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ВСТУПНЕ
СЛОВО

Тарас Шевченко,
співголова Ради РПР,
директор Центру демократії
та верховенства права

«У контексті реформ 2018 рік був неоднозначним. З одного
боку — прогрес у формуванні Вищого антикорупційного суду
України, у медичній реформі, продовженні децентралізації. З
іншого боку — безкарність, символом якої стала справа Катерини Гандзюк, і саботаж розслідування корупційних злочинів.
У цьому році РПР продовжує бути найбільшим об’єднанням
громадських організацій, яке п’ятий рік працює над просуванням реформ в Україні. У грудні ми ухвалили важливе рішення про майбутню трансформацію у громадську спілку
«Коаліція РПР».
Досягненням року стала Дорожня карта реформ РПР на
2019–2023 рр. з баченням реформування та розвитку країни
у 21 сфері державної політики».
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Вступне слово
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Юлія Кириченко,
співголова Ради РПР,
член правління Центру
політико-правових реформ

«У 2018 році Парламент та Президент змушені орієнтуватися на наступні вибори. Природно, що реформи сповільнюються. Вперше в державі ввели правовий режим
воєнного стану. Та Україна прожила цей складний рік без
конституційних криз, заклала конституційний фундамент
для євроатлантичного майбутнього.
Продовжився рух створення антикорупційних інституцій —
формування Вищого антикорупційного суду, запрацювало Державне бюро розслідувань. Вдалося оновити склад
Центральної виборчої комісії, але не вдалося провести
виборчу реформу. Викликом виборчого 2019 року є запобігання згортанню реформ та продовження успішних вже
новою владою.
РПР ухвалив стратегічно важливе рішення про внутрішнє
реформування, попереду — складний шлях реалізації плану трансформації у громадську спілку “Коаліція РПР”».

стор. 4
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Наталія Лигачова,
співголова Ради РПР
(до грудня 2018 року),
голова ГО «Детектор медіа»

«У 2018 році Реанімаційний Пакет Реформ вкотре продемонстрував свою можливість впливати на впровадження
реформ в Україні, зокрема через медійне середовище,
завдяки синергії зусиль ГО-учасниць коаліції. Власні стратегічні плани члени коаліції вписували у загальні тренди,
що підсилювало сукупні можливості та ефективність.
Протягом 2018 року саме медійні організації-члени РПР
створили медіарух «Медіа за свідомий вибір». ГО-члени
РПР активно працювали над подоланням кризи у Суспільному мовнику, над впровадженням передвиборчих дебатів
тощо».
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ЯК ПРАЦЮЄ КОАЛІЦІЯ
Реанімаційний Пакет Реформ (РПР) —
найбільша в Україні коаліція громадських організацій та експертів, які спільно діють заради
розробки та імплементації необхідних для країни
реформ. У 2018 році РПР об’єднав 84 громадські
організації та понад 300 експертів, які співпрацювали у 21 профільній групі.

Місія РПР — підтримка та просування реформ з метою
розбудови незалежної, демократичної, правової, сильної та авторитетної української держави із заможним
суспільством і рівними можливостями кожної особи для
розвитку та самореалізації, а також сприяння консолідації українського громадянського суспільства.
..........................................................................................................................

СТРУКТУРА ВРЯДУВАННЯ
Рішення РПР ухвалюються колегіально за трирівневою структурою.

1

Збори громадських організацій — вищий орган.

стор. 6
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Склад:
представники усіх 84
громадських організацій.
Право голосу мають ГО-учасниці РПР,
асоційовані члени беруть участь
у Зборах з правом дорадчого голосу.
Збори відбуваються щонайменше
двічі на рік.
Рішення ухвалюються двома
третинами голосів присутніх.

Як працює коаліція

Рада РПР — орган стратегічного управління.
Склад: 12 представників
громадянського суспільства.
Склад Ради щороку оновлюється
щонайменше на третину й обирається
голосуванням на засіданні Зборів.
Раду очолюють двоє
чи більше співголів.
Впроваджує ухвалену Зборами
стратегію, розробляє та ухвалює
стратегічні рішення.

2

Рішення ухвалюються простою більшістю голосів від загального
складу.
...........................................................................

3

Секретаріат РПР — виконавчий
орган коаліції.
Cприяє громадським організаціям
та експертам у просуванні реформ
за узгодженими пріоритетами.
Відділи Секретаріату функціонують
за чотирма напрямками:
• адвокаційний
• комунікаційний
• міжнародний
• регіональний.

.............................................................................................................................

Експертні групи

об’єднують представників ГО-учасниць
коаліції РПР та незалежних експертів за профільними напрямками
з метою впровадження реформ, забезпечення діалогу влади
та суспільства, а також здійснення громадського контролю за
діяльністю влади.

У коаліції функціонує 21

експертна група за різними напрямками роботи.
Річний звіт РПР 2018
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ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ КОАЛІЦІЇ
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БЕЗПЕКА
Конституційна
реформа

Судова
реформа

Реформа органів
правопорядку

Медіареформа

Національна
безпека

Антикорупційна
реформа

..................................................................................................................................................................................

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Реформа
виборчого
законодавства

Реформа
публічної
адміністрації

Реформа місцевого самоврядування
та децентралізація влади

Електронна
демократія
Муніципальний
розвиток

..................................................................................................................................................................................

ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Економічний
розвиток

Податкова
та бюджетна
реформа

Реформа фінансового сектору
та пенсійної системи

Реформа
енергетичного
сектору
Охорона
довкілля

..................................................................................................................................................................................

ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК
Реформа системи
охорони здоров’я

Молодіжна
політика

Політика
національної пам’яті
стор. 8
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Культура

Реформа освіти
та науки
Як працює коаліція

РАДА РПР 2018
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

Юлія Кириченко,
співголова Ради РПР,
член правління Центру
політико-правових реформ

Тарас Шевченко,
співголова Ради РПР,
директор Центру демократії
та верховенства права

Наталія Лигачова,
співголова Ради РПР (до грудня
2018 року), голова громадської
організації «Детектор медіа»

Ігор Бураковський,
голова Правління Інституту
економічних досліджень
та політичних консультацій

Ірина Бекешкіна,
директор Фонду «Демократичні
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва

Леся Василенко,
голова правління
ГО «Юридична Сотня»

Гліб Вишлінський,
виконавчий директор
Центру економічної стратегії

Олександра Дворецька,
голова правління
ГО «Восток SOS»

Світлана Конончук,
виконавчий директор
Українського незалежного центру
політичних досліджень

Віктор Таран,
голова Центру політичних
студій та аналітики «Ейдос»

Анатолій Ткачук,
директор з питань науки та розвитку
Інституту громадянського суспільства

Ярина Ясиневич,
керівник програм Центру
досліджень визвольного руху

Річний звіт РПР 2018

Рада РПР 2018
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СЕКРЕТАРІАТ РПР 2018
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

В.о. керівника
Секретаріату
Богдан Яцун

Наталія Євченко
керівник Секретаріату
до листопада 2018 року

Артем Миргородський
керівник Секретаріату
до січня 2018 року

АДВОКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ

В.о. керівника
відділу

Роман Остапчук

Андрій Гевко
до жовтня 2018 року

Менеджери
з адвокації
Юрій Микитюк

Олександр Кашко
до червня 2018 року

Богдан Яцун
до листопада 2018 року

КОМУНІКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ

Керівник
відділу
Ярина Бусол

Ірина Соломко
до листопада 2018 року

SMMменеджер

PR-менеджер
Інна Неродик

до листопада 2018 року

стор. 10
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Секретаріат РПР 2018

Артем Скрипник

МІЖНАРОДНИЙ НАПРЯМ

Керівник
відділу

Олена Прокопенко

Менеджери з
міжнародних
відносин
Георгій Бушуєв

Назар Комнацький
до серпня 2018 року

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАПРЯМ

Регіональний
менеджер з
комунікацій

Регіональний
координатор

Надія Мазур

Іван Омелян

Менеджер
з відносин
із ГО

Менеджер
подій
Христина Рибачок
до липня 2018 року

Філіп Альїд

Офісменеджер
Світлана Гуляницька

Ірина Кононова
до червня 2018 року

Річний звіт РПР 2018

Секретаріат РПР 2018
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ
РПР НА 2018–2019 РОКИ
Стратегічні завдання затверджені
Загальними зборами РПР

1 2
3 4
5 6
Формування та
просування громадського порядку
денного реформ шляхом діалогу з
владою, підвищення рівня суспільної
підтримки реформ в Україні та
серед міжнародних партнерів.

............................................................... .................................................................. ..........................................................

..................................................................................................................................................................................

Допомога в адвокації та
комунікації реформ громадським
організаціям-учасницям РПР.

..................................................................................................................................................................................

Створення майданчика
для експертних обговорень
із залученням стейкхолдерів і
координація зусиль для розробки
політико-адміністративних рішень.

Консолідація громадськості,
розвиток демократії участі,
зокрема на місцевому рівні,
розвиток громадянської
освіти та залучення громадян
до реформування держави.

..................................................................................................................................................................................

Створення
сприятливого середовища для
розвитку громадських об’єднань
та захисту ГО-учасниць РПР
і громадських активістів.

Формування міжрегіональної
єдності громадян у межах
всієї України.

..................................................................................................................................................................................

стор. 12
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Стратегічні завдання РПР на 2018–2019 роки

РЕЗУЛЬТАТИ
2018 РІК

300

84

громадські організації

законопроектів,
ухвалених в цілому
за адвокаційної
підтримки РПР

експертна
група

21

15

підписників у Facebook

43 000

78

заходів
різного формату

76 000

+
експертів

+

підписників у Twitter

+

9 000

+

унікальних
відвідувачів
сайту

50

+

16

регіональних
коаліцій

міжнародних
партнерів
Річний звіт РПР 2018
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РЕЗУЛЬТАТИ
АДВОКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ
Ухвалено в цілому 15 проектів законів з бази адвокації РПР. Ключові
законопроекти:
Про Вищий
антикорупційний
суд України

Про внесення змін до Закону
України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад»

Про приватизацію
державного і
комунального майна

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
відновлення кредитування

Про забезпечення
прозорості у
видобувних галузях

Про стратегічну
екологічну оцінку

Про валюту та
валютні операції

Про національну
безпеку України

..................................................................................................................................................................................

Підготовлено Дорожню карту реформ на 2019–2023 рр.
..................................................................................................................................................................................

Проведено 48 експертних обговорень за участі стейкхолдерів.
..................................................................................................................................................................................

