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Реанімаційний Пакет Реформ – найбільша в Україні коаліція гро-
мадських організацій та експертів, які об’єдналися з метою виро-
блення консолідованої позиції експертної спільноти щодо необхід-
них для країни реформ та їх належного впровадження. 

У лютому 2014 року під час Революції Гідності сотні однодумців – 
експертів, журналістів та науковців – створили коаліцію, котра ста-
ла ключовим драйвером реформ у країні. Головні державотворчі 
зміни, які пропонують експерти РПР, зафіксовані в Дорожній карті 
реформ (ДКР). Цей документ – план дій для Верховної Ради, Кабі-
нету Міністрів та інших органів влади. ДКР містить реформаторські 
напрацювання експертних груп у 22 напрямках. 

РПР у цифрах:

Підтримка та просування реформ з метою розбудови незалежної, 
демократичної, правової, сильної та авторитетної Української 
держави із заможним суспільством і рівними можливостями 
кожної особи на розвиток і самореалізацію, а також сприяння 
консолідації українського громадянського суспільства.

2 ПРо нас

наша місія

300+ 22 43000+

1500+ 132 50+ 

83 850 18

експертів експертні групи підписників у Facebook 

днів  
роботи 
коаліції

закони ухвалено в 
цілому за адвокаційної 
підтримки РПР

міжнародних партнерів  
(інституцій, організацій,  
дипломатичних місій)

громадські організації заходів різного формату регіональних коаліцій



3стРУктУРа

У коаліції РПР діє трирівнева структура врядування, що керуєть-
ся колегіальними рішеннями.

Збори громадських організацій – вищий орган РПР, до складу 
якого входять представники всіх 83-х ГО-учасниць коаліції. 

Рада РПР – стратегічний орган управління коаліції. До складу 
входять 12 впливових та авторитетних особистостей, очолюють 
двоє або більше співголів. Склад Ради щороку оновлюється щонай-
менше на третину й обирається шляхом голосування на засіданні 
Зборів ГО-учасниць РПР. 

секретаріат РПР – виконавчий орган. Функціонує для сприяння 
роботі груп та ГО. Відділи працюють за трьома напрямами: адвока-
ція, комунікація та міжнародні відносини. Окрема складова Секре-
таріату – регіональний напрямок, метою якого є поширення успіш-
ного досвіду РПР (коаліційної, експертної роботи) серед різних 
аудиторій на локальному рівні та стимулювання об’єднання грома-
дянського суспільства в регіонах.

вищий  
орган РПР

орган 
стратегічного 
управління

виконавчий  
орган

до складу 
входять 
представники 
всіх 83 ГО-
учасниць коаліції

до складу входять 
12 авторитетних 
та впливових осіб, 
яких обирають 
Збори ГО

ключові функції:
адвокація, 
комунікація, 
міжнародні відносини 
та регіональна 
співпраця

ЗбоРи  
гРомадських  
оРганіЗацій

секРетаРіат 
РПР

Рада 
РПР



адВокація

мета 
Просувати ухвалення та впровадження реформаторських про-

позицій експертних груп та організацій-учасниць РПР. 

інструменти роботи: 
 підготовка Дорожніх карт реформ. Пропозиції РПР увійшли до 

Коаліційної угоди Верховної Ради та Плану дій Уряду
  співпраця з народними депутатами та урядовцями. Співавторами 

розроблених та підтриманих експертами ініціатив стали понад 280 
депутатів
 експертні обговорення, форуми, публічні заходи та зустрічі з 

представниками влади
 просування порядку денного від громадськості, підготовка що-

тижневих порядків денних для засідань Парламенту
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357 100+74

74 132
Дорожні 
карти 
реформ

заяв 
підготовлено

порядки 
денних

огляди 
роботи 
Парламенту

закони ухвалено в 
цілому за адвокаційної 
підтримки РПР

заходів адвокаційного спрямування: 
круглих столів, експертних обговорень, 
зустрічей із стейкхолдерами

цифри
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5комУнікація

мета 
Забезпечити ефективне та широке інформування про реформи, 

діяльність коаліції РПР, експертних груп та ГО-учасниць, а також 
шляхом посиленої комунікації підвищити рівень упізнаваності та 
підтримки експертів коаліції з боку суспільства та державних ін-
ституцій.

