РІЧНИЙ
ЗВІТ
2017

ВСТУПНЕ
СЛОВО
Найбільшим проривом року
можна вважати започаткування масштабної роботи в регіонах з метою сприяння створенню
коаліцій громадських організацій
за зразком РПР на місцях. Сотні
активістів та десятки організацій
об’єдналися та почали працювати в коаліціях зі сприяння реформам у своїх містах
Артем
Миргородський
керівник
Секретаріату
РПР

Уже чотири роки Реанімаційний Пакет Реформ лишається провідною платформою, яка об’єднала найуспішніші громадські організації в країні.
На рахунку коаліції — чимало досягнень у сфері просування реформ, і детальніше про них ми розповімо
на сторінках цього звіту. Втім, не менш важливим є
те, що коаліція лишається найвпливовішим голосом
громадянського суспільства. Механізм прийняття
рішень та якість експертних знань учасників забезпечили злагоджену роботу експертних груп, Ради та
Секретаріату і продемонстрували зразок системи,
що ефективно виконує свою місію.
Якісну взаємодію для виконання потреб громадських
організацій продемонстрували відділи адвокації, комунікації та міжнародних відносин. За більшістю показниками були досягнуті зростання ефективності.
Нам вдалося створити і запровадити низку нових
продуктів та форматів роботи в Секретаріаті.
До РПР долучилися
14 нових ГО. І тепер
в коаліції 83 ОРГАНІЗАЦІЇ.
РПР є центром генерування якісних ідей та проектів рішень з вироблення державної політики.
У прагненні нав’язати свій порядок денний владі, ми навчилися
ефективно взаємодіяти зі стейкхолдерами, медіа та міжнародними партнерами.
Наступного року ми спробуємо
вибудувати мережеву співпрацю
коаліцій та посилити вплив активістів на місцеву владу. Це сприятиме прискоренню імплементації
реформ в країні та утвердженню
потужної спільноти реформаторів.

ЗМІСТ
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комунікації

Відділ
міжнародних
відносин

Антикорупційна
реформа

Судова
реформа

Реформа
публічної
адміністрації

15

16

17

18

Децентралізація

Реформа
виборчого
законодавства

Реформа
органів
правопорядку

Економічний
розвиток

19

20

21

22

Податкова
реформа

Реформа
фінансового
сектору
та пенсійної
системи

Реформа
енергетичного
сектору

Медіа
реформа

23

24

25

26

27

Реформа системи охорони
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Фінансування
діяльності секретаріату РПР
у 2017 році

ГО-учасниці
РПР

Хто ми?
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РАДА РПР
Рада РПР — стратегічний орган управління коаліції. Склад Ради
щороку оновлюється щонайменше на третину й обирається
шляхом голосування на засіданні Зборів ГО-учасниць РПР.

Тетяна
Бойко

Гліб
Вишлінський

Тарас
Шевченко

Ірина
Бекешкіна

Наталія
Лигачова

Юлія
Кириченко

Координаторка житловокомунальних
та енергетичних програм
Громадянської
мережі ОПОРА

Виконавчий
директор
Центру економічної стратегії

Директор
Центру демократії та верховенства права,
співголова
Ради РПР

Директор Фонду «Демократичні ініціативи
імені Ілька
Кучеріва»

Голова ГО
«Детектор
медіа»,
співголова
Ради РПР

Член правління Центру
політико-правових реформ

ХТО МИ?
Реанімаційний Пакет Реформ —
найбільша коаліція провідних громадських організацій та експертів
України, які об’єдналися заради
просування та імплементації реформ.

ЩО МИ
РОБИМО?
РПР працює як координаційний
центр для 83 неурядових організацій та 22 експертних груп, котрі
розробляють, просувають і контролюють реалізацію реформ.

СТРАТЕГІЧНІ
ЗАВДАННЯ РПР
Зробити експертну громадськість
суб’єктом творення політики
Консолідувати та координувати
зусилля громадськості
Комунікувати зміни суспільству
та міжнародній спільноті
Гарантувати якість
пропозицій щодо реформ
Адвокатувати ухвалення
та впровадження розроблених нами реформ
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У складі Ради РПР 2017 року також були:
Ігор Коліушко, Ярослав Юрчишин, Олександр Сушко, Інна Борзило, Ігор Бураковський,
Віталій Шабунін, Іван Лукеря, Тетяна Семілетко.

Михайло
Жернаков

Анатолій
Ткачук

Андрій
Скіпальський

Сергій
Лобойко

Віктор
Таран

Світлана
Конончук

Директор Фундації
DEJURE

Директор
з питань науки
та розвитку Інституту
громадянського
суспільства

Голова
правління
ГО «Життя»

Керівник
Центру
інновацій

Голова Центру
політичних студій
та аналітики
«Ейдос»

Виконавчий
директор
УНЦПД

СТРУКТУРА
У коаліції РПР діє
трирівнева структура врядування,
що керується
колегіальними
рішеннями

ЗБОРИ
ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Вищий орган РПР.
До складу входять
представники всіх
83 учасників
коаліції

РАДА РПР
Орган стратегічного
управління.
До складу входять
12 впливових
та авторитетних
особистостей, яких
обирають Збори ГО

СЕКРЕТАРІАТ
РПР
Виконавчий орган. Для
сприяння роботі груп та
ГО працює за трьома
напрямами: адвокація,
комунікація та міжнародні відносини

Представники ГО-членів та окремі експерти
працюють в експертних групах за напрямами.
Робота груп відбувається у формі
відкритих зустрічей для обговорень та напрацювань 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.
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СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ
ЗАВДАНЬ РПР У 2017 РОЦІ
На 2017 рік коаліція РПР визначила дев’ять ключових завдань

!
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Створення
системи незалежних антикорупційних судових інституцій та
забезпечення добору в них суддів
через спеціальну
процедуру із залученням міжнародних партнерів
України

Створення
нового ефективного Верховного Суду, що
буде складатися з
доброчесних та висококваліфікованих
суддів, які запровадять високі стандарти правосуддя і
здобудуть повагу в
суспільстві

Запровадження
пропорційної
виборчої системи
на виборах народних депутатів, за
якої виборці матимуть можливість
голосувати за
конкретних кандидатів у багатомандатних виборчих
округах

Прийняття закону про обіг
земель сільськогосподарського
призначення, що
розблокує ринок
землі в Україні

Посприяли
пришвидшенню внесення
Президентом
законопроекту «Про Вищий
антикорупційний
суд». Триває адвокаційна кампанія із вдосконалення документа
для досягнення
відповідності
висновку Венеційської комісії

Здійснено
кампанію
громадського
моніторингу формування Верховного Суду. Завдяки
систематизованій
інформації та її висвітленню 109 кандидатів, які отримали висновки про
невідповідність
критеріям доброчесності від ГРД,
не пройшли; 25 кандидатів із негативними висновками
все ж стали суддями Верховного Суду

Консолідовано позицію громадських
організацій щодо
земельної реформи. Прийняття
рішень щодо запровадження ринку землі відтерміновано основними
стейкхолдерами.
Триває адвокаційна кампанія

Консолідовано позицію громадських
організацій щодо
земельної реформи. Підготовлено аналітичний
продукт «Земельна реформа за
1 годину: цифри
і факти». Триває
адвокаційна
кампанія

!

!
!

Реформування
міністерств з
метою посилення
їхньої спроможності виробляти
та реалізовувати
державну політику (державні
секретарі, реорганізація апарату,
аналіз політики,
стратегічне планування, реформаторські кадри)

Проадвокатовано
запровадження
концепції фахівців
з питань реформ.
Здійснено кампанію громадського моніторингу
формування
директоратів політики у 10 пілотних
міністерствах

Забезпечення
сталого розвитку територіальних громад
через розширення їхньої юрисдикції на території
поза межами
населених пунктів,
створення умов
для реалізації органами місцевого
самоврядування
нових можливостей, які відкрила їм бюджетна
децентралізація

Розроблено
законопроекти та внесено
у ВРУ восени
2017 року. Триває
адвокація

!

