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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

Реанімаційний Пакет Реформ 
– найбільша коаліція провідних 
громадських організацій України, 
які об’єдналися заради просу-
вання та імплементації реформ в 
Україні. Місія РПР: об’єднати зу-
силля для розробки та реалізації 
реформ в Україні

2ПРО НАС

Стратегічні завдання РПР: 
 Зробити експертну громадськість 

суб’єктом творення політик 
 Консолідувати та координувати 

зусилля громадськості 
 Гарантувати якість пропозицій 

щодо реформ
 Адвокатувати ухвалення та впрова-

дження розроблених нами реформ
 Комунікувати зміни суспільству та 

міжнародній спільноті 

РПР функціонує як координацій-
ний центр для 66-ти неурядових 
організацій та 23 експертних 
груп, котрі розробляють, просу-
вають і контролюють реалізацію 
реформ. І кількість учасників 
платформи постійно зростає. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Ми працюємо, щоб Україна стала державою
  зі справедливим правосуддям, доброчесною економічною та 

політичною конкуренцією;
  в якій немає можливостей для корупції та зловживань владою;
  де кожен громадянин знає і може реалізувати свої права; 
  де влада, партії, медіа, неурядові організації – ефективні і підзвіт-

ні громадськості.

Пріоритети РПР на 2016-17 роки:

судова 
реформа

антикорупційна 
реформа

децентра-
лізація

економічні
реформи

реформа 
публічної 
адміністрації

реформа 
органів
правопорядку

реформа 
виборчого 
законодавства



4СТРУКТУРА

РПР має трирівневу горизонтальну структуру врядування, що 
керується колегіальними рішеннями. 

Вищим органом РПР є Збори організацій-учасниць РПР (далі 
Збори). Право голосу на Зборах мають громадські організації-учас-
ниці РПР – авторитетні, досвідчені громадські організації з бездо-
ганною репутацією.

Органом стратегічного управління РПР, який впроваджує ухва-
лену Зборами стратегію та розробляє і приймає тактичні рішення 
є Рада РПР.

Виконавчим органом РПР є Секретаріат. Ключовими функціями 
Секретаріату РПР є адвокаційна та комунікаційна підтримка діяль-
ності громадської платформи та її членів.

Представники ГО-членів та індивідуальні експерти працюють в 
експертних групах за напрямами. Робота кожної експертної групи 
відбувається у формі відкритих зустрічей експертів та обміну дум-
ками. Метою роботи групи є впровадження відповідної реформи, 
належного врядування у певній сфері, забезпечення партнерства 
влади і суспільства, можливості здійснення громадського контролю 
за діяльністю влади.

вищий  
орган РПР

орган 
стратегічного 
управління

виконавчий  
орган

до складу входять 
представники всіх 
66-ти учасників 
коаліції

до складу входять 
12 відомих та впли-
вових особисто-
стей, які обирають-
ся Зборами ГО

ключові функції:
адвокація, комуні-
кація, міжнародні 
відносини, спри-
яння роботі груп 
та ГО

ЗБОРИ  
ГРОМАДСЬКИХ  
ОРГАНІЗАЦІЙ

СЕКРЕТАРІАТ 
РПР

РАДА 
РПР
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СПІВГОЛОВИ РАДИ РПР

ЧЛЕНИ РАДИ РПР

Ігор Коліушко

Ірина Бекешкіна

Гліб Вишлінський Михайло Жернаков

Оксана Нечипоренко Віталій ШабунінВіктор Таран

Інна Борзило Оксана Величко

Микола Виговський

Тарас Шевченко

Рада РПР – це орган стратегічного управління, який впроваджує 
стратегію, ухвалену Зборами громадських організацій, розробляє 
та ухвалює тактичні рішення. 



6ГРУПИ РПР

Медіа 
реформа

Антикорупційна
реформа

Ігор Розкладай
igor@medialaw.kiev.ua

Роман Головенко
golovenkor@gmail.com

Ігор Коліушко
klio@pravo.org.ua

Володимир Шаповал
klio@pravo.org.ua

Віктор Тимощук
vtymoschuk@gmail.com

Роман Куйбіда
kuybida@gmail.com

Михайло Жернаков
mykhailo.zhernakov@gmail.com

Зоряна Черненко
szslaw@gmail.com

Анатолій Ткачук
taf58@ukr.net

Володимир Дубровський
vlad.dubrovskiy1@gmail.com

Олександр Банчук
banchuk@gmail.com

Конституційна 
реформа

Реформа публічної
адміністрації

Судова реформа

Реформа системи 
охорони здоров'я

Децентралізація

Податкова 
реформа

Реформа органів 
правопорядку

Ярослав Юрчишин
yar.yurchyshyn@gmail.com

Євген Радченко
eradchenko@internews.ua

Реформа виборчого 
законодавства

Економічний 
розвиток

Гліб Вишлінський
hlib.vyshlinsky@ces.org.ua

Руслан Чорний
cherniy@finclub.net

Марія Репко
maria.repko@ces.org.ua

Віталій Мельничук
melnychuk9@gmail.com

Реформа фінансового сектору 
та пенсійної системи
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Освіта. Наука. 
Технології. Інновації

