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“Не бійтеся зробити великий крок. 
Ви не можете перетнути прірву двома маленькими стрибками”

Девід Ллойд Джордж, британський політичний діяч

Друзі, 2016 року почався наш спільний шлях. Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції» 
охоплює 83 антикорупційних заходи, які реалізуються міністерствами у співпраці з активною 
громадськістю, експертами та за підтримки проекту #USAID_ВзаємоДія!  (починаючи з 2018 року).

НаНа нас покладена велика відповідальність. Суспільство очікує на зміни і зараз настав момент, коли 
потрібно робити ці зміни великими кроками.

Отже, що вже зроблено та скільки роботи ще попереду?

Цього звітного періоду ми багато часу приділили оцінці виконання антикорупційних заходів міністерствами 
та плануванню майбутніх етапів досягнення цілей. Спільно ми визначили відсоток виконання кожного 
заходу. Ми керувались найбільш важливими, на нашу думку, критеріями - складністю впровадження та 
соціальним ефектом реалізації кожного заходу.

РРезультати спільної оцінки презентуємо у цьому звіті. Сподіваємось, вони допоможуть міністерствам 
налаштуватись на великі кроки до подальших змін. Ми продовжимо моніторинг виконання антикорупційних 
заходів та будемо інформувати Кабмін про зроблений поступ.

Хочемо наголосити, що бажання змінюватись – це те, що ми найбільше цінуємо в органах влади. Тому 
дякуємо кожному партнеру у міністерствах, з яким співпрацюємо. Віримо, що разом нам вдасться!

Прогрес України у втіленні реформ регулярно відмічають як громадськість, так і наші міжнародні партнери. 
За роки після Революції Гідності Україна значно піднялась в міжнародних рейтингах, які вказують на 
ефективність урядової політики.
 
Втім, є явища, які потенційно можуть знівелювати результати, над якими ми працюємо вже більш ніж два 
роки. Одним з таких явищ є корупція. Тому боротьба з корупцією - один з найбільших викликів для нашої 
країни. 
  
Як ініціатор урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції", я хочу наголосити на тому, що для успіху 
антикорупційних заходів важлива співпраця влади та громадськості. У тому числі, тільки в співпраці ми 
можемо об'єктивно оцінити результати наших спільних зусиль. Тому я щиро вдячний всім представникам 
громадськості, зусилля яких направлені на подолання корупції в нашій країні.

Наш Уряд вітає активну позицію громадськості з цього питання та надаватиме сприяння прозорому та 
відкритому моніторингу органів державної влади.
  
Спільними зусиллями ми побудуємо успішну Україну без корупції!

Окремі думки, висловлені у матеріалі, є відповідальністю авторів і не обов’язково відображають погляди Агентства USAID або Уряду США

Вітальне слово



1Наприклад, якщо у ЦОВВ визначено три заходи та задекларовано відповідний прогрес по кожному з них, то результат може 
виглядати так: (45% + 20% + 15%) / 3 заходи = 26.6% в середньому.

Частина 1. Виконання Розпорядження №803
1.1 Методика оцінки прогресу виконання Планів заходів щодо запобігання корупції у 
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади в рамках 
урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" 

(Розпорядження КМУ від 5 жовтня 2016 р. № 803-р)



ПРИКЛАД розрахунку амбітності та прогресу 
впровадження заходів одного органу влади



На виконання Розпорядження № 803 від 5 жовтня,  центральні органи виконавчої влади мають щорічно 
оновлювати детальні плани виконання антикорупційних заходів та оприлюднювати їх на своїх веб-сайтах. У 
2018 році (травень) в рамках урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» здійснено уточнення 
детальних планів антикорупційних заходів, яке відбулось у кілька етапів:

1) органи влади самостійно уточнювали свої плани виконання заходів, після чого надсилали їх  фахівцям РПК 
для узгодження;

2)2) фахівці РПК та залучені галузеві експерти вносили свої коментарі до уточнених планів заходів,  
деталізували етапи та індикатори їх виконання;

3) узгодження плану виконання кожного антикорупційного заходу, оцінки прогресу та визначення амбітності 
заходів відбувалось на спільній зустрічі  (чи серії зустрічей), організованій за ініціативи РПК та за участі 
керівників ЦОВВ;

4) погодження планів виконання антикорупційних заходів відбудеться на нарадах в Секретаріаті КМУ з метою 
забезпечення максимальної координації зусиль між ЦОВВ.