Створення конкурентних та
соціальних ринків
електроенергії
та тепла, а також
забезпечення законодавчих умов
для підвищення
рівня енергоефективності
житлового сектору в Україні

Проадвокатовано
пакет законів для
підвищення рівня
енергоефективності. Триває
імплементація

!

Затвердження
гарантованого
рівня/пакету медичної допомоги,
що фінансується
за кошти державного бюджету, та
порядку розрахунку вартості
видів такої допомоги

Проадвокатовано
пакет законів для
запуску реформи
системи охорони здоров’я.
Імплементація та
формування пакету відбудеться
у 2018 році

!

Створення та
забезпечення
належного фінансування Суспільного мовлення

Досягнуто
створення юрособи ПАТ
«НСТУ». Проадвокатовано збільшення фінансування в 2017 р.
до 84% від визначеного законом
рівня (на початок
року було 75%).
Підготовлено пропозиції зі зміни
моделі фінансування НСТУ
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Акція «Депутате,
не стань «екологічним
лихом!»

Форум «Уряд під
мікроскопом»

Акція «Децентралізаційний
вертеп»

Акція «Марш
нечЕсті у мантіях»
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ВІДДІЛ
АДВОКАЦІЇ
Рік позначився зростанням протистояння між політичним класом та
громадськістю і спробами «помсти» за раніше проадвокатовані реформи. Втім, навіть у таких токсичних умовах РПР вдалося досягти поступу
у розбудові суспільного мовлення та продовженні децентралізації, розпочати медичну реформу та структурну перебудову міністерств
Вадим Міський, керівник відділу адвокації

РЕЗУЛЬТАТИ
РОБОТИ
Супровід законопроектів, включених
до Бази адвокації
Богдан Яцун
менеджер
з адвокації

Віктор
Артеменко
менеджер
з адвокації

19
14

законів
в цілому
законопроектів
у І читанні

84 28
рекомендованих

нерекомендованих

Вироблено та оприлюднено 20 ПОРЯДКІВ
ДЕННИХ/ОГЛЯДІВ
РОБОТИ ВРУ
Кампанії із громадського моніторингу,
захисту і контролю щодо створення та
формування нових інституцій
Верховний
Суд

Олена
Прокопенко
менеджер
з адвокації
(до червня 2017 р.)

Триває адвокація
законопроектів

Національна
суспільна
телерадіокомпанія
України

Національне
антикорупційне
бюро України
Директорати
політики
в 10 пілотних
міністерствах

Тактичні дії із
захисту інституцій,
утворених у рамках реформ
Система публічних
е-закупівель
«Prozorro»

Підвищена спроможність груп та
експертів РПР в аналізі політики через проведення конкурсу на підтримку
розробки аналітичних продуктів: Green
papers, White paper, Policy evaluation,
законопроекти
Марія Голуб
менеджер
з адвокації
(червеньлипень 2017 р.)

Робота з консолідації зусиль громадянського суспільства, щоб скасувати
дискримінаційні норми щодо електронного декларування для антикорупційних
активістів
Підготовка та
друк аналітичного
звіту «Реформи під
мікроскопом»
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ВІДДІЛ
КОМУНІКАЦІЇ
2017-й став роком захисту досягнень
перших пост-майданних років. Окрім
того, ми відкрили ще один фронт — захисту
активістів від тиску та побиттів
Інна
Неродик
PR-менеджер

Ірина Соломко
керівник відділу комунікації

Артем
Скрипник
SMM-менеджер

2017 РОКУ СТАРТУВАЛИ НОВІ
КОМУНІКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ
Налагоджені
ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЇ
подій у Facebook.
Одноразове органічне охоплення
аудиторії 46 000
користувачів
Започатковані
прес-сніданки
з Центром «Ейдос»

Для представників
ГО-учасниць проведені чотири ТРЕНІНГИ З КОМУНІКАЦІЙ,
в тому числі, з однією
із найвідоміших
професіоналів у
сфері комунікацій в
Україні — ЯРИНОЮ
КЛЮЧКОВСЬКОЮ

Pозпочався спільний проект РПР, ДІФ
та Громадського радіо — КОМУНІКАТОР
РЕФОРМ. Це — щотижнева програма на
Громадському та Українському радіо
Розширена комунікаційна аудиторія
шляхом участі Секретаріату в соціальних
і мистецьких фестивалях: ЗАХІДФЕСТ,
ГОГОЛЬFEST, ФЕСТИВАЛЬ ДУМОК
Створена нова рубрика на сайті
РПР — ЛОНГРІДИ. Опубліковані два
лонгріди: про медичну та судову реформи. Лонгрід про медичну реформу
набрав рекордну кількість переглядів —
28 916

В 2017 РОЦІ
ПРОВЕДЕНО

6
14
11

НАШІ
РЕСУРСИ

RPR.ORG.UA
Відвідуваність
за рік

195 212
за місяць

26 000

FACEBOOK
Постів

2 398
Лайків
під постами

TWITTER
Підписників

9 299

Tweet impression
за рік

73 888

7 470 000

Репостів

635 000

15 041

за місяць
Ретвітів за рік

27 000
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЙ
АКЦІЙ/
ФЛЕШМОБІВ
КРУГЛИХ
СТОЛІВ
на майданчику Інституту Горшеніна, за підсумками яких на LB.ua
вийшли 45 новин
ПРЕЗЕНТАЦІЙ
ПРЕС/МЕДІА
СНІДАНКІВ
ПРЕСБРИФІНГІВ
ФОРУМІВ
ТА КОНФЕРЕНЦІЙ

ВІДДІЛ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
У 2017 році ми стали очевидцями уповільнення демократичних процесів, а згодом — і їх стрімкого відкату. Проте завдяки системній співпраці з міжнародними партнерами нам вдалося забезпечити їхнє максимальне залучення до просування
антикорупційної, судової, виборчої та інших державотворчих реформ
Олена Прокопенко
керівник відділу міжнародних відносин

ДІЯЛЬНІСТЬ РПР
ЗА КОРДОНОМ

Олена
Галушка
керівник відділу
міжнародних
відносин
(до квітня
2017 року)

Організовані 9
адвокаційних поїздок
за кордон: до Бельгії, Великої Британії,
Сполучених Штатів,
Канади, Нідерландів,
Норвегії та Польщі

Забезпечено
участь експертів
РПР у високого
рівня міжнародних
конференціях у
Лондоні та
Варшаві

Налагоджено
співпрацю з посольствами України
у Вашингтоні
та Брюсселі

Організовані
зустрічі експертів
РПР з іноземними
високопосадовцями

ЗАХОДИ В УКРАЇНІ
Христина
Парандій
менеджер
з міжнародних
відносин

Організовані 11 ДИПЛОМАТИЧНИХ
СНІДАНКІВ із пріоритетних тем
Вперше організований п’ятиденний навчальний семінар UKRAINIAN REFORMS
STUDY TRIP для 30 громадських активістів
з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану

ІНФОРМАЦІЙНІ
ТА АНАЛІТИЧНІ
МАТЕРІАЛИ
Опубліковано аналітичні матеріали у таких виданнях: Newsweek, Atlantic Council,
Kyiv Post та Business Ukraine
Підготовлено та видано два аналітичні
бюлетені РПР з оглядом перебігу пріоритетних реформ
Запроваджено тижневі АНГЛОМОВНІ
РОЗСИЛКИ RPR WEEKLY UPDATES з оглядом ключових реформ
Oновлено інфографіку «УСПІХИ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ» — найпопулярніший
матеріал серед міжнародної аудиторії
Перекладено
і поширено близько
80 ЗАЯВ РПР
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АНТИКОРУПЦІЙНА
РЕФОРМА
У 2017 році довелося неодноразово відбивати атаки на НАБУ.
Крім того, почався тиск безпосередньо на третій сектор. Зокрема, через запровадження е-декларування для представників
антикорупційних громадських організацій, а також прямий фізичний та психологічний тиск на активістів у регіонах
Олександр Лємєнов
головний експерт

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ УХВАЛЕНІ:
Проект Закону 4738-д про внесення
змін до Закону України «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ» та деяких інших законів
України щодо здійснення моніторингу
закупівель

