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ВСТУПНЕ СЛОВО

У 2021 році громадській організації “Разом проти 
корупції” виповнилось 5-ть років. Спільно із 
однодумцями ми працюємо для впровадження 
системних антикорупційних змін задля здоров’я, 
розвитку, безпеки та добробуту громадян 
України. Ці 5-ть років були сповнені викликів, 
але турбулентні часи загартовують, тож ми 
щиро вдячні друзям і партнерам організації за 
підтримку! Рухаємось далі!

Минулий рік був для організації різноплановим 
у діяльності та цілісним щодо загальної мети – 
запобігання корупції, усунення діючих корупційних 
схем та об’єднання задля цього експертної 
спільноти та прогресивних партнерів в органах 
влади.

Як і раніше, “Разом проти корупції” приділяли увагу 
роботі як на центральному, так і на місцевому 
рівнях. Ми вболіваємо за ефективну реформу 
містобудування, тож системно працювали над 
пропозиціями до профільного законопроєкту. 
Здійснюємо зовнішню оцінку корупційних 
ризиків у діяльності органів влади та посилюємо 
антикорупційні програми, аби вони не складались 
із умовних заходів боротьби із корупцією.

В Україні й надалі лишається викликом для 
усього громадянського суспільства розбудова 
ефективної системи антикорупційних органів. 
Поряд з цим ми також вболіваємо та докладаємо 
зусиль для впровадження галузевих змін, які 
спрямовані на подолання корупційних схем. На 
жаль, вже 4 роки держава не має стратегічного 
документа у запобіганні та протидії корупції. У 
вересні 2020 року до Верховної Ради було внесено 
законопроєкт - Антикорупційну стратегію, який 
досі не винесений на голосування у 2-у читанні.

В нас є чіткий план роботи на 2022 рік, де ми 
сфокусуємося, передусім, на запобіганні корупції 
у діяльності Державної податкової служби. А 
також продовжимо співпрацю з партнерами щодо 
усунення корупційних схем на муніципальному 
рівні.

Команда “Разом проти корупції”
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ПРО “РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ“

НАША МІСІЯ

ПРОЄКТИ 

Сприяємо запровадженню системних 
антикорупційних змін шляхом 
об’єднання зусиль профільних 
експертів та фахівців органів влади 
задля здоров’я, розвитку, безпеки та 
добробуту громадян України.

1. Впровадження заходів Концепції публічного 
управління у сфері містобудування та 
експертний супровід реформи архітектурно-
будівельного контролю:

 � Усунення корупційних ризиків у архітектурно-
будівельному контролі. Реформа сфери 
містобудування.

 � Врахування громадських інтересів у сфері 
містобудівної діяльності.

 � Страхування ризиків у будівництві.

 � Експертиза проєктної документації на 
будівництво.

 � Атестація/позбавлення кваліфікаційних 
сертифікатів відповідальних виконавців.

 � Класифікатор цільового/функціонального 
призначення земельних ділянок.

2. Дослідження ефективності системи обліку 
та управління нерухомим майном ДК 
“Укроборонпром”.

3. Зовнішній аналіз корупційних ризиків у 
діяльності ДК “Укроборонпром”.

4. Дослідження ефективності публічного 
фінансування  громадських організацій осіб з 
інвалідністю в Україні, які отримують кошти на 
безконкурсній основі.

5. Навчання для уповноважених осіб з питань 
запобігання та виявлення  із корупції в органах 
місцевого самоврядування.

6. Антикорупційний та експертний аналіз 
проєктів рішень Київради.

7. Діяльність в рамках Урядово-громадської 
ініціативи “Разом проти корупції”.

ХТО МИ?
Координаційна платформа із 
запобігання корупції, що об’єднує 
зусилля галузевих експертів та фахівців 
органів влади для досягнення сталого 
результату в запобіганні корупції.