1.21.2 Підсумки оцінки виконання 83 антикорупційних заходів* 15 
міністерствами і 4 ЦОВВ** в рамках Розпорядження № 803 станом на 
травень 2018 року:

Отож, можемо зробити висновок, що заходи з високим коефіцієнтом амбітності виконуються повільніше. 
Виконання таких заходів потребує значно більше часу, кваліфікованих кадрів та фінансового ресурсу. Високий 
відсоток прогресу  виконання  спостерігається переважно серед тих заходів, що мають низький чи середній 
коефіцієнт амбітності.

* 2 нових заходи було додано. 2 - скасовано через недоцільність виконання.
** 4 заходи НАЗК та 1 захід Держаудитслужби виконані на попередніх етапах, тому  не узгоджувалися за критерієм амбітності з 
ЦОВВ.

                             
58,2%                                         

Виконано                                                                                                          Потрібно виконати

Де ми зараз? Прогрес виконання 83-х заходів

23 заходи виконано на 100%

78% 58% 30%
виконано виконано виконано

Прогрес заходів з низьким 
коефіцієнтом амбітності

Прогрес заходів з середнім 
коефіцієнтом амбітності

Прогрес заходів з високим
коефіцієнтом амбітності



Рейтинг амбітності заходів, 1-10 балів

Рейтинг виконання заходів, %*

   0            1             2             3             4             5             6             7             8

Мінрегіон                                                                                                                                                           7,85

Мінприроди                                                                                                                                                     7,69

МОЗ                                                                                                                                                      6,94

Мінфін                                                                                                                                                 6,92

МінМінсоцполітики                                                                                                                               6,71

Агентство е-врядування                                                                                                                 6,50

МОН                                                                                                                                                6,50

Мінінфраструктури                                                                                                                        6,50

Мін’юст                                                                                                                                      6,25Мін’юст                                                                                                                                      6,25

МВС                                                                                                                                       5,95

Фонд державного майна                                                                                                    5,95 

Мінекономрозвитку                                                                                                            5,90

Міненерговугілля                                                                                                          5,50

МінМінкультури                                                                                                                  5,50

Мінагрополітики                                                                                                      5,13

Міноборони                                                                                                              5,10

Мінмолодьспорт                                                                                                     5,08 бали

0                       20                       40                     60                      80                   100     

Мінмолодьспорт                                                                                                                                    81,67

Мінкультури                                                                                                                               72,50

Міноборони                                                                                                                              70,8 

Мін’юст                                                                                                                          62,50

Мінекономрозвитку                                                                                                  60,00

ММВС                                                                                                                         58,00

Мінсоцполітики                                                                                                    56,67 

Мінінфраструктури                                                                                              56,67

Фонд державного майна                                                                                    56,40

Міненерговугілля                                                                                           52,50

Агентство е-врядування                                                                             50,50 

Мінрегіон                                                                                                     50,00Мінрегіон                                                                                                     50,00

Мінфін                                                                                                    45,83

МОН                                                                                                       45,00

МОЗ                                                                                                    42,50

Мінагрополітики                                                                            40,00

Мінприроди                                                                                 37,50 %

* станом на початок травня 2018 року

Частина 2. Рейтинги прогресу виконання та амбітності заходів 



Міноборони

Зроблено разом: у складі ГоловКЕУ ЗСУ розширено відділ, що займається впорядкуванням 
земель оборони. Впродовж 6 місяців 2018 року зареєстровано 37 ділянок.

Необхідно зробити: забезпечити нанесення орієнтовних меж земельних ділянок Міноборони 
на публічну кадастрову карту та забезпечити ефективний обмін інформацією про межі земельних 
ділянок між ДГК та міністерством.