ДОСЯГНЕННЯ
Відбито неодноразові спроби політично
впливати на Національне антикорупційне бюро України
Встановлено громадський контроль
за діяльністю Національного агентства
з розшуку та повернення активів
Підготовлено дорожню карту розв’язання інституційної
кризи Національного
агентства з питань
запобігання корупції
Підготовлено пропозиції щодо вдосконалення порядку
перевірки електронних декларацій
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Антон
Марчук
менеджер
групи

Узгоджено позиції
громадськості та
міжнародної спільноти щодо засад
створення та
функціонування
НЕЗАЛЕЖНОГО
АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
Відбито атаку на
систему публічних
закупівель через
законодавчі
поправки
Здійснено аналіз
стану імплементації
Антикорупційної
стратегії в Україні

Відбито декілька
спроб послабити
механізм та в цілому
зруйнувати електронне декларування
для чиновників
Здійснено контроль за запуском
Державного бюро
розслідувань

СУДОВА
РЕФОРМА
У 2017-му ми відстояли право громадськості на відеозапис судових процесів, але боротьба за чесний Верховний Суд не увінчалася перемогою. Тому ми маємо наростити м’язи, аби створити незалежний антикорупційний суд і
очистити суди від недоброчесних суддів
Роман Куйбіда
головний експерт

Ключовою подією 2017 року було формування Верховного Суду. На жаль, за невеликим
виключенням, новим він виявився лише на папері. Для успіху реформи необхідне
переформатування органів суддівського врядування і перегляд процедури добору суддів

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО:

ДОСЯГНЕННЯ
ТА ЗАХОДИ

Підготовки до
другого читання
окремих положень
законопроекту
«Про Вищу раду
правосуддя»

Робота була зосереджена на відборі
суддів до нового Верховного Суду. Уперше
до оцінки кандидатів на посаду судді долучилася громадськість у складі Громадської
ради доброчесності (ГРД). П’ятеро експертів судової групи стали членами ГРД

Адвокації впровадження вимог щодо
прозорості конкурсу
до Верховного Суду

ГРОМАДСЬКА РАДА
ДОБРОЧЕСНОСТІ

Розробки законопроекту «Про внесення змін до Закону
України «Про третейські суди»
Підготовки пропозицій до проектів
нових редакцій
процесуальних
кодексів

381

Вікторія
Ободовська
менеджер
групи

Михайло
Жернаков
головний
експерт

ДОСЬЄ
ОПРАЦЬОВАНО

134

ВИСНОВКІВ ПРО
НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ
КАНДИДАТІВ
СКЛАДЕНО

109

КАНДИДАТІВ
із негативними
висновками не
стали суддями
Верховного Суду

25

КАНДИДАТІВ
із негативними
висновками
стали суддями
Верховного Суду

Набули чинності нові редакції трьох процесуальних кодексів: завдяки тиску громадськості вдалося вилучити деякі шкідливі положення, зокрема ті, які ставили під загрозу
прозорість здійснення правосуддя
Адвокація та
комунікація на
міжнародному рівні
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РЕФОРМА
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Реформа держуправління на рік-півтора відстає від графіку.
Причини: відсутність дієвого, професійного та авторитетного «штабу» реформи. Інституційні механізми, передбачені в Стратегії реформи, не діють. Директорати в Секретаріаті КМУ тільки
почали формуватись. Відбувся і відкат у частині виведення голів
ОДА та РДА з-під дії Закону «Про державну службу»
Сергій Сорока
менеджер групи

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ
ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ УХВАЛЕНІ:
Закон України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» на засадах належного урядування SIGMA
та підзаконних актів до нього. Закон
був заветований Президентом і досі
«висить» у парламентському комітеті
держбудівництва

ДОСЯГНЕННЯ
Запуск реформування 10 пілотних міністерств, у яких створені нові директорати і оголошені конкурси на посади
фахівців із питань реформ

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО РОЗРОБКИ:
Концепції професійного навчання
державних службовців (Розпорядження
КМУ від 01 грудня
2017 р. № 974-р)
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Порядку проведення оцінювання
результатів службової діяльності
державних службовців (Розпорядження
КМУ від 23 серпня
2017 р. № 640)

Нормативно-правових актів щодо
запровадження
системи аналізу політики та стратегічного
планування в міністерствах

Ігор
Коліушко
головний
експерт

РЕФОРМА ВИБОРЧОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
Основною зміною в державній політиці є те, що, нарешті, всі
проекти законів, що стосуються виборів, були розглянуті, а
проект виборчого кодексу 3112-1 — ухвалений в першому читанні. Головним викликом на 2018 рік залишається загроза неприйняття проекту Кодексу в другому читанні
Євген Радченко
головний
експерт

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, НАД
ЯКИМИ ПРАЦЮВАЛА ГРУПА:
Пришвидшення
розгляду проектів
законів про вибори
народних депутатів
та проектів виборчих кодексів у сесійній залі
Адвокація зміни
складу Центральної
виборчої комісії

Члени групи провели
ЗУСТРІЧІ З ФРАКЦІЯМИ парламенту,
щоб вчергове пояснити суть пропонованих
змін. Крім того, були
проведені ДИПЛОМАТИЧНІ СНІДАНКИ
з метою інформування міжнародних
партнерів про стан
виборчої реформи.

Надія
Пашкова
менеджер
групи

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ
ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
ЕКСПЕРТІВ ГРУПИ
ПРОЕКТ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ
№31 12-1 проголосований у І читанні

ВИКЛИКИ
ТА РИЗИКИ
Найбільшим викликом для реформи залишається ЗАГРОЗА НЕПРИЙНЯТТЯ
ПРОЕКТУ КОДЕКСУ В ІІ ЧИТАННІ. Про
наміри зірвати голосування свідчить реєстрація чотирьох законопроектів про вибори народних депутатів України.
Питання оновлення складу ЦВК так і не
зрушило з мертвої точки. Ще 3 червня
2016 року Президент вніс на розгляд парламенту 11 кандидатур до складу ЦВК.
Однак депутати досі не визначились.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Попри песимістичні очікування противників реформи, 2017-й
був достатньо успішним. Об’єдналося 298 громад. Громади,
утворені у 2016 році, показали хорошу динаміку розвитку. В той
же час громади, об’єднані у 2015-му, стали менторами та вчителями для послідовників
Анатолій Ткачук
головний експерт

Іван Лукеря
менеджер
групи

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ
ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ ГРУПИ
УХВАЛЕНІ ЗАКОНИ:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)», який спрощує
процедури створення об’єднаних територіальних громад та приєднання територіальних
громад до створених ОТГ
«Про регулювання містобудівної діяльності»
щодо спрощення процедури розробки та затвердження містобудівної документації органами місцевого самоврядування. Документ схвалений у І читанні
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів
України (щодо статусу старости села,
селища)»

«Про службу в
органах місцевого
самоврядування».
Документ був ветований Президентом
та вже підготовлений до повторного
розгляду

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО РОЗРОБКИ
ЗАКОНОПРОЕКТІВ:
Щодо удосконалення районного
рівня адміністративно-територіального
устрою

Щодо забезпечення повсюдності місцевого самоврядування та передачі в управління об’єднаних територіальних громад
земель за межами населених пунктів
Щодо спрощення процедури розробки та затвердження перспективних планів
формування територій громад областей

Станом
на кінець
2017 року
в Україні
створено

665
ОТГ

у яких проживають

6 000 000
ЛЮДЕЙ
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РЕФОРМА ОРГАНІВ
ПРАВОПОРЯДКУ
2017-го профільний комітет ВР фактично без розгляду відхилив альтернативний законопроект про кримінальні проступки (7279-1), у розробці якого брали участь члени групи, при
цьому підтримав законопроект 7279, що несе серйозні загрози
правам людини. Найбільш серйозним відкатом стали ухвалені зміни до КПК, які одержали назву «правки Лозового»
Олександр Банчук, головний експерт

Володимир
Петраковський
менеджер
групи

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ
ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ УХВАЛЕНІ:
Закон №7275 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та
інших осіб правоохоронними органами при провадженні досудового розслідування», який відомий як закон
«Маски-шоу стоп»

