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Перша половина 2016 року характеризувалася спробами вихолостити 
новостворені антикорупційні механізми, а також не допустити запуску 
тих, які перебували на етапі законодавчого забезпечення.

Спочатку змінами до бюджету намагалися відкласти запуск системи 
електронних декларацій до 2017 року, зменшити перелік того, що ма-
ють декларувати чиновники (всі витрати понад 2,5 тис. доларів, тобто 
50 мінімальних зарплат), зняти кримінальну відповідальність за при-
ховування майна в деклараціях. Громадським експертам, спільно зі ЗМІ 
та міжнародними партнерами, вдалося виявити ці спроби та запобігти 
їм. При цьому боротьба за запуск електронної системи декларування 
триває і досі —  на двох фронтах: 45 депутатів, представники колишньої 
Партії Регіонів, подали в Конституційний Суд України вимогу заборонити 
електронне декларування, тоді як з іншого боку відбувається блокування 
запуску системи з боку Державної служби спецзв’язку і захисту інформа-
ції, відповідального органу за надання сертифікату Комплексній системі 
захисту інформації (через що запуск системи перенесено на 1.09)

Ще одним напрямком роботи було приведення законодавчого забез-
печення процедур конфіскації та спецконфіскації та закону про прокура-
туру у частині функціонування Спеціальної антикорупційної прокуратури 
у відповідність до міжнародних рекомендацій. Як результат, у лютому 
2016 року згадувані закони були ухвалені, що дало змогу забезпечити 
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виконання зобов’язань, взятих Україною перед ЄС у Плані візової лібе-
ралізації. Найактивнішу участь в цьому процесі від імені Антикорупційної 
групи РПР брали експерти Центру протидії корупції.

Продовжувалися спроби заблокувати процес створення Національного 
агентства протидії корупції. Лише під тиском громадськості та Представ-
ництва ЄС вдалося добитися обрання двох нових членів НАЗК (Руслана 
Рябошапки, експерта РПР, консультанта міжнародних структур, одного 
зі співавторів законодавчого забезпечення антикорупційної політики 
в 2014–2016 рр.) та Руслана Радецького (адвоката), а також добитися ого-
лошення конкурсу на п’ятого члена НАЗК замість Віктора Чумака, який 
через політичний тиск відмовився від роботи в НАЗК 24 лютого 2016. Піс-
ля запуску НАЗК члени РПР, зокрема Трансперенсі Інтернешнл Україна, 
Ейдос, Громадського люстраційного комітету, брали участь у супроводі 
комісії з набору персоналу НАЗК, у тренінгах для персоналу НАЗК, а також 
регіональних поїздках із презентацією системи електронного деклару-
вання. НАЗК прийняла два квартальні фінансові звіти політичних партій, 
запустила сайт і приступає до активної роботи.

Продовжувалася робота з кадрового наповнення Спеціальної антико-
рупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України, 
яка супроводжувалася участю в конкурсних комісіях представників РПР. 
З червня працює комісія з обрання голови Національного агентства Укра-
їни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, яка провела попередній відбір на основі 
поданих документів і допустила до тестування, яке відбудеться в серпні, 
17 кандидатів на посаду голови агентства.

НАБУ та САП починають демонструвати перші результати, а саме пере-
дачу до суду справ щодо Укргазвидобування (корупційні схеми в енер-
гетичній сфері, які контролював депутат О. Онищенко, дозвіл на притяг-
нення якого до відповідальності під тиском громадськості Верховна Рада 
України надала 5 липня), справ прокурора району АТО Костянтина Кулика 
(незаконне збагачення), судді Миколи Чауса (незаконне збагачення), тощо. 
Активність НАБУ та САП вже стала причиною тиску на нові корупційні 
органи з боку прокуратури та Служби безпеки України, що виявляється 
у фабрикуванні справ проти працівників НАБУ та фізичному тиску на них 
(у серпні працівники прокуратури викрали та утримували 11 годин у під-
валах ГПУ двох технічних працівників НАБУ —  тепер цю справу розслідує 
спільна слідча група на базі СБУ за участі представників ГПУ, НАБУ та САП)
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Плани та перспективи
Контроль запуску системи електронних декларацій та захист її від 
можливого вихолощення депутатами через зміну законодавства.

