 
підкріплене фактами до-
слідження з метою, щоб 
моніторинг органів влади 
та бюджетного процесу 
призвів до реформування 
політик та більш прозорої 
роботи. 

результати

асоціація сприяння са-
моорганізації населення 
(м. одеса) провела аналіз 
формування і виконання 
міських бюджетів у містах 
южне та біляївка, підго-
тувала рекомендації з під-

вищення ефективності та 
прозорості використання 
бюджетних коштів, поло-
ження про бюджет участі 
для цих міст і комунікує 
його з місцевими органами 
влади. 

інститут аналітики і ад-
вокації (м. полтава) провів 
комплексний моніторинг й 
аналіз надання адміністра-
тивних послуг у полтаві та 
луцьку і сформував прак-
тичні рекомендації для 
покращення роботи; роз-
робив концепцію електрон- 
ного формату надання 
адміністративних послуг 
і разом з органами влади 
розпочав її впровадження. 
також організація прове-
ла інформаційну кампанію 
для популяризації цнапів 
та ознайомлення громадян 
з їхньою діяльністю.

дніпропетровський ко-
ординаційно-експертний 
центр з питань регулятор-
ної політики (м. дніпро) 
працює над проектом, що 
має на меті запобігання 
корупції у транспортній 
сфері в 22 обласних цен-
трах України. організа-
ція провела аналіз даних 
з відкритих джерел про 
використання держав-
них коштів, аналіз місце-
вих бюджетів за статтями 
«транспорт»; розробила 
проект програми розви-
тку громадянського сус-
пільства в дніпропетров-
ській області, що включає 
заходи з громадського 
контролю за діяльністю 
органів влади. 

наразі формується 
онлайн-портал для гро-
мадськості, журналістів 
та органів місцевої влади, 
присвячений питанням 
прозорості та підзвітнос-
ті використання бюджет-
них коштів. організація 
провела аналіз понад 100 
підприємств, що надають 
пасажирські перевезення, 
та більше 400 депутатів 
місцевих рад і керівників 
органів місцевого само-
врядування на предмет 
конфлікту інтересів; ви-
явила 15 таких випадків, 
з якими звернулася до 
набУ та адміністративно-
го суду. також проведено 
антикорупційну експер-
тизу 11 нормативно-пра-
вових актів у відповідній 
сфері та підготовлено ко-
ментарі до проектів за-
конів, що регулюють пи-
тання транспортного 
забезпечення.

запуск платформи 
антикорупційниХ 
комунікацій «декорупція» 
та комунікаційна 
кампанія «корупція маЄ 
бути помічена»

нульова 
толеРантність 
до коРуПції

проблема

в Україні відсутній кон-
солідований майданчик 
для розробки комунікацій-
них продуктів у сфері про-
тидії корупції за єдиним 
стандартом якості. окрім 
цього, існує потреба забез-
печення збалансованості 
та узгодженості антико-
рупційних комунікацій. 

дії ті україна

силами ті Україна та 
національної ради ре-
форм була створена кому-
нікаційна платформа «де-
корупція» та реалізована 
пілотна комунікаційна кам-
панія «корупція має бути 
помічена». «декорупція» 
стане тим єдиним консо-
лідованим майданчиком 
для розробки антикоруп-
ційних комунікаційних 
продуктів. для кампанії 
«корупція має бути помі-
чена» у співпраці з кому-
нікаційною агенцією cheil 
Україна було розроблено 
серію повідомлень, які 
включають гендерно-чут-
ливу зовнішню рекламу, 
антикорупційні ролики на 
радіо та комікси. У рамках 
кампанії також виготовле-
но серію антикорупційних 
коміксів, комікс на 360о, 
проведено перфоманс та 
квест для молоді.

 
результати

 це вже третя комуні-
каційна кампанія ті Укра-
їна, яка працює над зміною 

менталітету українців і 
виховує в них нульову то-
лерантність до корупції. 
креатив та нестандартні 
інформаційні продукти 
отримали розміщення на

«працювати З 
TranSParency 
InTernaTIonal 
Україна – це Завжди 
можливість 
реаліЗУвати свій 
креативний 
потенціал на благо 
сУспільства»,
— владислава денис, 
креативний директор 
агенції cheil Україна

1. ЗапУск неЗалежного антико-
рУпційного комітетУ З оборони

2. посилення механіЗмів 
впровадження антикорУпційної 
політики в Україні – на основі 
досвідУ латвії У сфері моніторингУ 
фінансУвання політичних партій

3. дослідження проЗорості 
корпоративної Звітності: оцінка 
найбільших приватних та 
державних компаній України

4. сприяння поверненню активів 
янУковича та його оточення

5. ЗапУск платформи антикорУп-
ційних комУнікацій «декорУпція» та 
комУнікаційна кампанія «корУпція 
має бУти помічена»

6. PaSoS У співпраці З ті Україна: 
підтримка регіональних ініціатив 
«партнери У наданні можливостей»

партнери 
проектів: 

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). 