ДОСЯГНЕННЯ:
Створено Державне бюро розслідувань
Розпочалася
імплементація
положень закону
«Про прокуратуру», які регулюють
діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів

РОБОТА ГРУПИ:
Запровадили періодичне видання — Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні,
орієнтований на міжнародні інституції
Частково не допущено зниження
стандартів забезпечення прав людини у кримінальному провадженні:
редакція законопроекту №5610 ухвалена без найбільш небезпечних
положень, а законопроект №6220
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та
підстав закриття кримінального провадження» не був ухвалений
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ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК
Основним напрямом роботи групи у 2017 році була земельна реформа. Експерти адвокатували впровадження вільного ринку землі, проводили обговорення та зустрічі з міжнародними партнерами, втім, досі у стейкхолдерів немає спільного
бачення оптимальної для України моделі
Гліб Вишлінський
головний експерт

Дмитро Ливч
менеджер
групи

Пріоритетним напрямом роботи групи
була ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА. В цьому напрямку експерти:
Провели дослідження земельної
політики у 60 країнах світу

Проводили
зустрічі з міжнародними
партнерами

Проводили зустрічі та обговорення з представниками парламенту та
уряду для адвокатування впровадження ринку землі

Підготували
аналітичний продукт «ЗЕМЕЛЬНА
РЕФОРМА ЗА
ОДНУ ГОДИНУ»
Також експерти групи активно адвокатували законопроект «Про приватизацію
державного майна», який дозволяє прискорити процес приватизації та зробити
його більш прозорим.

ЕКСПЕРТИ ГРУПИ
ДОЛУЧИЛИСЯ ДО РОЗРОБКИ:
CТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
(МСП) для чотирьох
областей

РЕКОМЕНДАЦІЙ
ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ чинної системи моніторингу
та оцінки розвитку
МСП

Законопроекту «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНИХ
ІНТЕРЕСІВ громадян та інвесторів»

ГРУПА ВЗЯЛА
УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ:
Національного
комітету із питань
спрощення процедур торгівлі
Підкомітету з
управління санітарними та фітосанітарними заходами
Офісу з питань
державно-приватного партнерства
у міністерстві інфраструктури
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ПОДАТКОВА
РЕФОРМА
Пріоритетом була участь у розробці та супроводження законопроекту про
податок на виведений капітал. Також експерти долучались до розробки концепції реформування митної служби, законодавства щодо застосування РРО «третього покоління» та до розробки деяких заходів з детінізації економіки і супроводі
реформи адміністрування ПДВ
Володимир Дубровський
головний експерт

ЕКСПЕРТИ ГРУПИ
ДОЛУЧИЛИСЯ ДО РОЗРОБКИ:
Законопроекту
«Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо
податку на виведений капітал»

Законопроекту про створення
СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Законопроекту
щодо лібералізації
ринку РРО — законопроект про цифрові РРО, кешбеки,
зміни системи штрафів, запровадження
патентів

Плану з комплексного реформування Державної
фіскальної служби
Плану з
реформування
митниці

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ
ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ ГРУПИ:
Запущено
Єдиний реєстр
заявок на відшкодування ПДВ

Прийнято Наказ
Мінфіну щодо публікації агрегованої
інформації ДФС

Схвалено Стратегію розвитку
малого і середнього
підприємництва в
Україні на період до
2020 року (№504-р)

Ініційовано та
розпочато пілотний
проект із застосування цифрових
РРО

СХЕМИ УХИЛЕННЯ
ТА УНИКНЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ:
Річні обсяги та вплив на державний бюджет України
Офшорні схеми

«Сірий імпорт»,
контрабанда

260-320

80-230
25-70

50-65
Конвертаційні
центри

«Скрутки»

40-50

50-60

Контрафакт

10
12-15

10-12

ФОП замість
найму

Псевдопідприємництво
фізосіб

Заниження
оборотів

10

3-7

18-20

2,5-5

0,7-3

1-1,5

ВИКЛИКОМ залишається ЗАТЯГУВАННЯ
ПРОЦЕСУ З УХВАЛЕННЯ законопроекту
про податок на виведений капітал та про
службу фінансових розслідувань.

Приблизні обсяги,
млрд грн/рік

Втрати бюджету,
млрд грн/рік

РЕФОРМА
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
ТА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
2017 року ухвалений законопроект про реформу першого рівня пенсійної системи — її солідарної складової.
2018-го пенсійна реформа має бути продовжена. У цьому
і шанс, і ризик. До 1 липня уряд має забезпечити створення
накопичувальної загальнообов’язкової системи
Руслан
Чорний
головний
експерт

Віталій
Мельничук
головний експерт

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ УХВАЛЕНІ:
Розпорядження
Кабінету міністрів
щодо заходів із продовження пенсійної
реформи
Постанови НБУ
щодо валютної
лібералізації

Указ Президента
про призначення
членів Ради НБУ —
створено Раду НБУ
Закон №6614
«Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» з урахуванням правок експертів РПР

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО РОЗРОБКИ:
Дорожньої карти пенсійної реформи,
яка стала основою для розпорядження Кабінету міністрів «Щодо заходів із
підготовки до запровадження другого
рівня пенсійної системи із 1 січня 2019
року»
Законопроекту №6534-д «Про внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту
133.4 cтатті 133 Податкового кодексу
України щодо оподаткування недержавних пенсійних фондів»
Законопроекту №6677 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»
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Концепції
пенсійної
реформи

РЕФОРМА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СЕКТОРУ
2017-го ухвалені важливі закони, які виводять роботу у сфері енергоефективності на
якісно новий рівень. На їх впровадження ЦОВВ
мають розробити близько 100 підзаконних актів,
і в цій діяльності РПР поки що стикається з обмеженим доступом до проектів документів
Святослав Павлюк
головний експерт

AE

Юлія
Усенко
головний
експерт

Анна
Акерманн
менеджер
групи

E

ВИКЛИКИ:
ГАЛЬМУВАННЯ РЕФОРМИ НКРЕКП.
Попри чисельні публічні заяви, адвокацію
та комунікацію, Президент та Кабінет міністрів затягували виконання Закону «Про
НКРЕКП». Під загрозою стоїть реформування енергетичних ринків, падіння суспільної довіри до інституції, яка відповідає,
зокрема, за тарифікацію енергетичних та
комунальних послуг.
ЗАКРИТІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ при
розробці вторинного законодавства.
Експерти не мають необхідного доступу
до інформації і документів для коментування та аналізу. Це призводить до викривлення суті реформ і в найгіршому
випадку — їх провалу в найближчі роки.

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ
ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ ГРУПИ:

!

ПРИЙНЯТІ ЧОТИРИ
ЗАКОНОПРОЕКТИ

Кабміном внесені
зміни до НПА у сфері
впровадження енергетичного менеджменту у бюджетних
установах міст

Ухвалені зміни до
державного бюджету
щодо фінансування
енергоефективності
Підвищено обізнаність експертів у
регіонах щодо інклюзивного ринку електроенергії та розвитку
мікромереж

Проведено
аналіз діяльності
Міненерго з метою
виявлення та усунення корупційних ризиків
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МЕДІА РЕФОРМА
Найбільшим здобутком 2017 року, безперечно, можна назвати створення
UA: Суспільне мовлення. Найбільший здобуток групи — реєстрація в парламенті законопроекту про аудіовізуальні послуги, що має змінити правила гри на
медійному ринку
Ігор Розкладай
головний експерт

2017 рік також ознаменував екватор роздержавлення друкованої преси, яке
має завершитись вже до кінця 2018 року. Саме тому учасники групи долучились до розробки змін до законодавства задля усунення юридичних колізій, що
заважають перетворенню державних і комунальних видань на незалежні медіа

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО РОЗРОБКИ:
Закону «Про внесення змін до деяких законів України
щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів
масової інформації»
№2054-19

Підзаконних
актів, що регулюють
діяльність Національної суспільної
телерадіокомпанії
України (НСТУ)

Законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про реформування державних
і комунальних друкованих засобів масової
інформації» щодо удосконалення механізму
реформування друкованих засобів масової
інформації» №6560