Далі у документі використані позначки: 

Зроблено разом  – перемога, прогрес, спільне позитивне досягнення

Необхідно підтримати/зробити  – "Разом проти корупції" рекомендує Кабінету 
Міністрів України чи міністерству підтримати законодавчу ініціативу чи вжити заходів

Частина 3. Оцінка амбітності та прогресу заходів за 
міністерствами

Амбітність заходів

бали
5,1

Прогрес впровадження

%
70,8



Мін’юст

Зроблено разом: з метою створення конкурентних і сприятливих умов розроблено зміни до 
“Порядку торгівлі арештованим майном”, впроваджено “партнерську програму” для залучення 
суб’єктів господарювання.  

Необхідно зробити: 
- МЮ спільно із МЕРТ, АМКУ реалізувати "дорожню карту" з розбудови конкурентної системи 
е-торгівлі арештованим майном.
-- Врахувати зауваження правозахисних організацій до законопроекту “Про Пенітенціарну 
систему” № 7337 у разі прийняття його в першому читанні (щодо надмірного покарання за 
передачу заборонених предметів, інституту “пенітенціарних слідчих” тощо).

Амбітність заходів

бали
6,2

Прогрес впровадження

%
62,5



Мінекономрозвитку

Необхідно зробити: проведення спільно з громадськістю та експертною спільнотою 
моніторингу ефективності змін до законодавства про порядок призначення керівників державних 
підприємств та корпорацій, а також укомплектування їх наглядових рад.

див. стор. Мін'юсту 

Амбітність заходів

бали
5,9

Прогрес впровадження

%
60



Мінагрополітики

Зроблено разом: Після запровадження екстериторіального принципу кількість погоджень 
проектів землеустрою територіальними органами ДГК без зауважень збільшилася на 20%, 
кількість відмов зменшилася на 20%.  

Необхідно підтримати: КМУ схвалити та зареєструвати у ВРУ проект закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення прозорості при погодженні документації із 
землеустрою та врегулювання інших питань у сфері землеустрою» що запроваджує:
1) принцип екстериторіальності погодження проектів землеустрою; 
2)2) оприлюднення висновків про погодження чи відмову у погодженні документації із землеустрою 
та самої документації на веб-сайтах органів, що опрацьовують таку документацію.

див. стор. Міноборони

Амбітність заходів

бали
5,1

Прогрес впровадження

%
40



Мінсоцполітики

Передача повноважень щодо гуманітарної допомоги до МінТОТ не усуває невпорядкованість 
сфери. Лише 153 з 22 744 тонн гуманітарної допомоги було ввезено на території Донецької та 
Луганської областей (за 2017 р). Решта - в інші області України. 

Необхідно зробити:
- Електронізувати усі процедури щодо гуманітарної допомоги. 
- Спільно з Мінфін та ДФС – впровадити електронну звітність щодо бухгалтерського обліку 
гуманітарної допомоги.
- Розробити законопроект про затвердження КМУ переліку категорій товарів, які не можуть 
визнаватись гуманітарною допомогою.  
-- Розробити концепцію здійснення гуманітарної допомоги в Україні на засадах міжнародних 
принципів та на основі оцінки потреб у гуманітарній допомозі. 

див. стор. МОЗ

Амбітність заходів

бали
6,7

Прогрес впровадження

%
56,6



Мінкультури

Зроблено разом: скасовано необхідність розроблення історико-містобудівного обґрунтування 
(ІМО) з 01.01.2019 р.

Необхідно підтримати: Уряду ініціювати захід за участі голів громад усіх  історичних 
населених місць України для заохочення до розробки історико-архітектурних опорних планів з 
визначеними межами та режимами використання зон пам’яток та історичних ареалів,  а також 
роз’яснення алгоритму дій в умовах відсутності  такого документу.

Амбітність заходів

бали
5,5

Прогрес впровадження

%
72,5



Мінмолодьспорт

Необхідно зробити: Керуючись міжнародним досвідом, внести зміни до діючого порядку 
здійснення моніторингу ефективності виконання громадськими організаціями програм (проектів, 
заходів), що отримали бюджетну підтримку. Передбачити бюджетне фінансування такого 
моніторингу. Прийняти наказ “Про методичні рекомендації щодо критеріїв прозорого розподілу 
бюджетних коштів між олімпійськими видами спорту та порядок їх застосування”.