Адвокатування законопроекту про дозвіл НАБУ знімати інформацію 
з комунікаційно-транспортних шляхів (прослуховування).

Робота над підготовкою, подачею та адвокатуванням законо-
проекту про антикорупційний суд. Концепція готова, підготовка 
проекту закону на завершальній стадії. Необхідна спеціальна 
прозора процедура відбору суддів, гарантії їхньої незалежності 
та професійності.

Продовження роботи над вдосконаленням законодавства щодо 
доступу до публічної інформації.

Адвокатування законопроекту щодо роботи з  викривачами 
корупційних злочинів.

Продовження роботи над вдосконаленням парламентаризму 
у сфері більшої відкритості та підзвітності комітетів парламенту 
та боротьби з неособистим голосуванням.

Щодо імплементації законодавства, важливо організувати обрання 
п’ятого члена НАЗК та повноцінно запустити цей орган, обрати 
достойного голову Нацагенства з  управління конфіскованим 
майном та допомогти керівнику запустити новий орган, провести 
ще один конкурс на працівників Спеціальної антикорупційної 
прокуратури. Також заплановано провести регіональний тур, щоб 
пояснити, як працюють нові антикорупційні органи і як кожен 
громадянин може долучитися до боротьби з корупцією.
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РЕФОРМА ПРОКУРАТУРИ

ВАРТО ЗГАДАТИ ПРО ТАКІ ДОСЯГНЕННЯ ПРОКУРАТУРИ: 

Законодавці дали можливість наймати до прокуратури юристів 
без попереднього досвіду роботи в прокуратурі;

Запустили систему аналізу професійної доброчесності прокурорів. 
Систему затвердив Генеральний прокурор, проте вона потребує 
вдосконалення. Якщо є реальна політична воля, навіть така систе-
ма може дати поштовх до очищення прокуратури. Всі прокурори 
заповнили опитувальник на тему професійної доброчесності; 
надані дані проходять перевірку; до уваги братимуться звіти від 
громадськості;

Розпорядження про Генеральну інспекцію Генеральної прокура-
тури України затверджене. Ця установа поєднає функцію розслі-
дування злочинів, учинених прокурорами (тих, що не належать до 
компетенції НАБУ), внутрішню безпеку, перевірку на професійну 
доброчесність та аудит. Була створена комісія для набору пра-
цівників до Генеральної інспекції на конкурсних засадах. Процес 
подання заявок розпочався 12 серпня 2016.

1

2

3
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Ситуація щодо заснування Державного бюро розслідувань практично 
не змінилася —  комісія для призначення директора ДБР і депутатів була 
заснована й провела конкурс; процес подання заявок уже завершився. 
64 кандидати, які відповідають вимогам, увійшли до короткого списку 
претендентів на посади.

Водночас, тривожних сигналів щодо реформи прокуратури значно 
більше, ніж позитивних. У результаті конкурсу 84% колишніх керівників 
були знову призначені Генпрокурором на посади керівників новостворе-
них місцевих прокуратур, тому реформа місцевої прокуратури, очевидно, 
зазнала краху. До того ж, регіональні (обласні) прокуратури й Генеральна 
прокуратура України ще не провели конкурс на заповнення вакансій, 
отож посади досі займають колишні працівники.

Юрій Луценко був призначений Генеральним прокурором, не маючи 
правничої освіти —  щоб це було можливо, законодавці змінили закон 
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«Про прокуратуру». Його кадрова політика надзвичайно суперечлива —  
замість звільнити скандальних заступників Шокіна, які брали участь 
у політичних переслідуваннях активістів і реформаторів, він перевів їх 
на інші посади: Говду призначили головним прокурором Києва, Севру-
ка —  віце-ректором Академії прокуратури, відповідальним за навчання 
майбутніх прокурорів, тоді як Столярчук залишився на своїй посаді. 
Політичні переслідування й інші безпідставні кримінальні справи, зо-
крема проти Каська, Сакварелідзе й організації-учасника РПР «Центр 
протидії корупції» —  досі не закрили, тоді як горезвісний так званий 
відділ «Кононенка-Грановського» активно над ними працює. Всього 
за кілька тижнів після того, як працівники цього відділу викрали двох 
технічних працівників НАБУ й 11 годин утримували їх у підвалі Генераль-
ної прокуратури України, Президент нагородив голову відділу Гуцуляка 
спеціальним титулом, що відповідає військовому званню генерала, що 
явно свідчить про брак політичної волі викорінити корупцію.