Пропозиції до ІІ
читання проекту
Виборчого кодексу
щодо обмеження
передвиборної
агітації та діяльності
ЗМІ під час виборів

Законопроекту
«Про аудіовізуальні
послуги» №7397

ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ
В РАМКАХ РОБОТИ ГРУПИ:
Конкурс із
обрання членів
та Голови
Правління
НСТУ

ДОСЯГНЕННЯ
Зареєстровано
ПАТ «Національна
суспільна телерадіокомпанія України»,
сформовано команду Правління НСТУ

22

Захист Наглядової ради НСТУ
від політичного
тиску

Кампанія щодо
забезпечення
належного рівня фінансування суспільного мовлення

Віта
Володовська
менеджер
групи

РЕФОРМА СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
2017-й став проривом. Нарешті, після десятиліть очікування
вдалось змінити законодавче поле, яке дає змогу розпочати
медичну реформу у 2018 році. Тепер справа за чіткою реалізацією,
насамперед, на місцях
Олександр Ябчанка
головний експерт

Світлана
Бубенчикова
менеджер
групи

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ УХВАЛЕНІ:
Закон України №6604 «Про
внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо
забезпечення державних фінансових
гарантій надання
медичних послуг та
лікарських засобів»

Закон України
№6327 «Про державні фінансові
гарантії надання
медичних послуг та
лікарських засобів»

ДОСЯГНЕННЯ:
Старт першого сервісу eHealth з реєстрації закладів первинної допомоги. З
червня до системи підключилися понад:

690

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

4 675
ЛІКАРІВ

20 000
ПАЦІЄНТІВ

Забезпечення
технічного захисту
системи EHEALTH

розширення
мапи користувачів
платформи Є-ліки
ELIKY.IN.UA

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО РОЗРОБКИ:
Постанови
«Порядок проведення конкурсного
відбору керівників
закладів охорони
здоров’я державної та комунальної
форми власності»

Постанови
«Про внесення
змін у додаток
2 до Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з медичної
практики»

Постанови «Про
затвердження Методики розрахунку
вартості послуг
з медичного
обслуговування»

Правок до підзаконних актів, що вдосконалюють реєстрацію ліків із країн з високими
регуляторними вимогами
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ОСВІТА. НАУКА. ІННОВАЦІЇ
2017 рік дав старт реформуванню української освіти, яка має перетворитися
в дружню для учнів, студентів та освітян і конкурентоздатну у глобалізованому світі систему, здатну відповідати сучасним і майбутнім викликам та стати важливим фактором стійкого розвитку нашого суспільства
Володимир Бахрушин
головний експерт

2017 рік став роком прийняття третього базового закону в реформі освіти
та науки — Закону України «Про освіту», затвердження Концепції
нової української школи та початку фінансування реформи середньої освіти

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ УХВАЛЕНИЙ
Закон України «Про освіту». Документ значно змінює управління системою освіти, розширює автономію закладів освіти, академічні
свободи всіх учасників освітнього процесу,
передбачає створення національної системи
кваліфікацій, закладає вимоги щодо забезпечення якості освіти й академічної доброчесності, розвитку громадянської освіти тощо

ЕКСПЕРТИ ГРУПИ
БРАЛИ УЧАСТЬ У РОЗРОБЦІ
Закону України
«Про освіту»

Пропозицій
щодо внесення
змін до Закону
України «Про
вищу освіту»

Нормативних
документів КМУ
та МОН з питань
освіти і науки

ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ:
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Недостатнє фінансування освіти
та науки

Гальмування процесу імплементації
реформи науки

Стереотипи мислення та відсталість
багатьох представників керівництва
освітянського та
наукового середовища

Пасивність та неготовність більшості
представників освітянського та наукового
середовища виявляти
ініціативу і брати на
себе відповідальність

Очікуваний
спротив працівників чинної системи
управління, функції
яких суттєво змінюються чи взагалі
скасовуються

Накладання інших
реформ, які не завжди
узгоджені між собою за
цілями, змістом і термінами

Наталія
Шульга
головний
експерт

КУЛЬТУРА
Важливим цього року стало ухвалення законопроектів для
розвитку кінематографії в Україні. Втім, залишається викликом на наступний рік якісне та оперативне доопрацювання стратегії
та підготовки нової редакції закону про культуру
Наталія Кривда
головний експерт

Вікторія
Колеснікова
менеджер
групи

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ
УХВАЛЕНІ ЗАКОНИ:
№1977-19
«Про державну
підтримку кінематографії в Україні»

№3238-д,
№3239-д на
підтримку виробництва
національних
фільмів

ЕКСПЕРТИ
ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО РОЗРОБКИ:
Законопроекту
про колективне
управління майновими правами
суб’єктів авторського права і
суміжних прав

Пропозицій
змін до Закону
«Про Український культурний фонд»

ВПРОДОВЖ РОКУ
ЕКСПЕРТИ ГРУПИ:
Взяли участь
у створеній на рівні
Міністерства робочій групі для обговорення та написання
нового Закону про
культуру

Провели аналіз
системи охорони археологічної
спадщини в Україні і країнах ЄС та
підготували концепцію реформування
галузі

Взяли участь
у створенні
культурної
мапи малих
міст Сходу

Взяли участь у підготовці та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Культурні і креативні індустрії:
історія, теорія та сучасні практики»; Міжнародного Форуму «Креативна Україна»;
круглого столу в парламенті «План модернізації бібліотек: від книгосховищ до
сучасних культурних просторів»
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МОЛОДІЖНА
ПОЛІТИКА
Рік розпочався подвійним провалом Радою законопроекту про молодіжні центри, але проадвоковано відповідні
рішення уряду, а також відповідну зміну в бюджетний кодекс.
Можливість фінансування молодіжних центрів з усіх місцевих
бюджетів стала першою після Майдану інновацією парламенту,
безпосередньо націленою на молодь
Юрій Юзич
головний експерт

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ ЕКСПЕРТІВ ГРУПИ УХВАЛЕНІ:
Зміна в Бюджетний кодекс щодо
можливості органам
місцевого самоврядування фінансувати молодіжні центри

Зміни в Закон
«Про освіту» щодо
визнання громадянської освіти та неформальної освіти

Положення про
молодіжні центри
та положення про
експертну раду при
молодіжних центрах

Постанова «Про внесення змін до
Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», яка передбачає механізми впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень

ГРУПА ДОЛУЧИЛАСЯ ДО РОЗРОБКИ:
Законопроекту
«Про молодь»

Законопроекту
про внесення змін
до Закону України
«Про благодійну
діяльність та благодійні організації»

Двох проектів
постанов КМУ:
Концепції громадянської освіти та
Положення про гру
«Джура»

Головний РИЗИК у роботі групи полягає
В ЗВОЛІКАННІ з боку Адміністрації Президента та Міністерства фінансів із ухваленням ключових нормативно-правових
актів у сфері молодіжної політики.
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Олена
ПодобєдФранківська
менеджер
групи

ПОЛІТИКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
Важливим стало завершення основного етапу декомунізації — усунення з публічного простору назв і символів тоталітарного минулого. Крім того, ухвалено в І читанні
законопроект про реабілітацію жертв політичних репресій,
а також закладено підвалини для проведення архівної реформи України
Ігор Розкладай
головний експерт

Андрій
Когут
менеджер
групи

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ
УХВАЛЕНИЙ
У I читанні законопроект №6574 щодо
вдосконалення процедури реабілітації
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО РОЗРОБКИ:
Законопроекту
«Про державні та
інші свята, пам’ятні
дати і скорботні дні»

Книги проблем
(Green Paper) «Виклики законодавчого регулювання
календаря державних свят»

ЗАХОДИ:
Міжнародний проект із країнами Східного партнерства з доступу до архівів
КҐБ, воркшоп для експертів та посібник
за результатами досліджень

Створення відеоролика «Архіви КҐБ:
доступ відкрито»

ВИКЛИКИ:
Ухвалення законопроекту «Про
державні та інші
свята, пам’ятні дати і
скорботні дні»

Відкриття Музею
монументальної
пропаганди СРСР,
що його блокує
КМДА

Прийняття
у ІІ читанні та в цілому законопроекту
«Про реабілітацію
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму»