Амбітність заходів

бали
5,08

Прогрес впровадження

%
81,6

Міністерство - лідер у швидкості виконання заходів



МОН

Необхідно зробити: 
- Забезпечити завантаження всіх академічних текстів (дисертацій, наукових статей тощо) до 
Репозитарію, легкий пошук текстів в інтернеті, машиночитаний формат файлів (*.doc формат всіх 
дисертацій з 2004 року) та безоплатне завантаження текстів (крім передбачених законодавством 
винятків).
-- До початку роботи НАЗЯВО спільно з науковцями та викривачами напрацювати пакет змін до 
законодавства про присудження наукових ступенів, які б не допускали: 
1) порушень вимог академічної доброчесності при підготовці дисертацій; 
2) присудження наукових ступенів дисертантам, в роботах яких було виявлено плагіат; 
3) збереження наукових ступенів за плагіаторами; 
4) ігнорування доказів, наданих викривачами плагіату.

Амбітність заходів

бали
6,5

Прогрес впровадження

%
45



МОЗ

- пріоритет РПК

Зроблено разом: розроблено типовий регламент роботи конкурсної комісії з відбору керівників 
ЗОЗ, критерії оцінки конкурсних робіт, критерії оцінювання кандидатів.

Необхідно зробити: 
- МОЗ спільно з громадськістю провести моніторинг конкурсів, із подальшим  напрацюванням 
рекомендацій щодо вдосконалення конкурсних процедур.
- МОЗ зібрати та оприлюднити інформацію про закінчення строків контрактів із керівниками ЗОЗ 
та про вакантні посади, щоб потенційні кандидати знали, де будуть відбуватися конкурси.
-- МОЗ спільно з Мінсоцполітики розробити та забезпечити подання в КМУ проектів постанов КМУ 
«Про запровадження електронного реєстру листків непрацездатності», «Про затвердження 
Положення про електронний реєстр листків непрацездатності».

Амбітність заходів

бали
6,9

Прогрес впровадження

%
42,5



Мінфін

Необхідно підтримати: 
- Передбачити кошти державного бюджету для запровадження Реєстру проектів із залученням 
коштів міжнародних організацій.
- Сприяти створенню незалежного органу фінансових розслідувань як центрального органу 
виконавчої влади із підпорядкуванням Кабінету Міністрів України.

Амбітність заходів

бали
6,9

Прогрес впровадження

%
45,8

див. стор. Мінсоцполітики, Мінприроди



Мінприроди

- пріоритет РПК

Необхідно зробити: 
- Завершити погодження з Міністерством фінансів визначеного обсягу фінансування для 
впровадження перших модулів Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля» 
у 2018 році.
- Уповноваженим ЦОВВ погодити проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції 
створення  Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля».
-- Мінприроди у взаємодії з Державним агентством з питань е-урядування забезпечити створення 
системи державного електронного урядування в  міністерстві.
- Мінприроди провести широкі консультації з громадськістю та бізнес-середовищем з метою 
деталізації моделі реформування органу державного контролю у сфері охорони довкілля та 
напрацювання спільних рішень. 

Амбітність заходів

бали
7,6

Прогрес впровадження

%
37,5



Міненерговугілля

Необхідно зробити: на відкритих зустрічах Міністра з громадськістю та журналістами 
забезпечити обговорення гострих проблем з розробкою плану дій щодо їх вирішення (як то 
Роттердам+, Національна вугільна компанія, ефективна модель закупівель).

Амбітність заходів

бали
5,5

Прогрес впровадження

%
52,5



Мінінфраструктури

- пріоритет РПК

Зроблено разом: з експертами та Мінрегіоном розроблено проект наказу про скасування 
державного регулювання розміру зарплати в сфері будівництва та дорожнього господарства 
(верхнього порогу).