Рекомендовано до ухвалення Верховній Раді 73 законопроекти, та ще
30 проектів законів рекомендовано не підтримувати.
..................................................................................................................................................................................

Продовжено програму захисту громадських активістів:
проведено 2
комітетські слухання
у Верховній Раді

підготовлено експертну довідку
про випадки переслідування
активістів у 2014–2018 рр.

..................................................................................................................................................................................
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ НАПРЯМ
.....................

Опубліковано 37 колонок
експертів РПР у виданні
«Дзеркало тижня».

Організовано 24 ефіри
для експертів РПР.

..................................................................................................................................................................................
................. ..........................

Підготовлено 2 лонгріди
стосовно ключових реформ.

Організовано 3 тренінги
з комунікації.

..................................................................................................................................................................................

Проведено 19 медіа-заходів
різного формату (пресконференції, прес-брифінги,
медіа-сніданки тощо).

Проведено 2 освітні
заходи для регіональних
журналістів.

..................................................................................................................................................................................

Спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва
запущено щотижневу програму «Комунікатор реформ» на
Громадському радіо та UA: Українське радіо.
..................................................................................................................................................................................

МІЖНАРОДНИЙ НАПРЯМ
Партнерство в організації щорічної міжурядової конференції з питань
українських реформ Ukraine Reform Conference.
..................................................................................................................................................................................
............................

Організовано 3 круглі
столи Київ-БрюссельВашингтон.

Проведено 8 дипломатичних
сніданків за участі представників
понад 20 посольств та
міжнародних організацій.

..................................................................................................................................................................................
.......................... .................................

Розіслано 26 англомовних
ньюзлеттерів РПР для 500
іноземних дипломатів.

Забезпечено участь експертів
РПР у 6 міжнародних конференціях за кордоном.

..................................................................................................................................................................................

Опубліковано 12 статей
експертів РПР в англомовних виданнях: Newsweek,
Atlantic Council, Business
Ukraine, Kyiv Post.

Організовано 30 зустрічей
експертів РПР із високопосадовцями західних держав та
представниками міжнародних
організацій.

..................................................................................................................................................................................
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РЕГІОНАЛЬНИЙ НАПРЯМ
.....................

Презентовано
Регіональну співпрацю
РПР у 29 містах.

Реалізовано місцеву
Дорожню карту реформ
у 12 містах.

..................................................................................................................................................................................
.................... ..........................

Створено 16 місцевих
коаліцій.

Проведено форум для
регіональних коаліцій.

..................................................................................................................................................................................

Забезпечено сприяння
в отриманні грантів на
реалізацію Дорожньої карти реформ для 5 коаліцій.

Організовано 2 стажування для представників
регіональних коаліцій
у Секретаріаті РПР.

..................................................................................................................................................................................
......................................

Організовано семінар
із розвитку електронної
демократії для 10 коаліцій,
а також 2 семінари з
комунікації реформ.

Проведено 2 тренінги
з організаційного
розвитку в Тернополі
та Харкові.

..................................................................................................................................................................................

стор. 16
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Результати

ПОДІЇ РОКУ
У 2018 році Реанімаційний Пакет Реформ організував 78 заходів різного формату, які відвідали більш ніж 1500 осіб.

НАЙМАСШТАБНІШІ ПОДІЇ:

17
КВІТЕНЬ

Форум «Реформи під прицілом: діалог громадськості та уряду» за
участі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з нагоди двох років
роботи оновленого складу Кабінету Міністрів України.
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Події року

стор. 17

14

Форум «ЧиЄ вікно можливостей для реформ за рік до виборів?» за
участі представників Кабінету Міністрів України та послів держав
Євросоюзу.

ЧЕРВЕНЬ

стор. 18
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Події року

11

ВЕРЕСЕНЬ

Форум «Повна мобілізація: спільний план дій» за участі Прем’єрміністра Володимира Гройсмана та Голови Верховної Ради Андрія
Парубія, під час якого визначено спільний план дій для громадськості,
Уряду, Парламенту та бізнесу на 2019 рік.

Річний звіт РПР 2018

Події року

стор. 19

9

Публічне обговорення Економічного блоку нової Дорожньої карти
реформ на 2019–2023 рр.

ЛИСТОПАД

стор. 20
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Події року

13

Публічне обговорення блоку «Публічне управління» нової Дорожньої
карти реформ на 2019–2023 рр.

ЛИСТОПАД
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Події року

стор. 21

15

Публічне обговорення блоку «Верховенство права» нової Дорожньої
карти реформ на 2019–2023 рр.

ЛИСТОПАД

стор. 22
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Події року

ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ 2018:
УЧАСНИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНА
РЕФОРМА

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Володимир
Шаповал

Юлія
Кириченко

ГО, які входять
до складу групи:

Центр політикоправових реформ

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Скасування неконституційного Закону
«Про всеукраїнський референдум» через
порушення питання та правовий супровід
справи в Конституційному Суді Україні (КСУ).

3

Відкрито провадження в КСУ у
справі щодо неконституційності
е-декларування для антикорупційних
активістів.

2

Внесено подання до КСУ щодо
неконституційності процедури відбору
кандидатів у судді Конституційного
Суду у Парламенті.
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стор. 23

СУДОВА
РЕФОРМА

Менеджер
групи:

Вікторія
Ободовська

Головний
експерт
групи:

Головний
експерт
групи:

Роман
Куйбіда

Михайло
Жернаков

ГО, які входять до складу групи:
Центр демократії та
верховенства права

Центр політикоправових реформ

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Підготовка законопроекту
щодо забезпечення
прозорості та
ефективності процедур
кваліфікаційного
оцінювання.