Створення Галузевого державного
архіву Українського
інституту національної пам’яті, куди мають бути переміщені
архіви радянських
репресивних органів
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ОХОРОНА
ДОВКІЛЛЯ
2017-й приніс для нас важливу перемогу. Підсумком трирічної адвокаційної роботи групи стало результативне голосування Верховної Ради за закон, який запроваджує європейську процедуру оцінки впливу на довкілля
Олена Кравченко
менеджер
групи

Дмитро Скрильніков
головний експерт

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ
ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ ГРУПИ УХВАЛЕНІ:
Законопроект «Про стратегічну екологічну оцінку». Після його ветування у
жовтні 2016 року був доопрацьований,
ухвалений у I читанні та в листопаді переданий на повторне ІІ читання
Закон «Про
оцінку впливу на
довкілля»

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО РОЗРОБКИ:
Законопроекту
«Про відходи електричного та електронного обладнання»

Законопроекту
«Про батарейки,
батареї і акумулятори»

Впровадження
якісної системи
управління водними
ресурсами у відповідності до Директив ЄС

Якісної системи
управління відходами
у відповідності до
положень Угоди про
асоціацію з ЄС

ДОСЯГНЕННЯ:
Розпочав діяти
Єдиний реєстр із
оцінки впливу на
довкілля
Запуск
Державного
водного кадастру

ВИКЛИКИ
2018:
Зволікання з
прийняттям закону
«Про стратегічну
екологічну оцінку»
та повного пакету
підзаконних актів
Неузгодженість
позицій та зволікання Мінекології із
розробкою законопроекту «Про
відходи»
Лобіювання народними депутатами та
високопосадовцями
інтересів бізнесу
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ЕЛЕКТРОННЕ
ВРЯДУВАННЯ
Україна продовжила динаміку зростання у світових рейтингах розвитку електронного урядування. 2017 рік став роком прийняття ключового
законодавства, яке дає шанс Україні стати однією з найбільш прогресивних
країн Східної Європи в цій сфері
Олег Левченко
головний експерт

ЕКСПЕРТИ ГРУПИ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО РОЗРОБКИ:
Концепції
розвитку електронного урядування
до 2020 року

Концепції розвитку електронної
демократії та Плану
заходів щодо реалізації її першого етапу

Концепції
та Плану дій розвитку цифрової
економіки в Україні
до 2020 року

Плану реалізації проекту впровадження систем електронного урядування в системі пілотних ЦОВВ, що беруть
участь у реалізації комплексної реформи
державного управління
Плану заходів
щодо реалізації
Концепції розвитку
системи надання
електронних послуг

Були надані рекомендації та коментарі стосовно проекту Закону України «Про публічні консультації»
Експерти групи надавали підтримку у формуванні Громадської Ради при Державному
Агентстві з питань електронного врядування
України
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НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
Незважаючи на те, що індекс суспільної довіри до військових реформ є порівняно високим, у низці важливих
напрямків у сфері національної безпеки, зокрема ОПК та СБУ,
реформи гальмуються
Дарія Бібен
менеджер
групи

Денис Васильєв
головний експерт

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
ЕКСПЕРТІВ ГРУПИ ЗА
ОСНОВУ ПРИЙНЯТІ:
Законопроект №6689 щодо підвищення рівня соціального захисту іноземців
або осіб без громадянства, які проходять військову службу в ЗСУ
Законопроект №6109 щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок
і чоловіків під час проходження військової служби

ЕКСПЕРТИ ГРУПИ
ДОЛУЧИЛИСЯ ДО:
Розробки пропозицій до нової редакції законопроекту
«Про основи Національної Безпеки»
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Розробки і
супроводу нормативно-правових
актів для посилення
прозорості у сфері
оборонних закупівель та ОПК

Супроводу пакету законопроектів,
спрямованих на
посилення соціально-правового захисту
учасників війни з
Росією

Моніторингу
річної національної
програми Україна-НАТО

Розробки пропозицій для розвитку
структур територіальної оборони

КОНСТИТУЦІЙНА
РЕФОРМА
2017 рік відзначився кризою конституційного судочинства
через небажання політичних гравців відмовитися від спокуси впливу на Конституційний Суд України
Володимир
Шаповал
головний експерт

Юлія
Кириченко
менеджер групи

ЕКСПЕРТИ
ГРУПИ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО
РОЗРОБКИ
Аналітики щодо
рекомендацій для
удосконалення
змішаної форми
правління (разом з
міжнародною організацією IDEA)

ЗА УЧАСТІ ГРУПИ ВІДБУЛИСЯ:
Моніторинг
нових конституційних положень
та нової редакції
Закону України «Про
Конституційний
Суд України» щодо
ВІДБОРУ НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ
СУДДІВ КСУ

Комунікаційна
кампанія «РЯТУЙТЕ РЕФЕРЕНДУМ»
проти неконституційного Закону «Про
всеукраїнський
референдум»

ЗА КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ТА АДВОКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
ЕКСПЕРТІВ ГРУПИ ВДАЛОСЯ:

Адвокаційна
кампанія щодо
НАЛЕЖНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН у
частині реформи
конституційного
судочинства

ВИКЛИКИ:

Cкасувати положення Закону України «Про
партійну диктатуру» (Ухвалене рішення Конституційного Суду щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого
списку партії у багатомандатному окрузі)

Затягування
реалізації нового
конституційного
права на конституційну скаргу через
кризу конституційного судочинства

Не допустити
практичної реалізації
неконституційного
Закону «Про всеукраїнський референдум»

Імітація відбору на конкурсних
засадах суддів
Конституційного
Суду

Блокування
встановлення
демократичної
процедури проведення національних
референдумів
Конституційні
конфлікти у владному трикутнику через
відсутність конституційної реформи
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РПР-КИЇВ
2017 року представники міської влади все
частіше демонстрували закритість та небажання співпрацювати. Незважаючи на це, нам
вдалося запустити паркувальну реформу. У 2018
році на нас очікує її імплементація та робота з
іншими законопроектами
Леся
Шевченко
головний експерт

Олександр Пліва
головний експерт

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ГРУПИ
УХВАЛЕНИЙ
Закон №5364 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування сфери паркування транспортних засобів»

Оксана
Величко
менеджер групи

ЕКСПЕРТИ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО РОЗРОБКИ:
Законопроекту
№2702-д «Про внесення змін до деяких
законів України
щодо удосконалення законодавчого
регулювання у галузі
зовнішньої реклами»

Проекту рішення Київської міської
ради «Про запровадження експерименту
щодо виплати грошової компенсації вартості надання соціальної послуги денного
догляду дітям із тяжкими порушеннями
розвитку»

РЕАЛІЗОВАНО:
Проект «Моніторинг КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ міста Києва». Розроблено методологію та впроваджено механізм
відбору керівників КП. За участі експертів проведено 5 конкурсів на керівників
КП, обрано 2 керівників
Проект «ЧЕСНА ПАРКОВКА», досліджено реальні надходження від оплати
паркування до міського бюджету, напрацьовано пропозиції щодо реформування
сфери паркування
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Моніторинг впровадження РАМКОВОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
для міста Києва

ЕЛЕКТРОННА
ДЕМОКРАТІЯ
У 2017 році експертна група «Електронна демократія» розширилася до Коаліції з розвитку електронної демократії, до якої
увійшли 15 організацій та 90 експертів. Ця Коаліція розробила Концепцію та план заходів із розвитку електронної демократії, яка затверджена урядом
Сергій
Лобойко
головний експерт

ЗА АДВОКАЦІЙНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ УХВАЛЕНІ:
Оновлене
ПОЛОЖЕННЯ
ЩОДО РОБОТИ
З ПЕТИЦІЯМИ
(схвалене Київською міською
радою)

КОНЦЕПЦІЯ ТА
ПЛАН ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ
в Україні (Концепція — на період до
2020 року включно,
план заходів — до
2018 року включно)

Дмитро Хуткий
менеджер групи

ДОСЯГНЕННЯ
ЗА УЧАСТІ ГРУПИ:
Запрацювало положення про Громадський бюджет (ГБ): проведено перші в Україні два е-голосування щодо
відбору громадських проектів. У голосуваннях взяло участь понад