інструменти роботи: 
  організація акцій прямої дії для актуалізації проблемних питань та 

прискорення реформ
  проведення прес-заходів (брифінги, конференції, форуми,  

медіа-сніданки)
  створення спільних проектів зі ЗМІ для широкої комунікації клю-

чових пріоритетів
  співпраця з медіа для публікації експертних матеріалів та органі-

зації ефірів з представниками РПР
  внутрішня та зовнішня комунікація щодо реформ та подій у коа-

ліції РПР шляхом створення та поширення щотижневих дайджестів
  проведення онлайн-трансляцій подій у Facebook

650+ 2000+9000+

200+

43000+

згадувань в 
електронних  
ЗМІ (щомісяця)

згадувань у 
соціальних 
мережах 
(щомісяця)

читачів у Twitter

прес-заходів

підписників у Facebook 55000+
середнє охоплення 
(щомісяця) на сторінці 
Facebook

17000+
відвідувань  
сайту  
(щомісяця)

цифри



міЖнаРодні Відносини 

мета 
Забезпечувати ефективну адвокацію громадського порядку ден-

ного шляхом залучення міжнародних партнерів України до під-
тримки реформ, а також сприяти громадським організаціям – учас-
ницям РПР у міжнародній адвокації та комунікації.

інструменти роботи: 
  організація зустрічей експертів РПР з іноземними високопоса-

довцями в Україні та за кордоном
  сприяння участі представників РПР у міжнародних конференці-

ях, навчальних поїздках і семінарах
  забезпечення участі міжнародних партнерів у публічних заходах 

РПР та заходах організацій-учасниць коаліції
  проведення дипломатичних сніданків з пріоритетних питань ре-

алізації реформ
  регулярне інформування міжнародних партнерів про перебіг 

ключових реформ через розсилки RPR Weekly Updates та RPR 
Alarms 
  підготовка та публікація аналітики про успіхи українських ре-

форм
  співпраця з англомовними та іноземними виданнями

1200+
міжнародних 
контактів

дипломатичних сніданків  
з пріоритетних реформ

перекладених та поширених  
заяв й аналітичних матеріалів 

статей в англомовних 
та іноземних виданнях

40+

170+

~20 

цифри
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 Створення незалежної системи органів розслідування високопосадо-
вої корупції – Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури.  (Центр протидії корупції)

 У 2016 році Україна запровадила електронну систему декларування 
активів, доходів і витрат державних чиновників та політиків. За півтора 
року було подано понад 1,93 млн щорічних декларацій. (Центр протидії 
корупції, Центр «Ейдос», Transparency International Україна)

 З 1 серпня 2016 року всі державні надпорогові закупівлі відбувають-
ся через систему ProZorro. За 39 місяців роботи системою скористалося 
32,23 тис. державних замовників. Потенційна економія для держави – по-
над 50,15 млрд грн. Окрім того, з листопада 2016 року працює й електронна 
торгова система ProZorro.ПРОДАЖІ, яка станом на травень 2018 року 
допомогла продати майна на 8,2 млрд грн. (Transparency International 
Україна)

 Започаткування системи прозорості публічних фінансів шляхом 
створення Єдиного порталу використання публічних коштів. Станом 
на травень 2018 року на сайті опубліковано 84,3 млн транзакцій та за-
реєстровано 30,4 млн договорів та актів, 59% усіх розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів мають зареєстровані службові кабінети 
на порталі. (Центр «Ейдос»)

 Розробка законодавчої бази та супровід об’єднання територіальних 
громад, суттєве розширення їхніх фінансових та управлінських можли-
востей. Станом на травень 2018 року створено 731 ОТГ, де проживає  
6,4 млн осіб. Починаючи з 2014 року, державна підтримка на розвиток та 
розбудову інфраструктури зросла у 39 разів – з 0,5 млрд до 19,37 млрд 
грн. (Інститут громадянського суспільства, Український незалежний 
центр політичних досліджень)