Активна участь
у діяльності
Громадської ради
доброчесності.

стор. 24

3
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2

Фундація
DEJURE

Адвокація ухвалення
законодавства щодо
створення Вищого
антикорупційного
суду України (ВАКС).

Кампанія громадського
контролю ЧЕСНО. Фільтруй
суд! — моніторингова
ініціатива з метою
очищення суддівських лав
від недоброчесних суддів.

4

Експертні групи 2018: учасники та досягнення

РЕФОРМА ОРГАНІВ
ПРАВОПОРЯДКУ

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Олександр
Банчук

Володимир
Петраковський
ГО, які входять до складу групи:
Центр політикоправових реформ

StateWatch

Асоціація
УМДПЛ

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1
3

Участь у нормативному забезпеченні діяльності та підбору кадрів
до Державного бюро розслідувань, а також участь у роботі Ради
громадського контролю при НАБУ та добору детективів.

Участь у розробці Дисциплінарного статуту та
Порядку оцінки діяльності Національної поліції.

2

Проведено дослідження дисциплінарної практики
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, висновки
якого частково враховані Комісією.
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стор. 25

АНТИКОРУПЦІЙНА
РЕФОРМА

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Олександр
Лємєнов

Антон
Марчук

Трансперенсі
Інтернешнл Україна

Центр політичних
студій та аналітики
«Ейдос»

ГО, які входять
до складу групи:

Центр політикоправових реформ

Центр демократії та
верховенства права

StateWatch

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1
3

Адвокація та ухвалення законодавчих актів щодо
створення та діяльності ВАКС.

стор. 26

Початок конкурсного
відбору суддів ВАКС.
Збереження незалежності Національного
антикорупційного бюро України та антикорупційних
інструментів (е-декларування).
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2

МЕДІАРЕФОРМА

Менеджер
групи:

Віта
Володовська

Головний
експерт
групи:

Головний
експерт
групи:

Ігор
Розкладай

Вадим
Міський
Центр демократії та
верховенства права

Детектор Медіа

Інститут розвитку
регіональної преси

Інтерньюз-Україна

ГО, які входять
до складу групи:
Центр UA

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1
3

Підтримка у створенні незалежного Суспільного мовника в
Україні. Участь у розробці внутрішніх політик, зокрема адвокація
ухвалення Редакційного статуту ПАТ «НСТУ».
Підтримка успішного завершення роздержавлення
друкованих ЗМІ шляхом розробки двох законопроектів, спрямованих на усунення системних
проблем реформи: № 6560 та № 8441.

2

Проведення кампанії за ратифікацію Конвенції Ради
Європи про доступ до офіційних документів.
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стор. 27

НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА
Асоціація розвитку
та безпеки

Юридична Сотня

Інститут ЄвроАтлантичного
співробітництва

Рух сприяння
територіальній
обороні України

ГО, які входять
до складу групи:
Незалежний антикорупційний комітет з
питань оборони

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Ухвалено законопроекти щодо посилення соціально-правового
захисту учасників війни з Росією: № 5027 щодо правового та
соціального захисту військовослужбовців; № 6298 щодо державної
підтримки учасників бойових дій; № 6052 щодо проходження
військової служби; № 6689 щодо підвищення соціального захисту
іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу;
№ 6109 щодо забезпечення рівних прав жінок і чоловіків під час
проходження військової служби у ЗСУ; № 6268-1 щодо підвищення
соціального захисту військовослужбовців (сімей померлих ветеранів).

Розроблено та частково ухвалено пропозиції до нової редакції
закону «Про основи національної безпеки», спрямовані на
імплементацію стандартів НАТО, зокрема щодо забезпечення
демократичного цивільного контролю, реформи СБУ й
оборонних закупівель.

3
стор. 28

2

Внесено зміни до Бюджетного кодексу, які дають можливість
фінансувати з місцевих бюджетів заходи, спрямовані на
територіальну оборону.
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РЕФОРМА
ВИБОРЧОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

Менеджер
групи:

Надія
Пашкова

Головний
експерт
групи:

Головний
експерт
групи:

Ольга
Айвазовська

Світлана
Конончук

ГО, які входять до складу групи:
Громадянська
мережа ОПОРА

Інститут
виборчого
права

Інтерньюз-Україна

Український
незалежний
центр політичних
досліджень

Платформа прав
людини

Міжнародна
фундація
виборчих
систем (IFES)

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Оновлення складу Центральної виборчої комісії.

3

Реєстрація 178 правок до проекту Виборчого кодексу України.

5

Участь у розробці законопроекту № 9100-1 «Про місцеві вибори».

Розробка законопроекту № 8270 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за порушення виборчого законодавства».

Участь у розробці проекту Закону України № 7366-2 «Про
вибори народних депутатів України».
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2
4
стор. 29

РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Ігор
Коліушко

Мар’яна
Рибій

ГО, які входять
до складу групи:

Центр політикоправових реформ

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Участь у реформуванні 10 пілотних
міністерств та 2 державних агентств.

Участь у розробці законопроекту № 9456
«Про адміністративну процедуру».