5

Михайло Серебряков

проєктний 
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нормопроєктувального 
напрямку

Вікторія Яцук

проєктний 
менеджер

Ігор Єфремов

IT-фахівець

Вікторія Демчко

операційний 
менеджер

Ольга Букрєєва

експерт з питань 
нерухомості

Тетяна Чернишенко

експерт з питань 
містобудування

Людмила Сімонова

к.т.н., експерт з 
питань оцінки

Яніна Алєєва

комунікаційний 
менеджер

Оксана Величко 

керівник  
ГО “Разом проти 

корупції”

Олеся Ткачук
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головний бухгалтер
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1 Впровадження заходів Концепції публічного управління у сфері 
містобудування та експертний супровід реформи архітектурно-
будівельного контролю:
Упродовж 2018-початку 2019 року на платформі 
“Разом проти корупції” кращі експерти галузі 
(понад 20 організацій) розробляли Концепцію 
публічного управління у сфері містобудівної 
діяльності. Концепція запроваджує систему 
публічного управління у сфері містобудування, яка 
має базуватись на максимальній відкритості всієї 
інформації, що використовується для прийняття 
управлінських рішень, а також публічності самих 
рішень та визначає ключові антикорупційні 
напрямки змін, що мають бути здійснені  у сфері 
містобудування.

Впродовж 2019-2020 рр фахівці “Разом проти 
корупції”, експерти та партнери з центральних 
органів виконавчої влади доопрацьовували 
Концепцію, план заходів щодо її реалізації. 
Паралельно з доопрацюванням Концепції 
експертами розпочато виконання окремих 
заходів, визначених Концепцією.  А саме у 2021 році:

1.1. Усунення корупційних ризиків у 
архітектурно-будівельному контролі. 
Реформа сфери містобудування.

За підтримки GIZ розроблено та надано 
пропозиції до законопроєкту реформи 
містобудування № 5655. Частково профільний 
комітет Верховної Ради України врахував 
поправки від “Разом проти корупції”.

ПРОЄКТИ
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Пропозиції, що надавались до законопроєкту: 

У частині здійснення контролю: 

ПРОЄКТИ

Що змінити до 2-го читання у проєкті ЗУ 5655 

ПРО РЕФОРМУВАННЯ 
МІСТОБУДУВАННЯ
В ЧАСТИНІ  КОНТРОЛЮ

#5655 перше читання

У разі якщо приватний контроль залишається

Пропонується Чому?

Замовник обирає орган 
контролю: виконавчий 
орган місцевих рад з питань 
містобудівного контролю чи 
приватного контролера – 
уповноважену юридичну 
особу (крім об’єктів 
контролю ДІАМ*).

Контроль за СС2, СС3 (крім 
об’єктів контролю ДІАМ) 
покладається на ОМС із 
забезпеченням нагляду з 
боку профільного ЦОВВ 
(або ДІАМ). Містобудівна 
палата (як громадський 
апеляційний орган) 
здійснює нагляд за 
рішеннями профільного 
ЦОВВ (або ДІАМ)

збереже контроль за 
дотриманням під час 
будівництва законодавства 
та ДБН 

Відповідальний орган за 
моніторинг виконання 
приписів уповноважених 
осіб не визначений.  Санкції 
за невиконання приписів 
уповноважених осіб недієві 
(розірвання договору + 
зупинка реєстрації права на 
виконання будівельних 
робіт)

Виконавчі органи ОМС 
здійснюють моніторинг 
виконання приписів 
уповноважених осіб.  У разі 
ігнорування забудовником 
приписів -  уповноважені 
особи/ органи ОМС 
зобов’язані звертатися до 
суду про скасування права 
на виконання будівельних 
робіт

зменшує ризики, за яких, 
попри припис про зупинку 
реєстрації права, забудовник 
продовжує будівництво з 
порушеннями

Відсутні норми про вищу 
заробітну плату контролерів 
в ОМС та ЦОВВ

Рівень заробітних плат для 
державних/ муніципальних 
контролерів вищий, ніж для 
інших службовців

зменшує ризики корупції

Планові та позапланові 
перевірки з боку ОМС

Можливість здійснення 
контролю за запитом 
замовника, без санкцій 
(самоперевірка для 
забудовника) 

запровадить сервісний підхід 
до контролю

сприятиме упередженню 
порушень

*ДІАМ – Державна інспекція архітектури та містобудування України



Що змінити до 2-го читання у проєкті ЗУ 5655 

ПРО РЕФОРМУВАННЯ 
МІСТОБУДУВАННЯ
В ЧАСТИНІ  НАГЛЯДУ

#5655 перше читання Пропонується Чому?