 Наближення цін на газ для споживачів до ринкових, що відкрило шлях 
початку побудови ринкових відносин у галузі. (Громадянська мережа 
ОПОРА, DiXi Group, Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого роз-
витку, Асоціація «Енергоефективні міста України», Українська мережа 
енергетичних інновацій Greencubator, Національний екологічний центр 
України, Асоціація з енергоефективності та енергозбереження)

 Популяризація енергозбереження в Україні та запровадження про-
грами «теплі кредити». З жовтня 2014 до квітня 2018 рр. програмою 
«теплих кредитів» на загальну суму понад 5 млрд грн скористалося понад  
400 тис. сімей, у тому числі 1 454 ОСББ. (Громадянська мережа ОПОРА, 
DiXi Group, Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого розвитку, Асоці-
ація «Енергоефективні міста України», Українська мережа енергетичних 
інновацій Greencubator, Національний екологічний центр України, Асоці-
ація з енергоефективності та енергозбереження)



 Ухвалення пакету законів у сфері енергоефективності та реєстра-
ція Фонду енергоефективності як ключової структури, що покликана 
реалізовувати державну підтримку в цій сфері для житлового сектору. 
(Громадянська мережа ОПОРА, Центр екологічних ініціатив «Екодія»,  
Асоціація «Енергоефективні міста України», Національний екологічний 
центр України, Асоціація з енергоефективності та енергозбереження)

 Підтримка реформи НКРЕКП, зокрема участь у розробці законопроек-
ту, запуск нового складу Регулятора, моніторинг процесу відбору нових 
членів. (DiXi Group, Громадянська мережа ОПОРА, Асоціація «Енергое-
фективні міста України», Національний екологічний центр України)

 Запровадження системи комерційного обліку теплової енергії та водо-
постачання. (Громадянська мережа ОПОРА, Асоціація «Енергоефективні 
міста України», Національний екологічний центр України)

 Запуск та презентація онлайн-ресурсів, зокрема карти енергосектору 
(http://map.ua-energy.org/) – платформи, де можна отримати інформа-
цію про український енергетичний сектор у форматі відкритих даних, а 
також інтерактивного інструменту «Зима близько», що показує стан на-
копичення вугілля на вітчизняних ТЕС. (DiXi Group)

 Передача функцій закупівлі ліків від Міністерства охорони здоров’я до 
визнаних міжнародних організацій (ПРООН, ЮНІСЕФ, Crown Agents), як 
наслідок – понад 60% ліків закуповуються напряму у виробників, зросла 
конкуренція, зменшилися закупівельні ціни, у підсумку економія стано-
вить понад 373,6 млн грн. (Пацієнти України, Центр протидії корупції)

 Відкриття державних баз даних про власників нерухомого майна, зе-
мельних ділянок та транспортних засобів. Закріплення на законодавчому 
рівні нової для країн ЄС практики обов’язкового розкриття інформації 
про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи у 
відкритому державному реєстрі. (Центр протидії корупції)

 Запущено Суспільне мовлення шляхом реформування 31 державної 
телерадіокомпанії на умовах гарантій редакційної, кадрової та фінан-
сової незалежності. Також щороку до 1 квітня (починаючи з 2016 року) 
телеканали та радіостанції України оприлюднюють інформацію про своїх 
кінцевих бенефіціарів. За 2016–2017 рр. 148 з понад 700 державних та 
комунальних газет переведено в приватну власність. (Центр демократії 
та верховенства права, Детектор медіа, Платформа прав людини)

 Медіа-галузь зробила перші кроки у співрегулюванні: підписано 
меморандуми між найбільшими медіа-групами щодо спільних правил 
висвітлення тематики суїциду та сексуального насильства над дітьми. 
Ліквідовано Національну експертну комісію з питань захисту суспільної 
моралі. (Центр демократії та верховенства права, Детектор медіа, Ін-
терньюз-Україна).
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 Участь у розробці конституційних та законодавчих змін для судової 
реформи, зокрема задля очищення системи від недоброчесних суддів 
(ініціювання створення нового Верховного Суду,  запровадження де-
кларацій доброчесності і родинних зв’язків суддів, право вести вільний 
відеозапис засідань). Запровадження участі громадськості у формуванні 
суддівського корпусу, зокрема створення і підтримка Громадської ради 
доброчесності. (Центр політико-правових реформ, Фундація DEJURE)