3

Участь у напрацюванні Положення про систему професійного
навчання державних службовців, голів місцевих державних
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6
лютого 2019 р. № 106.

Розробка разом з Урядом нових законопроектів «Про Кабінет Міністрів України» та
«Про центральні органи виконавчої влади».

стор. 30

2
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4
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РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Анатолій
Ткачук

Іван
Лукеря
ГО, які входять до складу групи:

Український
незалежний
центр політичних
досліджень

Інститут
громадянського
суспільства

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Внесено зміни до Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» щодо добровільного
приєднання територіальних громад сіл, селищ до
територіальних громад міст обласного значення.

Супровід об’єднання територіальних
громад (ОТГ), розширення їхніх фінансових
та управлінських можливостей (станом на
лютий 2019 року створено 878 ОТГ).

3

2

Участь у розробці законопроекту про внесення змін
до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» щодо перспективних планів
формування територій громад Автономної Республіки
Крим, областей (реєстр. № 9441 від 21 грудня 2018 р.).
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стор. 31

ЕЛЕКТРОННА
ДЕМОКРАТІЯ

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Сергій
Лобойко

Дмитро
Хуткий

Центр розвитку
інновацій

Центр політичних
студій та аналітики
«Ейдос»

ГО, які входять
до складу групи:
Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

Подільська агенція
регіонального розвитку

Громадянське
суспільство онлайн

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Більш ніж 150 органів місцевого самоврядування запровадили
громадський бюджет (бюджет участі), сукупний розмір якого за 2016–
2018 рр. сягнув понад 1 млрд грн.

Адвокація Всеукраїнського громадського бюджету та організація
експертної мережі на базі РПР щодо розробки його моделі.

2

3

Близько 2 млн українців користується інструментами е-демократії.

5

Запущено роботу Національного банку ІТ-рішень.

Вперше в Україні проведено дослідження рівня розвитку місцевої
е-демократії (Індекс еДем), також інвентаризацію й аналіз
е-консультацій, зібрані всеукраїнські дані щодо стану розвитку петицій.

стор. 32
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4

МУНІЦИПАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК

Менеджер
групи:

Оксана
Величко
Головний
експерт
групи:

Головний
експерт
групи:

Олександр
Пліва

Леся
Шевченко

ГО, які входять до складу групи:

Урядово-громадська
ініціатива «Разом
проти корупції»
Центр політичних
студій та аналітики
«Ейдос»

Фундація
«Відкрите
суспільство»

Агенція
«Спільні
Зусилля»

Центр
політикоправових
реформ

Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього
бізнесу «Фортеця»

«Родина»

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1
3

Впровадження Закону щодо реформування сфери паркування
транспортних засобів.

2

Участь у розробці законопроекту № 7267-д щодо впровадження
ідентифікації та реєстрації тварин.

Ухвалено Постанову Кабінету Міністрів щодо скасування необхідності
розробки історико-містобудівного обґрунтування за наявності історикоархітектурного опорного плану міст і селищ, віднесених до Списку
історичних населених місць України.

Розроблено та проадвокатовано ухвалення нового Порядку погодження
відхилень від Державних будівельних норм у співпраці з Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України.

5

4

Ухвалено рішення Київської міської ради щодо реалізації прав на
розміщення та/або облаштування паркувальних майданчиків через
електронну систему ProZorro.Продажі.
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ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Гліб
Вишлінський

Дмитро
Ливч
ГО, які входять до складу групи:
Центр економічної
стратегії

Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій

CASE Україна

Центр Сприяння
Реформам

Український Центр Європейської
Політики

«Легкий бізнес»

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Відкриття провадження в КСУ у справі щодо неконституційності
мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення
на підставі рішення Європейського суду з прав людини від 22
травня 2018 року про визнання мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення таким, що порушує права
українців-власників цієї землі в рамках справи «Зеленчук та
Цицюра проти України».

Участь у розробці та ухвалення законопроекту № 2473-VIII
«Про валюту і валютні операції».

3
стор. 34

2

Набуття чинності законопроекту № 2530-VIII «Про внесення змін
до Митного кодексу України та деяких інших законів України
щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації
здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через
митний кордон України».
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ПОДАТКОВА ТА
БЮДЖЕТНА РЕФОРМА
Головний
експерт
групи:

Володимир
Дубровський
ГО, які входять до складу групи:
Інститут соціально-економічної трансформації

Інститут економічних
досліджень та політичних
консультацій

Центр економічної
стратегії

Асоціація
податкових
консультантів

CASE Україна

Центр політичних
студій та аналітики
«Ейдос»

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Напрацьовано та ухвалено Постанову Кабінету Міністрів № 472
«Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації
та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмнотехнічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових
операцій».

Участь у розробці законопроекту № 10012 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення
норм, які порушують права та законні інтереси підприємців)».

3

2

Напрацьовано та ухвалено Постанову Кабінету Міністрів № 496
«Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та
ремонту реєстраторів розрахункових операцій».
Річний звіт РПР 2018

Експертні групи 2018: учасники та досягнення

стор. 35

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
ТА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
Головний
експерт
групи:

Головний
експерт
групи:

Руслан
Чорний

Віталій
Мельничук

Центр економічної
стратегії

Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій

Інститут соціальноекономічної
трансформації

Центр економічних досліджень
та прогнозування «Фінансовий
пульс»

ГО, які входять
до складу групи:
Українська федерація убезпечення

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Участь у розробці та реєстрації законопроекту № 9417 «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення».

