


РПР вдалося стати найбільшою коаліцією 
неурядових організацій і об'єднати 
провідні ГО та експертів. 

Зараз наша платформа - це:
 66 громадських організацій
 23 експертних групи
 понад 300 експертів



Наша мета – зробити Україну 
державою, в якій:

 діє справедливе правосуддя, 
доброчесна економічна та 
політична конкуренція;

 немає можливостей для 
корупції та зловживань 
владою;

 кожен громадянин знає і 
може реалізувати свої права;

 влада, партії, медіа, неурядові 
організації – ефективні і 
підзвітні громадськості.

Для досягнення цієї мети ми 
обрали сім пріоритетних 
напрямків діяльності на 2016-
17 роки:

 судова реформа
 антикорупційна реформа
 децентралізація
 реформа публічної 

адміністрації
 реформа правоохоронних 

органів
 зміна виборчого 

законодавства
 ключові трансформації в 

економіці.



ЗБОРИ 
ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

РАДА
РПР

СЕКРЕТАРІАТ
РПР

вищий 
орган РПР

до складу входять 
представники всіх 
66-ти учасників коаліції

СТРУКТУРА

орган 
стратегічного 
управління

до складу входять 12 
відомих та впливових 
особистостей, які 
обираються Зборами ГО

виконавчий 
орган

ключові функції:
адвокація, комунікація, 
міжнародні відносини, 
сприяння роботі груп та ГО



На базі РПР постійсно діють 23 експертні групи

ГО та експерти розробляють і супроводжують впровадження ключових реформаторських 
змін у державі. Ключові зміни державої політики в різних сферах, які просуває РПР, 

викладені у Дорожній карті реформ



Формування реформаторського порядку денного. 
Наші пропозиції увійшли в Коаліційну угоду ВРУ та в План дій уряду

 РПР налагодив високий рівень взаємодії з керівництвом ВРУ
 наші експерти налаштували механізм співпраці з десятками депутатів
 співавторами розроблених та підтриманих експертами ініціатив

стали понад 270 депутатів

АДВОКАЦІЯ



АДВОКАЦІЯґ
ми активно використовуємо методи публічної адвокації:
 форуми
 зустрічі з міністрами
 експертні обговорення

АДВОКАЦІЯ



КОМУНІКАЦІЯ
влаштовуємо акції прямої дії, 

щоби актуалізувати перебіг реформ та домогтися їх прискорення



 організовуємо прес-заходи
 створюємо спільні проекти зі ЗМІ
 співпрацюємо з медіа

КОМУНІКАЦІЯ



Офіс РПР- це простір, де зустрічаються творчі 
талановиті і професійні реформатори. Тут 

відбуваються тренінги та дискусійні клуби.
Заходьте й Ви :)



МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ

ми організовуємо в столицях провідних держав світу змістовні 
дискусії щодо реформ в Україні



 Ми проводимо дипсніданки й інші 
заходи, щоб розповідати 
міжнародним дипломатам про 
ключові реформи в Україні

 Публікації наших авторів про 
реформи друкуються в провідних 
виданнях різними мовами

 В офіс РПР приходять впливові 
міжнародні політики, щоб 
отримати об'єктивну інформацію 
про ключові зміни в країні

МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ



 Ми проводимо дипсніданки й інші 
заходи, щоб розповідати 
міжнародним дипломатам про 
ключові реформи в Україні

 Публікації наших авторів про 
реформи друкуються в провідних 
виданнях різними мовами

 В офіс РПР приходять впливові 
міжнародні політики, щоб 
отримати об'єктивну інформацію 
про ключові зміни в країні

МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ



Експертам РПР та ГО-учасницям 
вдалося досягти чимало важливих змін

Запуск антикорупційних інституцій: 
Національного антикорупційного бюро, 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, Національного агентства з 
питань запобігання корупції;

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

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

Зміна правил на ринку газу, приведення їх до 
європейських стандартів;

Дерегуляція фармацевтичного ринку; 

Підготовка, супровід та допомога в 
імплементації законодавчих ініціатив для 
відкриття державних баз даних; 

Адвокація законопроекту для створення 
єдиного порталу використання публічних 
коштів;

Законодавче забезпечення 
оприлюднення даних про кінцевих 
бенефіціарів телеканалів та радіостанцій; 

Участь в розробці законодавчої бази 
для запуску судової реформи;

Адвокація законодавства для 
запровадження електронних петицій  
розширення можливостей для 
громадських експертів щодо впливу на 
законодавчу та виконавчу владу; 

Початок реформи державної служби на 
засадах відкритості, прозорості та 
відсутності політичної залежності; 

Успішна адвокація запуску 3G в Україні;

Активна участь у виконанні Плану дій 
щодо візової лібералізації.



ФІНАНСОВА 
ПІДТРИМКА



ОРГАНІЗАЦІЙНА
ПІДТРИМКА



ДЯКУЄМО