Створює Містобудівну 
палату (МБП)  як 
колегіальний орган нагляду

МБП зробити громадським 
апеляційним органом 
нагляду за рішеннями 
профільного ЦОВВ (або 
ДІАМ*), покласти здійснення 
нагляду на посадових осіб 
профільного ЦОВВ (або 
інспекторів ДІАМ)

обмежить свавілля у 
рішеннях профільного ЦОВВ 
(або ДІАМ)

спростить процедуру 
ухвалення рішень в порядку 
нагляду 

МБП приймає рішення про 
позбавлення відповідальних 
виконавців кваліфікаційних 
сертифікатів без чітких 
критеріїв

МБП не приймає рішення 
про позбавлення 
відповідальних виконавців 
кваліфікаційних 
сертифікатів.  Це роблять 
саморегулівні організації 
за чітко визначеним 
вичерпним переліком 
«грубих» порушень

посилює саморегулювання 
(початкова редакція його 
знищує)

задає чіткі правила гри для 
фахівців 

зменшує можливості для 
«торгівлі» рішеннями про 
позбавлення сертифікатів

Громадськість позбавлена 
можливості звертатися до 
органу нагляду

Скарги від громадськості 
розглядаються 

посилює права громадян

визначає процедуру розгляду 
скарг громадськості в 
порядку нагляду

Не визначена послідовність 
розгляду звернень щодо 
нагляду, що може призводити 
до вибіркового його 
здійснення. 

Прозора черга розгляду 
звернень стосовно нагляду

усуває вибірковий підхід до 
звернень

конкретизує порядок 
черговості розгляду звернень 
з публічним висвітленням 
черги звернень

Відсутні норми про вищу 
заробітну плату посадових 
осіб нагляду в ЦОВВ (або 
ДІАМ)

Рівень заробітних плат для 
посадових осіб нагляду в 
ЦОВВ (або ДІАМ) вищий, 
ніж для інших службовців

зменшує ризики корупції

*ДІАМ – Державна інспекція архітектури та містобудування України

9

У частині здійснення нагляду: 

ПРОЄКТИ
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ПРОЄКТИ

1.2. Врахування громадських інтересів у 
сфері містобудівної діяльності.

Розвиток будівельної галузі та швидке зростання 
обсягів будівництва спричинили нові виклики до 
залучення громадськості до вирішення питань 
місцевого значення у сфері містобудування. Окрім 
відсутності співпраці з громадськістю, проблема 
також полягає в тому, що при плануванні 
територій не ставиться у пріоритет забезпечення 
державних та громадських інтересів, а найвищим 
пріоритетом є інтереси інвесторів та надприбуток. 

Задля створення механізмів ефективного 
врахування громадських інтересів щодо 
питань містобудування розроблено зміни до 
Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, якими запропоновано, зокрема:

 � закріпити визначення поняття “Громадські 
інтереси у сфері містобудівної діяльності” на 
рівні закону та передбачити, що врахування 
громадських інтересів у містобудуванні 
забезпечується шляхом проведення 
громадських обговорень та громадських 
слухань;

 � чітко розмежувати громадські слухання та 
громадські обговорення із визначенням 
конкретних проєктів містобудівної документації, 
що виносяться на слухання або обговорення;

 � забезпечити:

 � залучення громадськість на максимально 
ранній стадії;

 � публічність усіх пропозицій та зауважень 
громадськості, 

 � реєстрацію та розгляд замовником усіх 
пропозицій;

 � надання аргументованих відповідей на всі 
пропозиції громадян;

 � встановлення чіткої відповідальності органів 
та посадових осіб за недотримання процедур 
участі громадськості;

 � засідання громадських слухань проводити 
у відкритому режимі, проводити їхню веб-
трансляцію, відео- та аудіозапис.

1.3. Страхування ризиків у будівництві

Законопроєктом щодо реформування сфери 
містобудівної діяльності (№ 5655) було 
запропоновано ряд положень щодо страхування 
ризиків у будівництві. Командою “Разом проти 
корупції” та спільнотою страховиків було 
розроблено пропозиції до законопроєкту із 
урахуванням базових положень проєкту Концепції 
публічного управління у сфері містобудування:

 � виключення норми щодо запровадження 
обов’язкового страхування;

 � запровадження страхування професійної 
відповідальності;

 � ліміти страхування обмежити відсотком 
вартості об’єкта будівництва;

 � можливість професіоналу обрати: страховку або 

 � трансляцію, відео- та аудіозапис.

https://www.facebook.com/RazomProtyKorupcii/posts/2778243759135509
https://www.facebook.com/RazomProtyKorupcii/posts/2778243759135509
https://www.facebook.com/RazomProtyKorupcii/posts/2778243759135509
https://www.facebook.com/RazomProtyKorupcii/posts/2783350371958181
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1.4. Експертиза проєктної документації на 
будівництво.