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.

3
стор. 36

2

Розробка та ухвалення стратегії розвитку державних банків, що
передбачає їхній подальший продаж інвесторам; а також ухвалення
Закону України № 8331-д щодо удосконалення функціонування
фінансового сектору в Україні, що передбачає створення незалежних
наглядових рад у державних банках.
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РЕФОРМА
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СЕКТОРУ

Менеджер
групи:

Аліна
Лізунова

Головний
експерт
групи:

Головний
експерт
групи:

Юлія
Усенко

Святослав
Павлюк
Громадянська
мережа ОПОРА

ГО, які входять до складу групи:

DiXi Group

Асоціація
«Енергоефективні
міста України»

Всеукраїнська
Агенція Інвестицій
та Сталого Розвитку

Українська мережа
енергетичних інновацій
Greencubator

Асоціація з
енергоефективності та
енергозбереження

Центр екологічних
ініціатив «Екодія»

AE

E

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1
3

Ухвалено Закон України «Про забезпечення прозорості
у видобувних галузях».
Впровадження монетизації житлових субсидій.
Забезпечення фінансування енергоефективних заходів
для населення (програма «Теплі кредити»).

Імплементація «Енергоефективного пакета законів»: ухвалення
низки підзаконних актів до Законів України «Про житловокомунальні послуги», «Про комерційний облік тепла і води», «Про
енергоефективність будівель», «Про Фонд енергоефективності».
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ОХОРОНА
ДОВКІЛЛЯ

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Дмитро
Скрильніков

Олена
Кравченко
ГО, які входять до складу групи:
Бюро екологічних розслідувань

Екологія-Право-Людина

МАМА-86

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Ухвалено Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
встановлено сфери застосування та порядок здійснення стратегічної
екологічної оцінки.

Запроваджено нову систему оцінки впливу на довкілля відповідно
до європейських стандартів, що містить Єдиний електронний реєстр
і ґрунтується на прозорих процедурах для бізнесу та можливостях
участі для громадськості.

3

Участь у розробці пакета законопроектів щодо управління відходами,
зокрема пропозиції до рамкового законопроекту про відходи, про
батареї та акумулятори, про відходи електричного й електронного
обладнання.

Розробка Білої книги реформування системи екологічного контролю
та зареєстровано проект закону № 9336-1 «Про Державну інспекцію з
охорони довкілля України».

5
стор. 38

2
4

Участь у розробці проекту Закону України № 8328 «Про Основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період
до 2030 року».
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РЕФОРМА
СИСТЕМИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я

Менеджер
групи:

Світлана
Бубенчикова
Пацієнти України

Центр громадянського
представництва «Життя»

ГО, які входять
до складу групи:
Коаліція громадських
організацій «За
тверезу Україну»

Платформа Здоров’я

Мережа
«100 відсотків життя»

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Підтримка законопроекту № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення».

Реєстрація у Верховній Раді законопроекту № 9088, який вдосконалює
чинне законодавство у сфері інтелектуальної власності, розширює
доступ до генеричних ліків і прибирає «вічнозелені патенти», що
сприятиме зниженню ціни на лікарські засоби.

3

Спільно з Міністерством охорони здоров’я розроблено концепцію
реформування екстреної медицини.

Участь в розробці законопроекту № 4030а «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського
здоров’я від шкідливого впливу тютюнового диму)».

5

2
4

Підтримка законопроекту № 2820 «Про внесення змін до деяких
законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого
впливу тютюну».
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РЕФОРМА
ОСВІТИ
ТА НАУКИ

Менеджер
групи:

Віктор
Артеменко

Головний
експерт
групи:

Головний
експерт
групи:

Володимир
Бахрушин

Наталія
Шульга

ГО, які входять до складу групи:

Український
науковий клуб

Громадянська
мережа ОПОРА

Prometheus
Центр інноваційної
освіти «ПРО.СВІТ»

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Розробка законопроекту № 8385 «Про внесення змін до Закону
України «Про вищу освіту» щодо зміни системи управління
закладами вищої освіти». Цей законопроект рекомендовано
Комітетом Верховної Ради до ухвалення у першому читанні.

Розробка законопроекту № 8321-д «Про фахову передвищу освіту»,
рекомендований Комітетом Верховної Ради до ухвалення у першому
читанні.

3
стор. 40

2

Підготовлено пакет законопроектів щодо реформування системи
фінансування вищої освіти, які пройшли громадське обговорення.
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КУЛЬТУРА

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Наталія
Кривда

Вікторія
Колеснікова
ГО, які входять до складу групи:

Конгрес Активістів Культури

Спілка
археологів
України

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1
3

5

Розробка концепції законопроекту «Про
охорону (опіку) археологічної спадщини».
Розробка проекту «Mетамісто: Схід.
Культурна стратегія для міст».
Підготовка Стратегії розвитку культури в
умовах децентралізації (спільно з Директоратом
стратегічного планування Міністерства культури).
Участь у підготовці до ратифікації та
імплементації норм Конвенції Ради Європи
щодо правопорушень, пов’язаних із
культурними цінностями (Нікосія, 2017).