Дуже важливо запустити відкритий конкурс, доступний стороннім 
кандидатам, на заміщення вакансій у регіональних (обласних) 
прокуратурах і Генеральній прокуратурі під пильним контролем 
громадянського суспільства й міжнародних партнерів; не пере-
творювати перевірку професійної доброчесності на фарс; яко-
мога швидше розпочати роботу Генеральної інспекції, зробивши 
акцент не на розслідуваннях, а на інших її функціях, позаяк усі 
функції прокуратури, пов’язані з розслідуванням, перейдуть до 
новоствореного ДБР.

Щодо заснування ДБР, важливо стежити й контролювати за пе-
ребігом тестування й співбесід із кандидатами, які ввійшли до 
короткого списку. Директор ДБР має розробити інституційну струк-
туру, що на її основі конкурсна комісія повинна оголосити конкурс 
на заміщення адміністративних вакансій серед керівництва ДБР 
і в відділі внутрішньої безпеки, а згодом —  усіх інших посад.

Плани й перспективи:
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Судова реформа

Перша половина 2016 року стала проривом у законодавчому забезпе-
ченні судової реформи та ознаменувалась ухваленням 2 червня довго-
очікуваних змін до Конституції щодо правосуддя та нового Закону «Про 
судоустрій і статус суддів». Тоді ж прийнято ще два закони щодо системи 
виконання судових рішень: Закон «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та новий 
Закон «Про виконавче провадження». Зміни до Конституції та Закон 
«Про судоустрій і статус суддів» набувають чинності 30 вересня, а закони 
щодо виконання судових рішень —  5 жовтня 2016 року.

оновлення суддівського корпусу та зміцнення незалежності суддів;

встановлення додаткових інструментів для перевірки доброчес-
ності суддів, зокрема створення Громадської ради доброчесності, 
запровадження декларацій доброчесності і родинних зв’язків 
суддів;

ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ ТА НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ 
«ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ» СПРЯМОВАНІ НА:

Плани й перспективи:
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НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЗНАЧНИЙ ПРОГРЕС У ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОЇ РЕ-
ФОРМИ, УСПІШНІСТЬ ОСТАННЬОЇ МОЖЛИВА ЛИШЕ У РАЗІ ОБОВ’ЯЗ-
КОВОГО ПРИЙНЯТТЯ НИЗКИ ІНШИХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИХ ЗАКОНІВ. 
ТАКИМИ ЗАКОНАМИ МАЮТЬ БУТИ:

Закон «Про Вищу раду правосуддя», який наразі знаходиться на 
етапі громадського обговорення і до якого РПР висловила низку 
зауважень;

Закон «Про Вищий антикорупційний суд»;

зміни до Закону «Про прокуратуру»;

нова редакція Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

Закон «Про правничу освіту і доступ до правничої професії»;

нова редакція Закону «Про Конституційний Суд України»;

зміни до процесуальних кодексів, у тому числі, щодо запрова-
дження електронного правосуддя.

Протягом найближчих півроку мають бути створені Громадська рада 
доброчесності, на основі конкурсу – новий Верховний Суд, запущено он-
лайн декларування майнового стану, доброчесності і родинних зв’язків 
суддів на виконання положень нової редакції Закону «Про судоустрій і 
статус суддів», а також антикорупційного законодавства. Також поряд із 
державною виконавчою службою послуги з виконання судових рішень 
зможуть надавати приватні виконавці. 

Від виконання цих кроків безпосередньо залежить результат судової 
реформи, стан верховенства права і дотримання прав людини в Україні, 
а також збереження досягнень інших реформ.