Затверджено зміни до Порядку затвердження 
проєктів будівництва та проведення їх експертизи 
(Постанова Кабміну від 11.05.2011 р. № 560), 
розроблені спільно із МГІК, експертним 
середовищем, якими:

 � закріплено на рівні обов’язку чітку спеціалізацію 
експертів та спеціалістів, які долучаються до 
експертизи проєктної документації, забезпечено 
проведення експертизи проєктів будівництва 
відповідного класу наслідків (відповідальності) 
виключно виконавцями кваліфікаційної категорії 
не нижче ніж:

 � незначні наслідки (СС1) – експерт будівельний 
І категорії;

 � середні наслідки (СС2) – експерт будівельний 
ІІ категорії;

 � значні наслідки (СС3) – провідний експерт 
будівельний;

 � встановлено, що звіт про результати 
експертизи проєкту будівництва (у тому числі 
додатки до нього) створюється виключно 
як електронний документ з використанням 
Реєстру будівельної діяльності;

 � встановлено обов’язковість застосування 
ДСТУ 8907:2019 “Настанова з організації 
проведення експертизи проєктної документації 
на будівництво”;

 � запроваджено чіткі характеристики 
“позитивного” та “негативного” експертних 
звітів, що надаються за результатами 
експертизи проєктної документації;

 � визначено пряму вимогу про підписання 
експертних звітів та додатків до них за 
допомогою КЕП всіх експертів, які безпосередньо 
проводили експертизу, та залучених спеціалістів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF#Text
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1.5. Атестація/позбавлення кваліфікаційних 
сертифікатів відповідальних виконавців.

До законопроєкту про реформування сфери 
містобудівної діяльності № 5655 було включено 
частину пропозицій команди “Разом проти 
корупції”, зокрема:

1. закріплення на рівні закону прямої 
норми про те, що звіти за результатами 
експертизи проєктної документації та 
додатки до них є відкритими і підлягають 
оприлюдненню;

2. про затвердження переліку грубих 
порушень, за які відповідальний 
виконавець позбавляється сертифіката.

РЕЗУЛЬТАТ:

 � У законопроєкті щодо реформування сфери 
містобудівної діяльності (№ 5655) враховано 
частину пропозицій команди (законопроєкт 
ухвалено у 1-му читанні, готується до 2-го читання).

 � Затверджено зміни, пропоновані командою, до 
Порядку затвердження проєктів будівництва та 
проведення їх експертизи.

 � Прийнято Постанову Кабміну про узгодження 
класифікаторів функціонального призначення 
територій та цільового призначення земельних 
ділянок: довгоочікуваний документ, що вносить 
багато змін в порядок ведення Державного 
земельного кадастру. Функціональне призначення 
територій визначається містобудівною 
документацією, цільове призначення земельних 
ділянок – землевпорядною. Раніше чіткого 
взаємозв’язку між ними не було. Тепер маємо 
однозначне співставлення. Це дозволить позбутись 
багатьох помилок та корупційних ризиків завдяки 
можливості автоматизованого визначення 
цільового призначення земельної ділянки при її 
отриманні чи зміні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a821?fbclid=IwAR1ksqpyqnixsledpL8amJvPy68PDr8Iw9W0nz-FETrdkZ_ULDWew0mfeJw
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a821?fbclid=IwAR1ksqpyqnixsledpL8amJvPy68PDr8Iw9W0nz-FETrdkZ_ULDWew0mfeJw
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a821?fbclid=IwAR1ksqpyqnixsledpL8amJvPy68PDr8Iw9W0nz-FETrdkZ_ULDWew0mfeJw
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a821?fbclid=IwAR1ksqpyqnixsledpL8amJvPy68PDr8Iw9W0nz-FETrdkZ_ULDWew0mfeJw
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Дослідження ефективності системи обліку та управління нерухомим 
майном ДК “Укроборонпром”.

РЕЗУЛЬТАТ:

ГО “Разом проти корупції” і Державний концерн 
“Укроборонпром” уклали Меморандум про співпрацю 
для проведення пілотного проєкту задля сприяння 
прозорості роботи підприємств-учасників Концерну. 
Під час реалізації проєкту у сфері управління майном 
було виявлено корупційні ризики у діяльності 
підприємств-учасників Укроборонпрому та 
розроблено заходи для їх усунення.