150 000
КИЯН

Загальна сума коштів, виділена
на ГБ за рік, склала

200 000 000
ГРИВЕНЬ

Освоєно
у 2017-му:

50 000 000 50
ГРИВЕНЬ

ПРОЕКТІВ
РЕАЛІЗОВАНО

Виділено
на 2018-й:

150 000 000 141
ГРИВЕНЬ

Імплементовано
положення щодо
роботи з е-петиціями,
АУДИТОРІЯ ЕСЕРВІСУ виросла у
Києві до 450 ТИСЯЧ
ГРОМАДЯН

ПРОЕКТ
ЗАПЛАНОВАНО

Створена
ГРОМАДСЬКА
БЮДЖЕТНА
КОМІСІЯ
в місті Києві
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РЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ
РЕАНІМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ РЕФОРМ
17 презентацій, понад 350 учасників, 14 створених коаліцій, об’єднання
200 організацій — це не просто цифри! Це великий поштовх до розвитку
всього громадського сектору в регіонах. Тішуся, що досвід РПР є опорою для
розвитку місцевих коаліцій
Іван Омелян
регіональний координатор

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ:

Реалізація політики Регіональної співпраці РПР, зокрема, поширення успішного
досвіду РПР (коаліційної, експертної роботи) серед різних аудиторій на локальному
рівні та стимулювання об’єднання громадянського суспільства в регіонах.

Проведено
17 ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Регіональної співпраці
РПР в областях

Організовано 2 семінари, які мали на
меті роз’яснити принципи спільної діяльності та показати конкретні механізми роботи коаліції на прикладі РПР

Розроблена Карта
інституційної спроможності регіональних коаліцій

Організовано ГРОМАДСЬКУ АСАМБЛЕЮ: SMART РЕФОРМИ, щоб обговорити спільні виклики та поєднати місцевий
і національний порядок денний реформ.
Участь взяли 450 ПРЕДСТАВНИКІВ місцевих коаліцій, міжнародних партнерів,
представників РПР та журналістів
Започаткована спільна робота експертів
РПР та місцевих коаліцій над інтегрованою ДОРОЖНЬОЮ КАРТОЮ РЕФОРМ,
яка б пропонувала реформи на місцевому та національному рівнях

Модель РПР допомагає нам вибудовувати внутрішню модель відповідальності та контролю. Окрім того,
вагомість наших заяв і розроблених проектів рішень значно збільшилась. Спільна
робота також дозволяє побачити проблему з абсолютно різних ракурсів і знайти
оптимальніше рішення
Василь Томчишин
співголова коаліції
громадських організацій Тернопільський
центр реформ
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Конкуренція між громадськими організаціями на місцях часто
нагадувала гру з нульовою сумою. Створення регіональних
коаліцій за прикладом РПР допомагає місцевим ГО усунути ці перешкоди. Головний результат нашого об’єднання – посилення довіри
між місцевими активістами. Влада у більшості випадків змушена рахуватися із позицією об’єднаної спільноти. Коаліція також дозволила
значно посилити експертний потенціал
Сергій Пінчук
співголова коаліції
громадських організацій Рада Реформ
Рівного

Коаліція Київських
Команд
Хмельницька
Рада
Реформ

Рада
Реформ
Рівного

Коаліція Реформ
Богуславщини

Сумська
Рада
Реформ

Об’єднання
громадських
організацій
«Полтава»

Львівська
Рада
Реформ

Громадська
Рада Реформ
(Івано-Франківськ)

НА ЗАСАДАХ
ПОЛІТИКИ
РЕГІОНАЛЬНОЇ
СПІВПРАЦІ РПР
СТВОРЕНІ:

Кожна з наших
організацій має
свій унікальний досвід.
Поєднання різних компетенцій, ідей та досвіду
дає синергію, що і є
запорукою успіху
Дмитро
Сінченко
співголова коаліції громадських
організацій Рада
Експертів (Кропивницький)

Харківська
Реформаторська
Коаліція

Вінницьке
Партнерство
Реформ
Тернопільський
Центр Реформ
Коаліція
«Дніпровські
Реформи»

Одеська
Рада
Реформ
Рада
Експертів
(Кропивницький)

Формат коаліції підсилює кожного
ГО-члена та створює умови для
профільного зростання. У нашому випадку об’єднання надало ваги позиції громадськості в діалозі з місцевою владою. А залучення експертів підвищило якість нашої
роботи. Наразі коаліція стає публічним
майданчиком для дискусій та вироблення
якісних політик розвитку регіону
Олександр Мельник
співголова коаліції
громадських організацій Коаліція Реформ Богуславщини

Саме з семінару, який був проведений представниками РПР, почалася історія консолідації громадянського
суспільства в Харкові. Принципи роботи,
взаємодії та створення Дорожньої карти
реформ ми імпортували з найкращих практик РПР та активно застосовуємо
Дмитро Булах
співголова Ради
коаліції Харківська
Реформаторська
Коаліція

35

РПР-ХАБ
Христина
Рибачок
менеджер
з відносин
з ГО-учасницями

Ірина
Кононова
офіс-менеджер

Філіп
Альїд
менеджер
подій

Дискусійний клуб
із Юлією
Мостовою

Семінар для регіональних
журналістів «Реформи
мають значення»

Засідання Ради РПР
та експертів

Пластуни
передали
Вифлеємський
вогонь

Події ГО-учасниць.
Презентація онлайн-курсу
«Публічні контракти
та громадський
моніторинг»
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Дискусійний клуб з
Володимиром
В’ятровичем

Загальні збори РПР від 18 грудня 2017 року

Зустріч із послом Норвегії
Уле Тер’є
Хорпестадом

Громадська
асамблея:
SMARTреформи

Намет-вігвам
РПР, зона суспільних ініціатив, фестиваль
ZaxidFest
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ВІДКРИТИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РЕФОРМ
Ігор Конопка
координатор
ВУР

ВІДКРИТИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РЕФОРМ —
спільний освітній проект РПР та ЦЕДЕМ,
що проводиться за підтримки уряду
Швеції. ВУР — найпотужніша складова
освітнього напрямку діяльності РПР.

МІСІЯ:
розвивати активну молодь для впровадження соціальних проектів та реформування країни.

ЗАВДАННЯ:
Поглибити знання
студентів у сфері
реформ та навчити їх
механізмам роботи в
громадському секторі
Сформувати та
розвинути в студентів ключові професійні компетенції громадського активіста

ПРОГРАМА
ТЕОРІЯ:

ПРАКТИКА:

Лекції, тренінги, практикуми, майстер-класи, дискусії за участі провідних
експертів галузі реформ, громадських
активістів, політиків, відомих журналістів, блогерів та лідерів думок, а також
тренерів-представників бізнесу

Стажування в
організаціях-учасницях РПР

Участь у підготовці й проведенні акцій прямої дії

Організація
та допомога
в організації
подій коаліції

Можливість
долучитися до
проектної роботи

ТЕМАТИКА:
Пріоритетні
реформи
РПР на поточний рік

Світогляд:
розуміння трансформацій та
творення змін

Професійні компетенції:
стратегування,
проектний, івент
і тайм-менеджмент, фандрайзинг,
адвокація реформ,
комунікації, публічні виступи, командотворення

Інструментарій:
бюджет участі,
e-gov, «ЧЕСНО»,
журналістські та
антикорупційні
розслідування
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ВУР У 2017-МУ

89
експертівспікерів

428
заявок

61
учасник

13
вільних
слухачів

24
навчальні
суботи

навчальних
годин

150

18
додаткових
занять у будні

6 000+
годин стажування
в організаціях РПР

30%

5%

випускників —
у громадському
секторі

випускників —
на державній
службі

+1433
нових підписників сторінки у Facebook
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ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СЕКРЕТАРІАТУ РПР У 2017 РОЦІ
РЕАНІМАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ РЕФОРМ —
це коаліція, що задає
високі стандарти не
лише для політиків,
а й для громадського
сектору. РПР працює
на засадах прозорості та підзвітності
суспільству за використання фінансових
ресурсів, отриманих
на підтримку його
діяльності.