спрощення судової системи шляхом переходу від чотириланкової 
судової системи до триланкової на чолі з новим Верховним Судом 
з можливістю створення спеціалізованого антикорупційного суду.
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Реформа  Державного

Управлiння

Новий закон «Про державну службу» вступив у дію 1 травня 2016 року; 
уряд затвердив усі необхідні підзаконні акти. У липні 2016 була створена 
Комісія з питань вищого корпусу державної служби, передбачена цим 
законом. Вона почала працювати й уже оголосила конкурс на заміщення 
голів кількох центральних органів виконавчої влади. До Комісії входить 
два представники групи РПР з питань реформи державного управлін-
ня —  Ігор Коліушко та Володимир Купрій.

24 червня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив Стратегію ре-
форми державного управління на 2016–2020 роки. Стратегію розробили 
за активної співпраці з експертами РПР. До того ж, при Уряді була засно-
вана Координаційна рада з питань реформи державного управління.

Втім, Адміністрація Президента через свого представника в парламенті 
Артура Герасимова лобіює неконституційний закон 4370–1, який вносить 
зміни в Закон «Про державну службу» щодо процедури призначення голів 
місцевих державних адміністрацій. Законопроект був прийнятий у пер-
шому читанні в результаті неперсонального голосування 227 депутатів.
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Крім того, 14 липня 2016 року Верховна Рада України, на жаль, ухвалила 
закон «Про внесення змін до низки законів України щодо документів, 
які підтверджують громадянство України, особу чи спеціальний статус, 
з метою лібералізації візового режиму між Україною та ЄС». Цей закон 
суттєво ускладнює надання паспортних послуг в центрах адміністратив-
них послуг і залишає систему оплати паспортних послуг непрозорою, 
що вигідно керівництву Міністерства внутрішніх справ.

12 серпня 2016 року Кабінет міністрів зареєстрував проект змін до 
Закону «Про центральні органи виконавчої влади», який надає міні-
страм ширші повноваження щодо кадрових питань. Варто наголосити, 
що перед тим, як подати цей законопроект, Уряд не провів належних 
громадських слухань і не презентував документ Координаційній раді 
з питань реформи державного управління при Уряді. До того ж, це від-
булося в час, коли багато чиновників, відповідальних за цю реформу, 
були в відпустці. Все це свідчить про існування протиправного інтересу 
в ухваленні цього закону.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби має запрацю-
вати в нормальному режимі. Комісія має організувати конкурент-
ний відбір і повноцінне формування штату державних секретарів 
міністерств.

Верховна Рада України повинна відхилити законопроект 4370–1, 
який прямо суперечить Конституції й стосується процедури від-
бору голів місцевих державних адміністрацій.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики й правосуддя, 
який зазвичай доволі закритий до співпраці з громадськістю, має 
розглянути зміни до закону «Про центральні органи виконавчої 
влади».

Плани й перспективи:
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ДЕЦЕНТРАЛiЗАЦiЯ

Згідно з Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» (лютий 2015), обласні державні адміністрації (ОДА) розробили, 
а обласні ради затвердили довготермінові плани формування спромож-
них громад у 23 областях (крім Закарпатської області, де перспективний 
план формування громад до сьогодні не затвердили з політичних мотивів).

Станом на серпень 2016 в Україні створено 180 об’єднаних територіаль-
них громад. У 31 громаді, які пройшли процедуру об’єднання та повинні 
бути створені навколо найбільш спроможних міст обласного значення, 
ЦВК не призначила вибори з незрозумілою аргументацією —  створен-
ня об’єднаних громад потребує зміни меж районів. Окрім цього, наразі 
існує проблема з фінансуванням виборів до об’єднаних територіальних 
громад, позаяк ЦВК призупинила призначення виборів у зв’язку з від-
сутністю коштів на їх проведення.

Ці 180 об’єднаних територіальних громад уже отримали додаткові фі-
нанси та повноваження на рівні великих міст обласного значення, зокре-
ма: 60% податку з доходу фізичних осіб, плату за землю, єдиний податок, 
акцизний податок, широкі повноваження щодо встановлення місцевих 
податків і зборів. Найважливіше, що об’єднані територіальні громади 
отримали прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, чого 
раніше не мали. А це великі кошти, які виділяються через прямі державні 
субвенції на фінансування медицини й освіти, а також базова дотація.
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ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ОТРИМАЮТЬ ЗНАЧНІ ФІНАНСОВІ 
РЕСУРСИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У РАМКАХ ОКРЕМИХ 
СУБВЕНЦІЙ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ. ЗОКРЕМА, НА 2016 РІК 
НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ВИДІЛИЛИ 5,9 МЛРД. ГРН., З ЯКИХ:

Таким чином кожна область ще на початку року знає, скільки 
коштів їй надійде. У рамках визначеної суми органи місцевого 
самоврядування та об’єднані територіальні громади готують про-
екти, які вони хочуть профінансувати.