Майно Концерну це 7441 об’єкт нерухомості, 
загальною площею майже 9 млн м². Близько 
1,85 млн м² – майно, яке не задіяно у виробничих 
процесах підприємств Концерну і здається, може 
бути здане в оренду. Але на самих підприємствах 
Укроборонпрому є багато ризиків, таких як: 
прихована оренда; фактична здача в оренду 
іншої площі, ніж за документами; спотворення 
враження про нерухомість аби обмежити 
конкуренцію; зловживання з оцінкою нерухомості; 
умисне затягування з державною реєстрацією 
земель та будівель; недонарахування орендарям 
коштів за енергоносії; списання хороших ще 
станків як металобрухту та ін.

Для цих та інших ризиків, пов’язаних із обігом 
майна, надано рекомендації для їх усунення або 
мінімізації.

 � проаналізовано внутрішні процедури того, як майно 
передається в оренду, списується, відчужується;

 � розроблено проєкт відповідного розділу 
антикорупційної програми;

 � запропонувано критерії для вимірювання 
ефективності державних підприємство Концерну 
(в частині управління майном), які стали частиною 
КПЕ для керівників державних підприємств;

 � проаналізовано внутрішню систему ІT Enterprise, 
яка збирає документацію про об’єкти нерухомості, 
візуалізує надходження від оренди та надано 
рекомендації щодо її удосконалення. Частина 
рекомендацій врахована та впроваджується: 
Укроборонпром планує нанесення контурів земель 
підприємств Концерну на державну кадастрову 
карту (ДЗК).

2
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Зовнішній аналіз корупційних ризиків у діяльності ДК “Укроборонпром”.
Проведено системну роботу з виявлення 
корупційних ризиків у діяльності ДК 
“Укроборонпром” спільно із фахівцями Концерну. 
Під час здійснення зовнішньої оцінки корупційних 
ризиків: 

1) проаналізовано внутрішні організаційно-
розпорядчі документи;

2) ідентифіковано 75 корупційні ризики 
у діяльності Концерну у таких сферах та 
напрямках:

 � управління, організаційно-штатна структура, 
розподіл повноважень;

 � дотримання вимог, обмежень і заборон, 
встановлених Законом України «Про 
запобігання корупції» (конфлікт інтересів, 
отримання подарунків тощо);

 � управління фінансами, матеріальними та 
інформаційними ресурсами;

 � реалізація функцій з регулювання, контролю 
та координації діяльності підприємств-
учасників Замовника та здійснення управління 
корпоративними правами держави щодо 
акціонерних товариств;

РЕЗУЛЬТАТ:

звіт про зовнішню оцінку 
корупційних ризиків включено 
як невід’ємну частину 
Антикорупційної програми ДК 
“Укроборонпром” на 2022 рік, 
чим забезпечено обов’язковість 
виконання заходів, визначених 
незалежними галузевими 
експертами, для подолання 73-ох 
корупційних ризиків у діяльності 
ДК “Укроборонпром”.

 � кадрова політика;

 � система управління та прийняття рішень з 
питань зовнішньоекономічної діяльності;

 � організація і проведення закупівель;

 � організація роботи з ведення діловодства;

 � договірна робота (договірна політика);

 � співпраця з діловими партнерами та 
контрагентами.

3) оцінено ідентифіковані корупційні ризики;

4) розроблено 155 заходів з управління 
(подолання та/або мінімізації) корупційними 
ризиками.

Предметом зовнішньої оцінки корупційних 
ризиків були переважно ризики діяльності 
Концерну, як Головного офісу, та його взаємодіїз 
підприємствами-учасниками Концерну.

Корупційні ризики підприємств-учасників 
Концерну та акціонерних товариств, управління 
корпоративними правами держави щодо яких 
передано Концерну, мають бути предметом 
окремого дослідження.

3
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Дослідження ефективності публічного фінансування  громадських 
організацій осіб з інвалідністю в Україні, які отримують кошти без 
конкурсної основи.
У співпраці із аналітичним центром “Український 
незалежний центр політичних досліджень” 
провели дослідження щодо ефективності 
використання коштів, наданих з державного 
бюджету без конкурсних основ для “Українського 
товариства сліпих” (далі –  УТОС), “Українського 
товариства глухих” (далі – УТОГ). 