Публічні 
фінанси

Електронне 
врядування

Наталя Шульга
n.i.shulga@gmail.com

Володимир Бахрушин
vladimir.bakhrushin@gmail.com

Віктор Таран
taran.viktor@gmail.com

Олег Левченко
o.levchenko@pard.org.ua

Дмитро Скрильніков
dskrylnikov@gmail.com

Наталя Кривда
n.kryvda@britishmba.in.ua

Юрій Юзич
serdukus@gmail.com

Сергій Лобойко
sl@techinvest.com.ua

Охорона 
довкілля

Культура Молодіжна 
політика

Електронна 
демократія

Олександр Пліва
pliva.olexandr@gmail.com

РПР-Київ

Реформа енергетичного 
сектору

Віктор Буток
viktor.butok@gmail.com

Святослав Павлюк
pslavko@gmail.com

Ігор Розкладай
igor@medialaw.kiev.ua

Політика 
національної пам’яті

Національна безпека 
і оборона

Валерій Садовський
val956@ukr.net

пропозиції груп 
щодо реформ 

містяться в 
ДОРОЖНІЙ КАРТІ 

РЕФОРМ РПР



м.Київ, вул.Ольгинська 6, 2 поверх, оф. 21

+38 067 401 20 48            platforma.reform@gmail.com           www.rpr.org.ua

СЕКРЕТАРІАТ

Артем Миргородський

Богдан Яцун

Ірина Соломко

Інна Неродик

Вадим Міський
Керівник 

Секретаріату

Олена Галушка
Керівник відділу 

міжнародних відносин

Аналітик-менеджер  
з адвокації

Керівник відділу 
комунікацій

Андрій Гевко Олена Прокопенко
Менеджер  
з адвокації

Менеджер  
з адвокації

Піар-менеджер

Керівник
відділу адвокації

Каріна Манжай
Менеджер подій

Наталія Винярчук
Консультант з фандрейзингу

Ірина Кононова Артем Скрипник
Офіс-менеджер SMM-менеджер
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10НАШІ ГО-УЧАСНИЦІ

AEE

Асоціація 
"Енергоефективні  
міста України"

Детектор 
медіа

Асоціація з енер-
гоефективності 
та енергозбере-
ження

ДеЮреАсоціація 
розвитку  
і безпеки

Екологія-
Право-
Людина

Благодійний 
фонд "Право на 
захист"

Життя
Бюро 
екологічних 
розслідувань

Ініціатива Е+
Вікімедіа Україна

Інститут 
виборчого 
права

Всеукраїнська 
агенція інвестицій 
та сталого розвит-
ку, ВАІСР

Інститут гро-
мадянського 
суспільства

Всеукраїнське 
об'єднання малого 
та середнього 
бізнесу "Фортеця"

Інститут 
економічних 
досліджень 
та політичних 
консультацій

ГО 
РЕФОРМИ.УА

Громадянська 
мережа 
ОПОРА

Асоціація україн-
ських моніторів 
дотримання прав 
людини в діяль-
ності правоохо-
ронних органів

Європа без 
бар’єрів

Інститут 
соціально-
економічної 
трансформації

Інститут 
суспільно-
економічних 
досліджень

Інтерньюз-
Україна

Комітет 
виборців 
України

Конгрес 
Активістів 
Культури

КримСОС

Культурна 
асамблея

Легкий Бізнес

Коаліція 
громадських 
організацій 
«За тверезу 
Україну»

Інститут Євро-
атлантичного 
співробітни-
цтва

Інститут 
світової 
політики
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Українська 
федерація 
убезпечення

Центр протидії 
корупції

Український 
науковий клуб

Центр розвитку 
інновацій 
НаУКМА

Український 
незалежний 
центр 
політичних 
досліджень

Центр сприяння 
реформам

Фонд 
"Демократичні 
ініціативи ім. 
Ільки Кучеріва"

CASE УкраїнаФорум здоров'я

DiXi 
Group

Центр 
демократії і 
верховенства 
права

Transparency 
International 
Україна

Центр 
досліджень 
визвольного 
руху

Центр 
економічної 
стратегії

Центр 
політико-
правових 
реформ

Товариство 
сприяння 
оборони 
України

Центр 
політичних 
студій і 
аналітики 
"Ейдос"

Українська 
мережа 
енергетичних 
інновацій 
“Greencubator”

Укрїнський 
Центр 
Європейської  
Політики

Центр UA

Молодіжний 
націона-
лістичний 
конгрес

Палата 
податкових 
консуль-
тантів

ПЛАСТ - 
Національна 
скаутська 
організація 
України

Родина

Рух "Ні 
хабарництву! 
Я не даю 
і не беру 
хабарів"

Спілка 
археологів 
України

Спілка 
української 
молоді в 
Україні

Творчий 
центр ТЦК

Ліга 
інтернів

МАМА-86

Подільська 
агенція ре-
гіонального 
розвитку



Запуск антикорупційних інституцій: Національного ан-
тикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, Національного агентства з питань запобі-
гання корупції; 

Організації-члени РПР здійснювали запуск та супровід 
онлайн-системи державних закупівель ProZorro;

Законодавче забезпечення і супровід створення нових 
об’єднаних територіальних громад, суттєве розширен-
ня їх фінансових та управлінських можливостей;

Зміна правил на ринку газу, приведення їх до європей-
ських стандартів;

Дерегуляція фармацевтичного ринку; 

Підготовка, супровід та допомога в імплементації зако-
нодавчих ініціатив для відкриття державних баз даних; 

Адвокація законопроекту для створення єдиного пор-
талу використання публічних коштів;

Законодавче забезпечення оприлюднення даних про 
кінцевих бенефіціарів телеканалів та радіостанцій; 

Участь в розробці законодавчої бази для запуску судо-
вої реформи;

Адвокація законодавства для запровадження електро-
нних петицій  розширення можливостей для громад-
ських експертів щодо впливу на законодавчу та вико-
навчу владу; 

Початок реформи державної служби на засадах від-
критості, прозорості та відсутності політичної залежно-
сті; 

Успішна адвокація запуску 3G в Україні;

Активна участь у виконанні Плану дій щодо візової 
лібералізації.

12ЗДОБУТКИ ЧЛЕНІВ КОАЛІЦІЇ РПР