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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рупції щодо роботи з ви-
кривачами та захисними 
механізмами щодо них, у 
яких узяло участь близько 
40 працівників наЗк.

окрім цього, ті Украї-
на провела лекції в Укра-
їнському католицькому 
Університеті з цієї теми, 
надруковано 5 матеріалів 
на тему викривання ко-
рупції в національних ме-
діа, 268 новин на сайтах 
медіа-ресурсів та прове-
дено 2 прес-конференції з 
цієї проблеми. розроблено 
низку мультиплікаційних 
роликів, які транслювали-
ся 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 по-
крокову інструкцію мож-
ливої взаємодії з інститу-
цією та дорожню карту 
реформ, які розроблені 
спільно із набУ. також 
випущено 500 плакатів, які 
стосуються підслідності 
антикорупційних установ. 
У них указані способи ви-
кривальної роботи грома-
дян і як зв’язатися з цими 
організаціями. 

результати
кампанія з підвищен-

ня обізнаності у сфері ви-
криття корупції вийшла на 
близько 440 тис. глядачів 

залучення студентів 
до активної боротьби з 
корупціЄю в освітньому 
середовищі

проблема

недостатня кількість 
активної молоді залуча-
ється до боротьби з ко-
рупцією в освіті, у тому 
числі внаслідок браку від-
повідних знань. Утім, як 
свідчать результати дослі-
дження стану корупції в 
Україні київського міжна-
родного інституту соціо-
логії, 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

навесні 2016 створе-
но антикорупційний хаб 
у складі дослідницького 
центру acrec нУ «києво-
могилянська академія». У 
хабі регулярно проводять-
ся зустрічі з експертами, 
семінари, покази фільмів 
на тему антикорупції. по-
ловина з лекторів хабу 
приїжджають з-за кордону, 
щоб поділитися досвідом у 
сфері боротьби з корупці-
єю. ті Україна співпрацює 
також з Українським ка-
толицьким Університетом 
у львові. антикорупційні 
модулі включені до сер-
тифікатних програм УкУ. 
У березні та квітні 2016 
року проведено двомо-
дульну антикорупційну 
школу УкУ, яка зібрала 30 
учасників з різних регіонів 
України: Запоріжжя, кра-
маторська, одеси, жито-
мира, івано-франківська, 

черкас, лисичанська. 
розпочато співпрацю з 

норвезькою школою еко-
номіки. 30 норвезьких сту-
дентів навесні 2017 року 
приїдуть до києва і на-
вчатимуться інструментів 
боротьби з корупцією в 
нУ «києво-могилянська 
академія». також проводи-
тимуться спільні заходи з 
українськими та норвезь-
кими студентами для об-
міну досвідом. 

результати

більше 700 молодих 
людей отримали знання та 
ознайомилися з базовими 
інструментами боротьби з 
корупцією під час навчань, 
семінарів та понад 30 пу-
блічних заходів.

«тренінги У рамках 
антикорУпційної 
школи виявилися 
дУже корисними.
Зокрема, я викори- 
стовУю в своїй 
роботі поради щодо 
громадських 
Заходів.»,

— христина морозова, 
учасниця антикоруп-
ційної школи

440 000 
глядачів
у кінотеатрах країни 
переглянуло анти-
корупційну соціальну 
рекламу ті Україна 

у кінотеатрах по всій кра-
їні в березні 2016 року. на 
сторінках ті Україна в соц-
мережах відео отримало 
20 тис. переглядів, а біль-
ше 15 тис. унікальних ко-
ристувачів відвідали сайт 
http://anticorruption.in.ua. 
44 викривальні інфогра-
фіки переглянуло 26 343 
людини.

інформаційно-
мобілізаційна кампанія 
«викривати не соромно!»

ефективні 
боРці з 
коРуПцією

проблема

національна антико-
рупційна реформа потре-
бує інформаційної робо-
ти, яка була б орієнтована 
на зміни в суспільстві у 
сфері повідомлення про 
корупцію. Зокрема, ува-
ги заслуговує поширений 
негативний стереотип 
про викривачів корупції, 
а також той факт, що по-
тенційні інформатори не 
володіють необхідними 
знаннями, як працювати 
з антикорупційними орга-
нами.