УТОС і УТОГ – організації, що об’єднують людей 
з інвалідністю по зору та слуху, створені з 1933 
року, мають розгалужену мережу осередків у 
всіх областях України та щорічно отримують без 
конкурсів бюджетні кошти: 2018 рік – 58 332,5 
млн. гривень; 2019 - 66 426,0 млн. гривень; 2020 – 
48 355,9 млн. гривень; 2021 – 47,86 млн. гривень. 

За результатами дослідження було встановлено, 
що УТОС та УТОГ мають у власності різноманітне 
майно: на УТОГ зареєстровано право власності 
на 110 об’єктів нерухомого майна загальною 
площею більше 100 тис кв. м; УТОС – 90 об’єктів 
загальною площею більше 140 тис кв. м. 
Бюджетне фінансування утримує регіональну 
мережу осередків УТОГ, УТОС та покриває 
мінімальні заробітні плати фахівців в регіонах. 
Результативні показники бюджетної програми 
не дозволяють визначити якість послуг, що 
надаються за бюджетні кошти. Виробничі 
підприємства УТОС, УТОГ працевлаштовують 
незначну кількість осіб з інвалідністю – 1,8% 
членів УТОС, та 0,8% членів УТОГ. Відтак, можна 
стверджувати, що ці підприємства недостатньо 
забезпечують потреби людей з інвалідністю-
представників товариств у працевлаштуванні. 

Експертами було запропоновано ряд 
рекомендацій, зокрема: УТОС, УТОГ можуть 
отримувати кошти бюджету лише за умови 
прозорої звітності щодо наявного у них майна, 
інформації про його використання щонайменше, 
для членів організацій, а також певною мірою для 
задоволення суспільного інтересу; у діяльність 
УТОС, УТОГ необхідно інтегрувати сучасні 
практики управління. Оптимальне поєднання 
інституційної підтримки та проєктного підходу до 
фінансування, поступовий перехід до конкурсного 
фінансування може забезпечити  сталу підтримку 
мережі людей з інвалідністю, об’єднаних УТОС та 
УТОГ. 

РЕЗУЛЬТАТ:

Рекомендації, надані за результатами 
дослідження, враховуються під час 
визначення формату фінансування 
УТОГ, УТОС на 2022 рік та фінансової 
підтримки ГО осіб з інвалідністю: спільно 
з експертним середовищем розроблено 
зміни до Порядку проведення конкурсу з 
визначення програм (проєктів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова підтримка 
(Постанова Кабміну від 12.10.2011 р. № 
1049) та до проєкту Постанови Кабміну 
“Про запровадження інституційної 
підтримки громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю”.

4
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не менше як 158 уповноважених осіб 
з питань запобігання та виявлення 
корупції в органах місцевого 
самоврядування посилили знання 
та практичні навички щодо протидії 
корупції у таких галузях як земельні 
правовідносини, комунальне майно, 
містобудування;

розроблено проєкти тематичних 
розділів антикорупційних 
програм для органів місцевого 
самоврядування, що містять 
перелік типових корупційних 
ризиків, їх описи та заходи для 
унеможливлення.

Навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції в органах місцевого самоврядування.
У 2021 році працювали задля посилення 
спроможності уповноважених осіб з питань 
запобігання та виявлення корупції на рівні органів 
місцевого самоврядування.

Спільно із партнерами провели 6-ть онлайн 
вебінарів для уповноважених осіб з питань 
запобігання та виявлення корупції. Долучились 
158 учасників, з якими працювали із темами 
запобігання та протидії корупції у:

 � земельних відносинах;

 � використанні комунального майна; 

 � містобудуванні. 

Навчальні вебінари проводились фаховими 
галузевими експертами, аби вичерпно й доступно 
пояснити корупційні ризики у сферах земельних 
відносин, комунального майна та будівництва. На 
практичних завданнях спільно з модераторами 
учасники розробляли способи мінімізації 
корупційних ризиків. Фактично на практиці з 
консультацією експертів створювали проєкти 
положень антикорупційних програм.

5

РЕЗУЛЬТАТ:

https://bit.ly/2MSz8ED
https://bit.ly/37kXq10
https://bit.ly/2ZGkN10
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Антикорупційний та експертний аналіз проєктів рішень Київради.
Впродовж 5-ти місяців “Разом проти корупції” 
спільно із галузевими експертами здійснювали 
аналіз проєктів рішень Київської міської 
ради (далі – Київрада) та надавали висновки 
щодо необхідності підтримки або відхилення 
депутатами Київради такого проєкту рішення. 
Усі висновки публікувались як для депутатів, 
так і для громадськості у скороченій, доступній 
для розуміння формі (інфографіка), а також із 
розгорнутим аналізом про кожен проєкт рішення. 
Було проаналізовано 50-т проєктів рішень 
Київради із висновком про антикорупційний, 
експертний аналіз проєктів; зупинено розгляд 
не менше 5-ти проєктів рішень, що містили 
корупційні ризики. Сумарне охоплення аудиторії 
проєкту у соціальних мережах складає 40 875 
користувачів (без врахування охоплення при 
поширенні інфодописів).