 Забезпечення законодавчої бази для функціонування електронних 
петицій до органів влади та місцевого самоврядування. Станом на сер-
пень 2018 року сервіс петицій впроваджено в органах державної влади 
та понад 300 громадах.  Більше ста міст запровадили громадський бю-
джет (участі), сукупний розмір якого за 2016-2018 рр. сягнув понад 1 млрд 
грн.  Сервісами е-демократії вже скористалося більше 1,5 млн українців. 
(Центр розвитку інновацій)

 Протидія політичній корупції шляхом започаткування системи про-
зорості та підзвітності партійних фінансів, впровадження механізму 
державного фінансування політичних партій. (Центр «Ейдос», Центр по-
літико-правових реформ, Центр UA)

 У 2015 році запроваджено систему електронного адміністрування 
ПДВ, яка суттєво обмежила діяльність конвертаційних центрів і податко-
вих майданчиків. (Інститут соціально-економічної трансформації)

 У 2017 році запущено електронний реєстр відшкодування ПДВ з про-
зорими й однаковими для всіх підходами, що ліквідувало корупцію при 
відшкодуванні на суму від 15 до 30 млрд грн. (Інститут соціально-еконо-
мічної трансформації)

 Ухвалення нової редакції закону про Конституційний Cуд України від-
крило шлях до практичної реалізації інституту конституційної скарги, а 
також надало можливість громадськості моніторити відбір кандидатів  на 
посаду судді КСУ. (Центр політико-правових реформ)

 На законодавчому рівні засуджено тоталітарні режими та заборонено 
пропаганду їхньої символіки. 25 районів, 987 населених пунктів, а також 
інші об’єкти топоніміки позбулися назв, які вшановували комуністичний 
тоталітарний режим і його діячів. Відновлено понад 300 історичних назв. 
Відкрито вільний доступ до архівів радянських репресивних органів. 
(Центр досліджень визвольного руху)

 Запроваджено нову систему оцінки впливу на довкілля відповідно до 
європейських стандартів, що містить Єдиний електронний реєстр та ґрун-
тується на прозорих процедурах для бізнесу та можливостях участі для 
громадськості. З грудня 2017 року до Реєстру внесено 669 повідомлень 
про плановану господарську діяльність. (МБО «Екологія-Право-Людина», 
Бюро екологічних розслідувань, МАМА-86)
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 У 2015 році ухвалено новий Закон «Про державну службу», з належ-
ним розмежуванням політичних, адміністративних та патронатних посад, 
виключно конкурсним призначенням на усі посади державної служби. 
У 10 пілотних міністерствах створені директорати політики і директорат 
стратегічного планування та європейської інтеграції. (Центр політи-
ко-правових реформ, Творчий центр ТЦК)  

 Запровадження комплексної системи розшуку, управління та реалі-
зації арештованих та конфіскованих активів злочинного походження. 
Супровід обрання на відкритому конкурсі керівника та формування Наці-
онального агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. (Центр протидії 
корупції, Transparency International Україна, Центр «Ейдос»)

 Активна участь у виконанні антикорупційних заходів Плану дій ві-
зової лібералізації з Європейським Союзом. (Центр протидії корупції, 
Transparency International Україна, Інститут світової політики, Європа 
без бар’єрів, Інститут євроатлантичного співробітництва, Центр «Ейдос», 
Центр політико-правових реформ)

 У 2017 році створено Державне бюро розслідувань, яке має перебра-
ти на себе функцію досудового розслідування від органів прокуратури. 
Також створені і почали роботу Рада прокурорів та Кваліфікаційно-дис-
циплінарна комісія прокурорів, які відповідають за відбір, просування по 
службі  та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 
прокуратури. (Центр політико-правових реформ, StateWatch, Асоціація 
українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохо-
ронних органів)

 У 2018 році ухвалено закон про валюту, який замінив архаїчний декрет 
«Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року 
та суттєво лібералізував валютне законодавство. Закон усуває перепони 
для відкриття європейського ринку українським фінансовим організаціям 
та відкриває Україну для європейських компаній, які надають фінансові 
послуги. (Центр економічної стратегії) 