Кошти на реалізацію проектів органів самоврядування вже розпо-
ділені. Державні дотації покривають ремонт основних доріг, віднов-
лення інфраструктурних споруд та інвестиції в муніципальне майно. 

3 млрд грн розподілятиметься через Державний фонд 
регіонального розвитку. Кошти через Фонд розподіляються 
прозоро. Сьогодні 80% коштів з Фонду розподіляються відповідно 
до кількості населення в області, тоді як 20% коштів розподілять 
серед тих областей, які мають низькі показники ВВП на душу 
населення.

1 млрд грн буде спрямовано виключно на розвиток інфраструкту-
ри об’єднаних територіальних громад. Кожна громада відповідно 
до прозорого механізму розподілу коштів уже отримала від 5 до 
23 млн. грн. За ці кошти громади зможуть відновити дороги, са-
дочки й школи, купити шкільні автобуси, тощо.

1,9 млрд грн —  окрема сума, яка виділяється на соціально-еконо-
мічний розвиток регіонів.

розподіляються відповідно 
до кількості населення в області

розподілять серед тих областей, 
які мають низькі показники ВВП 
на душу населення

1

2

3

мiльярди
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Плани й перспективи:

4772 про внесення змін до низки законів України щодо механізму 
стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання 
територіальних громад (спрощує процес створення спроможних 
територіальних громад, не порушуючи довготермінових планів 
щодо утворення громад; запроваджує механізм приєднання гро-
мад до об’єднаних територіальних громад; дає можливість ство-
рити ще 200 об’єднаних територіальних громад у 2016).

4773 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо меха-
нізму стимулювання подальшого процесу добровільного об’єднання 
територіальних громад (гарантує необхідне фінансування об’єд-
наних територіальних громад, що їх Уряд визнав спроможними).

4390 про внесення змін до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» (щодо розширення видів містобудівної 
документації на місцевому рівні). Усуває недоліки чинного законо-
давства та запроваджує новий тип містобудівної документації на 
місцевому рівні —  схеми планування території; дає змогу органам 
місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад 
здійснювати ефективне містобудування та розробляти необхідну 
для цього містобудівну документацію.

3390 про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад» щодо забезпечення державної 
підтримки добровільного об’єднання територіальних громад. 
Унеможливлює блокування створення добровільно об’єднаних 
територіальних громад обласними радами; надає змогу усім 
спроможним громадам своєчасно отримати ефективне ресурсне 
забезпечення.

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЕРХОВНА 
РАДА УКРАЇНИ ПОВИННА ПЕРШОЧЕРГОВО УХВАЛИТИ ТАКІ ЗАКО-
НОПРОЕКТИ:

Крім того, восени 2016 потрібно ухвалити ще низку важливих 
законопроектів: 4676, 3535, 4091, 4386-д, 4389.
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Плани й перспективи:

РЕФОРМА ВИБОРЧОГО

ЗАКОНОДАВСТВА

Центральну виборчу комісію потрібно нарешті перезапустити, а та-
кож необхідно прийняти проект постанови 4790. 1 червня 2014 року 
закінчився семирічний термін повноважень 12 із 15 членів Центральної 
виборчої комісії (ЦВК), проте вони далі обіймають свої посади на основі 
змін, внесених до закону України «Про ЦВК» у березні 2014, що мали на 
меті запобігти зриву президентських виборів 2014 року.

Більшість фракцій і парламентських груп подали кандидатури на но-
вих членів комісії ще восени 2015 року, проте Президент зареєстрував 
у Верховній Раді України подання про призначення нових членів ЦВК 
аж на початку червня 2016. Народні депутати не ухвалили відповідного 
проекту постанови в першій половині червня, а що наступні довибори 
в парламент були призначені на 17 червня 2016, перезапуск ЦВК знову 
перенесли на осінь 2016.