Це був новий для України формат співпраці 
із міськрадою, що команда має намір 
імплементувати й надалі.

“Я підтримую просвітницькі штуки, які роблять 
Київраду прозорішою і залучають все більше киян 
до дискусії”, “Все більше ініціатив цікавляться 
роботою Київська міська рада і це прекрасно. 
“Разом проти корупції”, дякую за роботу!”

“Я хочу щиро подякувати коаліції громадських 
організацій Міжнародний фонд “Відродження”, 
“Разом проти корупції”, “Реанімаційний Пакет 
Реформ – РПР” за те що наповнюють депутатську 
пошту такими прекрасними інфографіками з 
антикорупційним аналізом проєктів рішень 
Київради до пленарних засідань. Дуже чітко 
виділені основні зради, головні позитивні пункти, 
надаються фахові рекомендації, обґрунтування 
тощо. Ви робите те, чим має опікуватись 
влада: збирати дані, аналізувати і робити якісні 
рекомендації, а не лобіювати корупційні інтереси”.

РЕЗУЛЬТАТ:

 � посилено довіру депутатів Київради 
до профільних галузевих громадських 
об’єднань як партнерів задля просування 
рішень в інтересах міста або зупинення 
розгляду проєктів рішень, які є 
необґрунтованими, корупціогенними 
та такими, що шкодять гармонійному 
розвитку міста: депутати стали більш 
схильні враховувати висновки про 
проєкти рішень, що надавались 
командою проєкту, при прийнятті рішень, 
тобто у суперечливих питаннях думка 
громадськості, висловлена не як протест, 
а саме як експертна позиція, підкріплена 
аргументами, вважається фаховою, 
достовірною;

 � підвищено інтерес містян у тому, у який 
спосіб та з якою метою працює Київрада, 
які рішення приймає, і яким чином 
мешканці міста можуть взаємодіяти 
із Київрадою задля адвокатування 
інтересів міської спільноти в цілому та 
окремих спільнот зокрема (наприклад, 
мешканців одного району, прибудинкової 
території тощо). 

Публічні відгуки депутатів 
Київради про проєкт:

Депутатка Київради 
К.Семенова

Депутатка Київради 
А.Михайлова

https://www.facebook.com/shelevytska/posts/10227601602892528
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147110140979746&id=108343438189750
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147110140979746&id=108343438189750
https://www.facebook.com/100007738440495/posts/3015461538721765/?d=n
https://www.facebook.com/100007738440495/posts/3015461538721765/?d=n
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ПРОЄКТИ

Діяльність в рамках Урядово-громадської ініціативи 
“Разом проти корупції”.

Команда продовжує працювати над усуненням 
галузевих корупційних схем. 

Запобігання корупції при проходженні 
моряками атестації та підтвердження 
робочого стажу.

Кожні 5 років моряків безпідставно змушують 
проходити іспит за допомогою “посередників”, 
без яких іспит успішно скласти неможливо. А 
програмне забезпечення, через яке складається 
тестування, дозволяє зовнішнє втручання та 
фальсифікацію результатів іспиту. Замість 
підтвердження морякам стажу, що дозволяє не 
складати іспит, морякам масово не зараховують 
стаж їх роботи під надуманими приводами.

“Разом проти корупції” у співпраці з моряками та 
прогресивними представниками Міністерства 
Інфраструктури працює над вирішенням проблеми.

У червні 2021 року за ініціативою “Разом проти 
корупції”, на офіційному веб-сайті Морської 
адміністрації було оприлюднено варіанти 
відповідей та правильні відповіді на тестові 
питання для підтвердження кваліфікації моряків 
та для отримання посвідчення судноводія 
маломірного судна.

 
 

Запобігання корупції при проходженні 
іспитів для  отримання прав керування 
транспортними засобами 

У грудні 2021 р. Головним сервісним центром 
МВС вперше оприлюднено правильні відповіді 
на тестові питання теоретичного іспиту. Ця 
пропозиція була внесена та проадвокатована 
“Разом проти корупції” як один із кроків комплексу 
заходів для мінімізації корупції при здачі іспитів 
для отримання водійських прав.