2
4

Участь у підготовці законопроекту
«Про авторське право та суміжні права».
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МОЛОДІЖНА
ПОЛІТИКА

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Юрій
Юзич

Олена ПодобєдФранківська

Пласт — Національна
скаутська організація
України

Партнерство
«Кожній дитині»

ГО, які входять
до складу групи:
Молодіжний
Націоналістичний
Конгрес

Спілка
Української
Молоді

Український форум
благодійників

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Участь у розробці Концепції громадянської освіти,
яку схвалив Уряд.

Адвокація 3 постанов Уряду: про типове положення молодіжних
рад; про можливість виділення 20% коштів на адміністративні
видатки в рамках проектів, які реалізуються за бюджетні кошти;
запровадження процедур, які покращують моніторинг проектів,
що реалізуються громадськими організаціями за бюджетні кошти.

3
стор. 42

2

Підготовка постанови «Деякі питання дитячо-юнацького військовопатріотичного виховання», яку ухвалив Уряд (громадські організації
та активісти отримали можливість організовувати виховну роботу
на базі середніх шкіл).
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ПОЛІТИКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Головний
експерт
групи:

Менеджер
групи:

Ігор
Розкладай

Анна
Олійник

ГО, які входять
до складу групи:

Центр
досліджень
визвольного
руху

Центр демократії
та верховенства
права

ДОСЯГНЕННЯ ГРУПИ:

1

Оновлення законодавства щодо реабілітації жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму у 1917–1991 рр.: розширено
категорії жертв політичних репресій, а також змінено процедуру їхньої
реабілітації.

Розробка та ухвалення законопроекту «Про внесення зміни до статті
6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”», за яким учасники боротьби за незалежність України у XX
столітті визнаються учасниками бойових дій, що надає їм відповідний
статус і пільги.

3

Розпочато процес щодо перейменування Кіровоградської області
на Кропивницьку через внесення змін до Конституції (на виконання
закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки»).

Розробка та ухвалення Постанови про пам’ятні дати та ювілеї у
2019 році (документ, який визначає річну державну політику у
питаннях свят та комеморативних днів).

5

2
4

Адвокація Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», який Верховна Рада прийняла за
основу.
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РЕГІОНАЛЬНІ КОАЛІЦІЇ
СТАНОМ НА ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ

Чернігів
Луцьк

Суми
Рівне
Житомир
Харків

Львів
Тернопіль

Хмільник

Богуслав

Хмельницький
Ужгород

ІваноФранківськ

Чугуїв

Полтава
Черкаси

Вінниця

Сєвєродонецьк
Дніпро

Кропивницький

Чернівці

Кривий Ріг

відвідані

Краматорськ

Запоріжжя

Миколаїв

Одеса

Херсон

коаліція
створила ДКР
коаліція працює над втіленням ДКР
та залучила для цього кошти

УСПІХИ РЕГІОНАЛЬНИХ КОАЛІЦІЙ:

1

Ухвалено Програму розвитку та збереження зелених насаджень міста
на 2019–2023 рр. (Громадська ініціатива «Сад історій у Рівному» за
підтримки Ради реформ Рівного).

Спільно з представниками влади, бізнесу та громадськості напрацьовано
проект Положення «Про публічні консультації в місті Рівному»
(Громадянська мережа ОПОРА за підтримки Ради реформ Рівного).

2

3

Запроваджено механізм соціального замовлення шляхом залученням
бюджетних коштів у Тернополі за сприяння Тернопільського Центру
Реформ.

5

Рада Експертів Кропивницького розробила та проадвокатувала
ухвалення Статуту про місцеву демократію, рішення про
оприлюднення інформації щодо комунальних підприємств та про
підключення Кропивницького до платформи «Відкритий бюджет».

Проведено бюджетні слухання згідно з положенням, розробленим
експертами Тернопільського Центру Реформ.
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ВІДКРИТИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РЕФОРМ

Ігор Конопка,
координатор ВУР
7 набору

Відкритий Університет Реформ
(ВУР) — це освітній проект Реанімаційного Пакета Реформ та Центру
демократії та верховенства права тривалістю три місяці, який організовується двічі на рік.
Місія Відкритого Університету Реформ — навчання
активної молоді для впровадження змін та реформування України. Навчальний процес у ВУР складається
з лекційної частини, стажування в ГО-учасницях РПР
та роботи у невеликих групах над проектами. У 2018
році відбулися 7-й та 8-й набори ВУР. Загалом спільнота випускників ВУР нараховує вже понад 300 осіб.

ВУР У 2018 РОЦІ

67

89
спікерів

учасників

59

Ольга Руда,
координатор ВУР
8 набору

6
4
стор. 46

учасників ВУР пройшли
стажування у 29 ГОчленах РПР (більше ніж
80% відгуків про роботу стажерів
ВУР були позитивними)

міні-проектів
учасників

екскурсії до установ (зокрема, до
Національного антикорупційного
бюро України, КМУ, UA: Суспільне)
Річний звіт РПР 2018

Відкритий Університет Реформ

2

відкриті лекції,
які відвідали
245 слухачів

Протягом 7-го та 8-го наборів студенти ВУР втілили 6 проектів, по три з кожного
набору. Серед проектів: «Абетка реформ», «5 хвилин про корупцію» та «Відкрита
Школа Реформ».