Водночас, варто наголосити, що перезапуск ЦВК —  лише перший крок 
на шляху до масштабної виборчої реформи, реалізація якої (зокрема, 
запровадження пропорційної виборчої системи на основі відкритих 
списків) була одним із головних зобов’язань парламентської більшості.

Крім того, восени 2016 потрібно ухвалити ще низку важливих 
законопроектів: 4676, 3535, 4091, 4386-д, 4389.
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ЕКОНОМiЧНi реформи

Зміна уряду та переформатування коаліції на початку року нега-
тивно вплинули на темпи економічних реформ. Процес підготовки рі-
шень затягнувся, а зменшення кількості депутатів в коаліції скоротило 
й так низьку частку результативних голосувань за реформаторські 
законопроекти.

Відображенням низьких темпів економічних реформ стала відсут-
ність нових надходжень за програмою Міжнародного валютного фонду 
в першому півріччі 2016 року через зміну уряду та низькі темпи вико-
нання зобов’язань щодо реформ. Водночас, суттєвого відкочування 
в сфері реформ теж не спостерігалося.

Найпомітнішим рішенням у першому півріччі стало вирівнювання 
цін на газ для населення та підприємств теплокомуненерго з цінами 
імпорту. Чи не вперше зобов’язання перед МВФ було виконано з випе-
редженням, адже раніше уряд планував здійснити це в квітні 2017 року.

Із законодавчих рішень найважливішими були закони, ухвалені 
в сфері управління державною власністю. Це закон щодо реформи 
корпоративного управління державними підприємствами, який деполі-
тизує його через створення незалежних наглядових рад, а також закон 
про спрощення процесу приватизації, який, на жаль, до цього часу не 
реалізувався через приватизацію стратегічно важливих підприємств.

За відсутності великих реформ в економічній сфері протягом пер-
шого півріччя відбулося багато дрібних позитивних змін в регулюванні 
бізнесу, що свідчить про успіхи політики дерегуляції.
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Плани й перспективи:

МИ БАЧИМО ТАКІ КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 
НА ОСІНЬ-ЗИМУ 2016 РОКУ:

Різке прискорення приватизації, успішний продаж на відкритому 
конкурсі Одеського припортового заводу, запуск ще кількох кон-
курсів на великі об’єкти до кінця року. Практична реалізація ре-
форми корпоративного управління державними підприємствами.

Внесення змін до Податкового кодексу, щоб удосконалити адмі-
ністрування податків, спростити ведення бізнесу й мінімізувати 
дискрецію та можливості для корупції.

Суттєве підвищення ефективності державних витрат в бюджеті на 
2017 рік, зменшення дефіциту державного бюджету нижче рівня 
2016 року.

Ухвалення Закону про Національну комісію, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щоб 
забезпечити незалежність комісії.

Лібералізація валютного регулювання через підготовку законо-
проекту на заміну застарілого Декрету про валютне регулювання 
та дебюрократизація регулювань Національного банку України.

Ухвалення Закону про обіг земель сільськогосподарського при-
значення і скасування мораторію на продаж відповідних земель 
з 1 січня 2017 року.
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КОМУНiКАЦiЯ РЕФОРМ 

i НАШЕ ЩОДЕННЕ ЖИТТЯ 

Круглий стіл щодо зміцнення довіри до судової 
системи (у співпраці з фондом «Відродження», 
платформою «Правозахисний порядок денний» 
і правовою ініціативою «Відкрите суспільство»)

Громадський форум «100 днів нового уряду»

Друга річниця РПР

4 березня 15 березня

21 липня
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Перший день нового уряду

Громадський форум «100 днів нового 
уряду»

Депутати, працюйте! 

Дипломатичний сніданок на тему 
запуску системи електронних 
декларацій

20 квiтня 12 липня

5 серпня21 липня



20

+38 (067) 401 20 48

rpr.org.ua

platforma.reform@gmail.com

facebook.com/platforma.reform

Київ, вул. Ольгинська 6а, 
перший поверх, каб. 21

КОНТАКТИ

Цю брошуру підготували й видали за фінансової підтримки шведського 
уряду та Європейського Союзу в рамках проекту «Посилення коаліції РПР», 
який впроваджується Центром демократії та верховенства права.

Європейський Союз