РЕЗУЛЬТАТ:

Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту щодо  проведення іспиту у формі 
комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків, в якому було враховано 
пропозиції “Разом проти корупції” та об’єднань моряків:

 � впроваджено комп’ютерне тестування для підтвердження кваліфікації моряків з 
використанням системи Crew Evaluation System (CES) 6.0;

 � забезпечено відкритість бази тестових питань, включно з варіантами відповідей;

 � впроваджено відео- та аудіофіксацію тестування;

 � унеможливлено зовнішнє втручання в хід тестування;

 � впроваджено отримання одразу після тесту моряком на руки (згодом – і в е-кабінет) 
детальної розшифровки, які питання йому поставила система, які варіанти відповідей йому 
були запропоновані, як він відповів, які результати йому зараховані по кожному питанню;

 � передбачено створення апеляційної комісії для розгляду скарг моряків на результати тестування.

https://marad.gov.ua/ua/poslugi/oformlennya-kvalifikacijnih-dokumentiv-moryakiv/perelik-pitan-dlya-pidtverdzhennya-kvalifikaciyi?fbclid=IwAR0tLlSSt4WtfECuIc_okwv1U0v0e7h1_vbLfYMccCONP-8BNPAjCxEeS6g
https://marad.gov.ua/ua/poslugi/posvidchennya-sudnovodiya/posvidchennya-sudnovodiya-malogomalomirnogo-sudna/perelik-pitan-dlya-pidtverdzhennya-kvalifikaciyi?fbclid=IwAR3L1CPrSryOF9d-szxUuixYWoF2ZNDL3Ti9Okz2LagQmKVIT_TVadpGPME
https://marad.gov.ua/ua/poslugi/posvidchennya-sudnovodiya/posvidchennya-sudnovodiya-malogomalomirnogo-sudna/perelik-pitan-dlya-pidtverdzhennya-kvalifikaciyi?fbclid=IwAR3L1CPrSryOF9d-szxUuixYWoF2ZNDL3Ti9Okz2LagQmKVIT_TVadpGPME
https://hsc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Numeratsiya-vidpovidej-na-pitannya-u-formati-HL-3.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734-2021-%D0%BF#Text
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ПАРТНЕРСТВО ІЗ РЕАНІМАЦІЙНИМ ПАКЕТОМ РЕФОРМ

У липні 2021 року Оксана 
Величко, керівник ГО “Разом 
проти корупції”, була обрана 
співголовою Ради Коаліції 
“Реанімаційний Пакет 
Реформ”. Партнером та 
колегою у співголовуванні 
Ради є Юлія Кириченко, 
член правління ГО “Центр 
політико-правових реформ”.

Члени “Разом проти корупції” працюють із 
Реанімаційним Пакетом Реформ-РПР із 2014 
року. У 2019 році ГО “Разом проти корупції” 
стала однією із 25-ти організацій, які стали 
засновниками Спілки “Реанімаційний Пакет 
Реформ”. Спілка створена учасниками РПР – 
коаліції громадських організацій і експертів, 
які після Революції Гідності в березні 2014 
року об’єдналися з метою вироблення 
консолідованої позиції щодо необхідних для 
країни реформ та належного їх впровадження.

Працюємо із РПР над посиленням 
громадянського суспільства в Україні. 

Стратегія Коаліції РПР на 2021-2022 роки 
доступна за посиланням. 

https://rpr.org.ua/stratehiya-rpr/
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

GIZ 

Усього:

977 438

1 485 338

гр
н*

гр
н

*оплата залученим експертам

УНЦПД

108 000 гр
н*

Укроборонпром (тендер)

Міжнародний фонд 
“Відродження”

49 900

350 000
гр

н
гр

н
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НАС ПІДТРИМУЮТЬ

GIZ

Фонд Відродження

УНЦПД



КОНТАКТИ

facebook.com/RazomProtyKorupcii

097 776 9725 

rpk.ngo@gmail.com

www.rpk.org.ua

http://facebook.com/RazomProtyKorupcii
http://rpk.ngo@gmail.com
https://www.rpk.org.ua/


ЗВІТ 2021

РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ

ПОДОЛАЄМО КОРУПЦІЮ РАЗОМ! 