дії ті україна

протягом 2016 року ті 
Україна організувала ін-
формаційно-мобілізацій-
ну кампанію «викривати 
не соромно!», що зібрала 
168 повідомлень про ко-
рупцію від громадян. 23% 
скарг виявилися нереле-
вантними. решта повідо-
млень стосувалася суддів 
та посадових осіб (17%), 
корупції в освіті (14%), ха-
барів в органах державної 
влади (13%), зловживання 
в самоврядуванні (10%), 

корупції у медицині та зе-
мельній сфері (7%), держ-
закупівлях (4%), фіскаль-
ній сфері (3%), оборони та 
зловживань, що пов’язані 
з проведенням ато (2%). З 
приводу всіх релевантних 
повідомлень від ті Україна 
було направлено звернен-
ня до відповідних інстан-
ції з проханням провести 
перевірку. 

силами ті Україна на-
весні 2016 року проведено 
експертну дискусію «як 
захищати українських ви-
кривачів?» та регіональне 
публічне обговорення «як 
ефективно розкривати ко-
рупцію та ув’язнити поса-
дову особу?». окрім того, 
відбувся безкоштовний 
вебінар «шляхи бороть-
би з корупцією у вищих 
навчальних закладах», 
проведено 2 семінари із 
запобігання корупції у 
міністерстві охорони 
здоров’я для представни-
ків регіональних медичних 
установ та університетів. 
експертами ті Україна 
проведено тренінг для 
національного агентства 
з питань запобігання ко-

1. інформаційно-мобіліЗаційна 
кампанія «викривати не соромно!»

2. ЗалУчення стУдентів до активної 
боротьби З корУпцією в освітньомУ 
середовищі

3. протидія корУпції в сУдах «перша 
інстанція під контролем»

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.
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«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»

результати

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

11
телеканалів
посилалися в сюжетах на цю 
інформацію.

ефективні 
боРці з 
коРуПцією

протидія корупції в судаХ 
«перша інстанція під 
контролем!» 

проблема

два роки поспіль ті 
Україна активно працює у 
напрямку реформування 
судової системи, займа-
ється адвокацією ефектив-
них перетворень у системі 
українського правосуддя і 
просуває створення анти-
корупційного суду. рефор-
ма судової системи роз-
глядається як необхідний 
елемент протидії корупції 
в Україні.

дії ті україна

З 2015 року ті Україна 
активно працює в напрям-
ку реформування судової 
системи, займається адво-
кацією ефективних пере-
творень у системі україн-
ського правосуддя. 

У рамках проекту 
«створення ефективно-
го механізму контролю та 
запобігання незаконних 
рішень українських судів» 
проаналізовано близько 

1 тис. 
справ
за ст. 368 кримінального 
кодексу (вимагання/отриман-
ня неправомірної вигоди), 
розміщених у єдиному реєстрі 
судових рішень. 

У рамках проекту дослі-
джувалася справедливість 
покарання та однаковість 
застосування законів при 
покаранні посадовців-ко-
рупціонерів в українських 

судах. новини про сумнів-
ні рішення суддів публі-
кувалися на сайті «перша 
інстанція» (www.1i.com.
ua). на підставі таких пу-
блікацій експерти ті Укра-
їна готували та спрямову-
вали до різних інстанцій 
(генеральної прокуратури 
України, вищої ради юс-
тиції України, вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів 
України) юридичні запити 
та звернення, у яких звер-
тали увагу на суперечливі 
судові рішення та вимага-
ли реакції. У рамках проек-
ту «відкрите врядування: 
без паперових обіцянок 
досягнення реальних ре-
зультатів» експерти ті 
Україна аналізували стиль 
життя суддів на підставі їх 
декларацій. висновки до-
слідження декларацій суд-
дів п’яти українських су-
дів вищих інстанцій були 
представлені у вересні на 
прес-конференції «Укра-
їнська феміда: мільйонні 
подарунки, автопарки та 
непокарані корупціонери». 
a також експерти ті Укра-
їна протягом року активно 
просували ідею формуван-
ня антикорупційних судів. 
механізми й терміни утво-
рення таких судів були об-
говорені на всеукраїнській 
конференції «перспективи 
та практичні механізми 
запровадження в Україні 
спеціалізованих антико-
рупційних судів».

1. інформаційно-мобіліЗаційна 
кампанія «викривати не соромно!»

2. ЗалУчення стУдентів до активної 
боротьби З корУпцією в освітньомУ 
середовищі

3. протидія корУпції в сУдах «перша 
інстанція під контролем»

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.
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ми в медіа
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ініціатива «партнерство 
«відкритий уряд»

метою видання є ознайомлення з основними ви-
кликами ініціативи «партнерство «відкритий Уряд», 
станом впровадження в Україні та виконанням пла-
нів дій впродовж 2012-2016 років.  проаналізовано 
зобов’язання, що потребували взаємодії кабінету міні-
стрів України та верховної ради України. видання міс-
тить головні рекомендації механізму незалежного зві-
тування за результатами оцінки виконання плану дій 
у 2015 році.