ННеобхідно підтримати: Кабінету Міністрів затвердити Єдині вимоги щодо проектування, 
будівництва, реконструкції, ремонту, утримання та охорони автомобільних доріг, якими поширити 
незалежний контроль якості та обсягу дорожніх робіт не тільки на будівництво та капітальний 
ремонт, а й на роботи та послуги з експлуатаційного утримання, поточного й середнього ремонту. 
Для цього необхідно забезпечити фінансування контролерів на рівні не менше 2-3% від суми 
замовлення. Затвердити примірний контракт щодо відповідальності та повноважень контролерів 
якості доріг. Передбачити у контрактах до 20% операційного контролю не на весь строк 
робіт/послуробіт/послуг, а вибірково - інспекційно під час окремих етапів робіт, приймання результатів робіт та 
перед закінченням їх гарантійного строку. 

Амбітність заходів

бали
6,5

Прогрес впровадження

%
56,6



МВС

Необхідно зробити: 
- Провести пілотні проекти щодо запровадження фото-, відеофіксації процесу здачі іспитів на 
отримання посвідчення водія. Забезпечити їх широке обговорення, обрати кращу модель за 
результатами, внести зміни до НПА.
-- Розробити та внести зміни до нормативної бази (наказів МВС, постанов Кабінету Міністрів) про 
діяльність автошкіл, підготовку водіїв та видачу водійських посвідчень щодо відмови від 
паперових бланків свідоцтв про закінчення автошколи, їх безстрокової акредитації, електронної 
реєстрації навчальних груп, перегляду вимог до матеріально-технічного забезпечення автошкіл та 
типових навчальних програм підготовки водіїв. 

Амбітність заходів

бали
5,9

Прогрес впровадження

%
58



Мінрегіон

Зроблено разом: 
- Затверджено Порядок погодження Мінрегіоном відхилень від ДБН, який передбачає прозорий 
розгляд заявок забудовників на погодження таких відхилень, завчасне оприлюднення матеріалів, 
створення відкритої електронної бази документації відхилень від ДБН.
- В процесі оновлення - 17 ДБН.
-- В ході експертних обговорень опрацьовується проект Концепції публічного управління в галузі 
будівництва.

Необхідно зробити: 
- Затвердити перелік недопустимих відхилень від ДБН (т.зв. “червоний список”).
- Розробити та впровадити нові процедури відбору розвиткових програм та проектів у рамках 
ДФРР,  а також ефективну систему оцінки та моніторингу їх реалізації на основі провідного досвіду 
європейських фондів.

Міністерство - лідер у амбітності обраних заходів

Амбітність заходів

бали
7,8

Прогрес впровадження

%
50



Державне агентство з питань електронного урядування

Зроблено разом: рекомендації експертної спільноти взяті до уваги, збільшено вдвічі (з 300 до 
600) кількість наборів відкритих даних. Держагентство  працює  з розпорядниками інформації у 
напрямку покращення якості даних. 

Необхідно зробити: спільно із Уповноваженим ВР з прав людини розробити дієвий механізм 
ефективного притягнення до відповідальності розпорядників інформації за неоприлюднення, 
неналежне оприлюднення відкритих даних.

Амбітність заходів

бали
6,5

Прогрес впровадження

%
50

див. стор. Мінприроди



Держаудитслужба

Зроблено разом: рекомендації експертної спільноти взяті до уваги: Держаудитслужба 
своєчасно та повністю публікує всі аудиторські звіти у публічній базі даних. Тексти звітів доступні 
для перегляду та скачування всім бажаючим.

Необхідно зробити: розпочати державну перевірку публічних закупівель. Забезпечити 
ефективний обмін інформацією та співпрацю із громадськими організаціями, які спеціалізуються 
у даній тематиці (рухи DoZorro, ЦПК, Ейдос, Transparency, Антикорупційний штаб тощо) з метою 
запобігання неправомірним діям у сфері закупівль. 

Захід №74. Виконано на попередніх етапах.



Фонд державного майна

Необхідно зробити: забезпечити підрозділ Фонду держмайна, що готує довідки про 
неналежність об’єктів до державного майна  необхідним кадровим ресурсом.  Замість        1 місяця 
значна частина довідок видається, подекуди, 4 місяці. Причина: довідки видають усього 2 
співробітники на всю країну.

Амбітність заходів

бали
5,9

Прогрес впровадження

%
56,4



Урядово-громадська ініціатива "Разом проти корупції"  
www.facebook.com/RazomProtyKorupcii/ 
+380 97 776 97 25
cabminanticor@gmail.com