Щонайменше один проект («Абетка реформ») продовжив активну роботу навіть
після завершення 8-го набору ВУР, отримавши фінансування від Центру демократії та верховенства права на друк 500 примірників матеріалів та інформаційну підтримку Посольства Швеції в Україні, Представництва ЄС в Україні, МОЗ та
інших організацій.
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Відкритий Університет Реформ

стор. 47

ФІНАНСУВАННЯ

Ванда Козуб,

Володимир Желізко,

Олег Ватаманюк,

фінансовий менеджер
ЦЕДЕМ

фінансовий менеджер
Centre.UA

програмний менеджер
Інституту громадянського
суспільства

61%

181 984,18 €

296 553

загальний обсяг фінансування діяльності
Секретаріату РПР у 2018 році. Використання цих коштів дає можливість ефективно сприяти розбудові демократичної
європейської країни.

5%

16 062,93 €

26%

Європейський Союз
(Європейська комісія)

76 006,62 €

Шведське агентство
з питань міжнародної
співпраці та розвитку
(SIDA)

Мережа Омідьяра
(Omidyar Network)
Pact Inc.

Програма
«Долучайся!»

стор. 48
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Фінансування

8%

22 498,98 €

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

17%
50 102,84 €

2%

6%

5 137,58 €

16 619,44 €

Аналітична
продукція

Офіс РПР

Організаційний
розвиток

18%

11%

54 202,13 €

31 527,01 €

11%

Комунікаційний
напрям

Адвокаційний
напрям

Регіональний
напрям

33 332,57 €

11%
31 229,34 €

Міжнародний
напрям

25%

74 401,81 €

Адміністративні
витрати

Фінансування Секретаріату РПР у 2018 році здійснювалося коштом іноземних
донорів такими громадськими організаціями:

87%
257 990 €

8%

5%

22 498 €

16 063 €
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Фінансування
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ГО-УЧАСНИЦІ РПР 2018
ЧЛЕНИ РПР

Спільні зусилля

Пацієнти України

Восток-SOS

Громадянська мережа ОПОРА

Європа без бар’єрів

Центр громадянського
представництва «Життя»

Інститут економічних

МАМА-86

Детектор медіа

Інститут виборчого права

Інститут громадянського
суспільства

досліджень
та політичних консультацій

Інститут Євро-Атлантичного
Співробітництва

Інститут світової
політики

Інститут соціальноекономічної трансформації

Інтерньюз-Україна

Комітет виборців України

«Легкий бізнес»
(EasyBusiness)

стор. 50
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Екологія-Право-Людина

Мережа енергетичних
інновацій «Грінкубатор»

Пласт — Національна
скаутська організація
України

Український
незалежний
центр
політичних
досліджень

Партнерство «Кожній дитині»

Творчий центр ТЦК

Трансперенсі
Інтернешнл Україна

Урядово-громадська
ініціатива «Разом проти
корупції»

Форум здоров’я

Фонд «Демократичні
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва

Фундація DEJURE

Центр UA
(*до червня 2018 року)

Центр політичних студій
і аналітики «Ейдос»

Центр розвитку
інновацій

Національний екологічний
центр України

Центр «Нова Європа»

Центр демократії
та верховенства права

Центр економічної стратегії

Центр політикоправових реформ

Центр досліджень
визвольного руху

Юридична Сотня

CASE Україна

Річний звіт РПР 2018

DiXi Group
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АСОЦІЙОВАНІ ЧЛЕНИ РПР
AE

E

Антикорупційний штаб

Асоціація «Енергоефективні
міста України»

Асоціація
з енергоефективності
та енергозбереження

Асоціація розвитку і безпеки

Асоціація сприяння
самоорганізації населення

Асоціація українських
моніторів дотримання прав
людини (УМДПЛ)

Бюро екологічних
розслідувань

Вікімедіа Україна

Всеукраїнська агенція інвестицій
та сталого розвитку (ВАІСР)

Всеукраїнське об’єднання
малого та середнього
бізнесу «Фортеця»

Громадянське
суспільство онлайн

Ініціатива Е+

Інститут розвитку
регіональної преси

Інститут суспільноекономічних досліджень

Коаліція громадянських
організацій
«За тверезу Україну»

Конгрес Активістів
Культури

КримSOS

Культурна асамблея

Ліга інтернів

ЛІД офіс

Центр інноваційної
освіти «ПРО.СВІТ»

стор. 52
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Молодіжний
Націоналістичний Конгрес

Палата
податкових
консультантів

Платформа
Громадський Контроль

Платформа Прав Людини

Подільська агенція
регіонального розвитку

Право на захист

Реформи.ЮА

«Родина»

Рух «Ні хабарництву»

Рух сприяння територіальній
обороні України

Спілка археологів України

Спілка Української Молоді (СУМ)

Українська фундація
убезпечення

Український науковий клуб

Український форум
благодійників

Український Центр
Європейської Політики

Центр громадського
моніторингу
та дослідження

Центр екологічних
ініціатив «Екодія»

Центр економічних досліджень та
прогнозування «Фінансовий Пульс»

Центр сприяння реформам

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

Prometheus
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Реанімаційний Пакет Реформ
м. Київ, вул. Ольгинська, 6, 2 поверх, оф. 21
+38 067 401 20 48
platforma.reform@gmail.com

Звіт про діяльність коаліції Реанімаційний Пакет Реформ у 2018 році підготовлений
в рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права,
що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