 Децентралізація повноважень у сферах реєстрації місця проживання, 
нерухомості та бізнесу. Тепер ці послуги надаються органами місцевого 
самоврядування в Центрах надання адміністративних послуг. Адвока-
ційна, методологічна, тренінгова підтримка створення Центрів надання 
адміністративних послуг. Усього відкрито 767 центрів. (Центр політи-
ко-правових реформ)

 Ухвалено пакет законів, які уможливили СМС-благодійність без спла-
ти податків (100% коштів надходять до адресата). З липня 2018 року 
перші благодійні організації отримали короткі номери та запустили пі-
лотні проекти зі збору коштів за допомогою СМС. (Український форум 
благодійників)
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11РегіонаЛьна сПіВПРаця 

мета 
Поширення успішного досвіду РПР (коаліційної, експертної ро-

боти) серед різних аудиторій на локальному рівні та стимулювання 
об’єднання громадянського суспільства в регіонах задля імплемен-
тації реформ.

інструменти роботи: 
  проведення презентацій Регіональної співпраці РПР в областях
  розробка Карти інституційної спроможності регіональних коалі-

цій
  організація семінарів для роз’яснення принципів спільної діяль-

ності та механізмів роботи коаліції на прикладі РПР
  координація роботи експертів РПР та місцевих коаліцій над спіль-

ною Дорожньою картою реформ на місцевому та національному 
рівнях
  консультаційна робота з підтримки ГО-учасниць РПР в їхніх регі-

ональних проектах

27

500+

18 9

256

презентацій регіональних 
коаліцій

регіональних
ДКР

організацій, що входять 
до регіональних коаліцій

активістів, залучених до 
роботи регіональних коаліцій

цифри
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антикорупційна
реформа

розроблено 
Дорожню 
карту реформ 

розробляється 
Дорожня карта 
реформ 

коаліцію 
започатковано

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 
11.  
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.
18. 

Рада Реформ Рівного
Харківська Реформаторська Коаліція
Вінницьке Партнерство Реформ
Коаліція Реформ Богуславщини
Тернопільський Центр Реформ
Хмельницька Рада Реформ
Рада Експертів (Кропивницький)
Сумська Платформа Реформ
Об’єднання громадських організацій «Полтава»
Львівська Рада Реформ
Запорізька Рада Реформ
Одеська Рада Реформ
Коаліція «Дніпровські Реформи»
Об’єднання громадських організацій «Черкаси»
Коаліція Реформ Кривого Рогу 
Реформаторська коаліція Чугуївщини
Експертна Група Хмільника
Коаліція ГО «Херсонщина до стандарту 5 зірок»

проведено 
презентацію  



13гРУПи РПР

медіа- 
реформа

антикорупційна
реформа

Реформа 
публічної

адміністрації

судова  
реформа

Реформа місцевого 
самоврядування 

та децентралізація 
влади

Податкова 
реформа

Реформа органів 
правопорядку

Реформа 
виборчого 

законодавства

економічний 
розвиток

Реформа фінансового 
сектору та пенсійної 

системи

Реформа 
енергетичного 

сектору

Реформа освіти та 
науки

електронне 
врядування

охорона 
довкілля

культура молодіжна 
політика

електронна 
демократія

муніципальний 
розвиток

Політика 
національної пам’яті

національна 
безпека і оборона

Про роботу 
груп на сайті РПР

Реформа  
системи охорони 

здоров'я

конституційна 
реформа

Представники ГО-учасниць та окремі експерти РПР працюють в експертних 
групах за напрямами. Робота груп відбувається у формі відкритих зустрічей 
для обговорення та напрацювання законодавчих чи інших ініціатив для 
впровадження змін. Мета роботи групи – впровадження реформи, належного 
врядування в певній сфері, забезпечення партнерства влади та суспільства, 
можливості здійснення громадського контролю за діяльністю влади.



наші го-Учасниці

AEE
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Товариство 
сприяння 
оборони 
України



ФінансоВа та оРганіЗаційна ПідтРимка РПР