індекс сприйняття корупції

індекс сприйняття корупції (corruption Perception 
Index) — щорічний рейтинг країн світу, що укладаєть-
ся організацією Transparency International з 1995 року. 
країни у рейтингу впорядковані за показником рівня 
корупції, який базується на оцінках підприємців та ана-
літиків.

наші 
видання
та дослідження мережі 
TranSParency InTernaTIonal

контроль фінансів політичниХ 
партій від а до я. досвід латвії

мета видання — надати інструменти уряду та гро-
мадським 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.

посібник визнає факт, що сфера грошей у політиці та 
контроль політичної корупції виходять за рамки тільки 
контролю фінансування політичних партій та охоплю-
ють інші сфери антикорупційної роботи, наприклад 
лобіювання, державних закупівель, прозорості приват-
ного сектора та регулювання виборчих кампаній. дея-
кі аспекти регулювання кампаній та їх контроль також 
згадані в цьому посібнику. 

«барометр світової корупції»

«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 зло-
вживань.
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фінанси
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ПРавління

андрій марусов

голова правління. експерт 
з питань держзакупівель,   
журналіст
board@ti-ukraine.org

віталій касько

екс-заступник генпрокурора, 
адвокат

board@ti-ukraine.org

томаш фіала

генеральний директор 
української інвестиційної 
компанії «dragon capital»
board@ti-ukraine.org

юлія клименко

екс-заступник міністра 
економічного розвитку та 
торгівлі
board@ti-ukraine.org

юХані ґроссманн

голова антикорупційних проектів 
у Західній європі та південно-
Західній азії
board@ti-ukraine.org

команда

ярослав 
юрчишин

виконавчий директор
yurchyshyn@ti-ukraine.org

андрій 
боровик

операційний директор
borovyk@ti-ukraine.org

дирекція

програма інноваційних проектів

віктор нестуля

директор програми 
інноваційних проектів
nestulia@ti-ukraine.org

сергій павлюк

проектний менеджер

pavliuk@ti-ukraine.org

ганна боднар

менеджер з грантів
bodnar@ti-ukraine.org

олександр аргат

менеджер з комунікації
argat@ti-ukraine.org
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команда

Євген білик

проектний менеджер

bilyk@ti-ukraine.org

миХайло невдаХа

тренер 
(інструменти моніторингу)
nevdakha@ti-ukraine.org

програма інноваційних проектів

програма аналіЗУ політики

олеся 
арХипська
експерт з врядування 
arkhypska@ti-ukraine.org

проект нако (неЗалежний 
антикорУпційний комітет З 
питань оборони 

віктор
плаХута
проектний менеджер / 
генеральний секретар
viktor.plakhuta@
transparency.org.uk

олена
кіфенко
проектний менеджер

kifenko@ti-ukraine.org

анастасія 
козловцева
фандрейзер / менеджер з 
міжнародних зв’язків
kozlovtseva@ti-ukraine.org

міжнародні відносини та 
фандрейЗинг

іван лаХтіонов

проектний менеджер

lakhtionov@ti-ukraine.org

марта гоголь

юрист

hohol@ti-ukraine.org

олександр 
калітенко
проектний менеджер

kalitenko@ti-ukraine.org

дмитро
якимчук
проектний менеджер / аналітик

yakymchuk@ti-ukraine.org

тетяна
шевчук
проектний менеджер 
shevchuk@ti-ukraine.org

артем 
давиденко
експерт секретаріату 
artemdavydenko25@
gmail.com

тарас
Ємчура
експерт секретаріату
tarasinformation@
gmail.com

ольга
тимченко
керівник департаменту 
комунікації
tymchenko@ti-ukraine.org

ірина 
рибакова
менеджер з комунікації

rybakova@ti-ukraine.org

катерина 
цибенко
менеджер з комунікації

tsybenko@ti-ukraine.orgкомУнікації
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команда

сергій 
гераськін
фінансовий директор

geraskin@ti-ukraine.org

людмила 
костенко
бухгалтер

kostenko@ti-ukraine.org

фінанси

тетяна іванова

бухгалтер
ivanova@ti-ukraine.org

переклад

саша акіншева

головний перекладач
akinsheva@ti-ukraine.org

оксана 
нешкреба

перекладач
neshkreba@ti-ukraine.org

катерина 
риженко

офіс-менеджер
ryzhenko@ti-ukraine.org
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контакти

сайт Transparency International Україна 
TI-uKraIne.orG 

сайт громадського антикорупціонера 
anTIcorruPTIon.In.ua 

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

зміст
1. наші ініціативи

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

4. наші фінанси

5. наше правління

6. наша команда

7. наші контакти
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