Протягом 2017
року фінансову
підтримку надавали: Європейський
Союз (European
Commission),
Шведська Агенція
з міжнародного
розвитку (SIDA),
Omidyаr Network.

Загальний обсяг фінансування
діяльності Секретаріату
РПР у 2017 році склав

342 325 ЄВРО.
Ефективне використання
цих коштів надає можливість
сприяти розбудові демократичної
європейської країни.

9,45%
Omidyаr
Network

80,28%
Європейський
Союз (European
Commission)

ОСНОВНИМИ
НАПРЯМКАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ
Секретаріату РПР у
2017 році були: адвокаційний, комунікаційний, міжнародний та
регіональна співпраця.
У загальному обсязі
фінансування окремо виділено витрати
на організаційний
розвиток ГО-учасниць
РПР, розробку аналітичних продуктів та
утримання офісу РПР.
Управлінські витрати
включають витрати на
управління проектами.

10,27%
Шведська Агенція
з міжнародного
розвитку (SIDA)

Офіс
РПР

Управлінські
витрати

16,25%

22,35%

Адвокаційний
напрямок

16,12%

РОЗПОДІЛ
ВИТРАТ

Комунікаційний
напрямок

15,34%

Організаційний
розвиток

3,53%
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Регіональний
напрямок

Аналітичні
продукти

Міжнародний
напрямок

6,89%

7,78%

11,74%

Фінансування діяльності Секретаріату
РПР здійснюється на
принципах прозорості,
уникнення подвійного
фінансування, чесності, відповідальності, справедливості,
підзвітності та рівних
можливостей.

СУБГРАНТИ
У 2017 році Центром демократії та верховенства
права в рамках реалізації проекту «Посилення коаліції РПР» було оголошено та проведено
4 Конкурси субгрантів для громадських організацій-учасниць РПР.

Наталія Євченко
менеджер
проекту
«Посилення
коаліції РПР»

Всього
отримано
заявок

65

Підтримано
проектів

17

12 проектів
включають
регіональний
компонент

Ванда Козуб
фінансовий
менеджер
ЦЕДЕМ

Володимир
Желізко
фінансовий
менеджер
Центру UA

Підтримані проекти сприяють досягненню
ключових пріоритетів РПР у таких сферах
реформ: децентралізація, антикорупція,
національна безпека, судова реформа,
енергетика, виборче законодавство, реформа органів правопорядку.
Протягом 2017 року
найбільшу організаційну та фінансову
підтримку діяльності
Секретаріату РПР
забезпечували такі
громадські організації: ГО «Центр
демократії та верховенства права»
(90%), ГО «Центр
UA» (10%).
Фінансова звітність
цих організацій
підтверджується
щорічним аудитом,
що гарантує прозоре використання
отриманих коштів
від донорів.

121 556
євро виділено
на фінансування
проектів

* Наведена фінансова інформація показує фактичні витрати на підтримку діяльності РПР та Секретаріату, але не включає фінансування
громадських організацій-членів РПР, що просувають окремі реформи.

Міжнародна благодійна
організація «ЕкологіяПраво-Людина»

Антикорупційний
штаб

Громадська
організація
«Лід Офіс»

Асоціація
«Енергоефективні
міста України»

Громадська організація «Європа
без бар’єрів»

Молодіжний
націоналістичний
конгрес

Асоціація з енергоефективності та
енергозбереження

Центр громадянського представництва «Життя»

Національний
екологічний
центр України

Інститут
виборчого
права

Громадянська
мережа
«Опора»

AE

E

Асоціація
податкових
консультантів

Інститут
громадянського
суспільства

Асоціація
розвитку
і безпеки

Інститут економічних
досліджень та політичних консультацій

Асоціація сприяння самоорганізації
населення

Інститут
євроатлантичного
співробітництва

Бюро
екологічних
ініціатив

Інститут світової
політики

Вікімедіа
Україна

Інститут розвитку
регіональної преси

Восток-SOS

Інститут соціально-економічної
трансформації

Всеукраїнська
агенція інвестицій
та сталого розвитку

Міждисциплінарний
науково-освітній центр
щодо протидії корупції
в Україні (ACREC)

Всеукраїнське
об’єднання малого
та середнього бізнесу «Фортеця»
Українська мережа
енергетичних
інновацій

Логотип конгресу
Латинська версія / повна

Коаліція громадських організацій
«За тверезу Україну»
Логотип конгресу
Кирилічна версія / повна

Діксі Груп
Аватарка для використання
у соцмережах

Громадська
організація
«Юридична сотня»
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Кирилічна версія / абревіатурна

ГО «Конгрес
активістів
культури»

Детектор-медіа

Центр політичних
студій та аналітики «Ейдос»

Латинська версія / абревіатурна

Комітет
виборців україни

Громадянське
суспільство
онлайн

Ініціатива Е+

Міжнародна громадська організація
«Інтерньюз-Україна»

Центр
розвитку
інновацій

Аватарка для використання
у фото / відео матеріалах

Громадська
організація «Культурна асамблея»
Організація
«КримSOS»

«EasyBusiness»

Благодійна організація «Партнерство
кожній дитині»
Благодійний
фонд «Пацієнти
України»
Національна
скаутська організація України
Платформа
«Громадський
контроль»
Громадська організація «Платформа
прав людини»
Подільська агенція
регіонального
розвитку
Благодійний
фонд «Право
на захист»
Громадський проект
масових відкритих
онлайн-курсів
«Прометеус»
Урядово-громадська
ініціатива «Разом
проти корупції»
Громадська
організація
«Agro.Reforms.UA»

«Родина»
Рух
«Ні хабарництву»
Рух сприяння
територіальній
обороні України
Спілка
археологів
України
Спілка
української
молоді
Агенція
«Спільні
зусилля»


 РОМ А  С 
ОН Т РОЛ 

ПЛАТФОРМА
П Р А В

Л Ю Д И Н И

Ліга
інтернів

Творчий
центр
ТЦК

Центр
протидії
корупції

Український
форум
благодійників
Логотип. Фирменный блок

Українська
федерація
убезпечення
Фирменный

блок

(в

дальнейшем

Центр
сприяння
реформам

называемый

логотипом), состоит из комбинации графического
элемента (графемы) и фонетического (фонемы).
Логотип является константой и основным элементом
фирменного стиля Федерации.

Український
науковий
клуб

Громадська організація «Центр
спільних дій»

Український
Незалежний
Центр
Політичних
Досліджень

Центр соціально-економічних
досліджень
«CASE Україна»

Использование логотипа должно соответствовать
правилам, описанным в данном руководстве.
Для правильного использования логотипа необходимо
иметь его оригинальную электронную версию.
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Український
центр європейської
політики

Всеукраїнська
екологічна громадська організація
«МАМА-86»

Центр економічних
досліджень «Фінансовий пульс»

Transparency
International

CASE Україна
Центр соціально-економічних досліджень

UKRAINE

Фонд «Демократичні ініціативи»
ім. Ілька Кучеріва
Форум
«Здоров’я»

Фундація
DEJURE

Центр громадського
моніторингу
та досліджень
Центр демократії
та верховенства
права
Центр досліджень
визвольного
руху
Центр
екологічних
ініціатив «Екодія»
Центр
економічної
стратегії
Центр інноваційної освіти
Про.Світ
Центр
локального
самоврядування
Центр
політикоправових
реформ

ОРГАНІЗАЦІЇУЧАСНИЦІ

Ця публікація видана
за підтримки Європейського Союзу в рамках
реалізації проекту «Посилення коаліції РПР»,
який впроваджується
Центром демократії та
верховенства права.
Зміст цієї публікації є
виключною відповідальністю Центру демократії
та верховенства права
і в жодному разі не
відображає погляди
Європейського Союзу.

Переглянути
всі річні звіти РПР

Переглянути
річні звіти
ГО-учасниць РПР

м. Київ,
вул. Ольгинська, 6,
2 поверх, оф. 21
+38 067 401 20 48
platforma.reform@gmail.com
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RPR.ORG.UA

