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2018-й відзначився тим, що окрім традиційної діяльності, наша команда опанувала ще декілька 
нових напрямів.

Ми координували діяльність коаліції з п’яти потужних антикорупційних організацій одразу з 
декількох регіонів України: Харківської, Одеської, Запорізької, Івано-Франківської та Львівської 
області. У цій взаємодії ми дізналися багато нового для себе та поділилися всім, що знаємо, з 
колегами. Гадаємо, ми всі стали сильніші від цього.

Наші розслідування та експертиза вперше вийшли за межі України, адже цього року ГромКон-
троль організував одразу два закордонні навчання для власних співробітників та партнерів — 
ми ознайомилися з досвідом антикорупційних органів Польщі та Румунії, а також вперше пере-
дали матеріали одно зі своїх розслідувань до Центрального антикорупційного бюро Польщі.
Наш портал Соціальний Інспектор приріс аж на 10 ОТГ та міст, що надало їм можливість безко-
штовно проводити конкурси з громадських бюджетів за нашої підтримки.

Також ми опанували нові канали комунікації та контент. Вперше почали видавати відео-розслі-
дування, започаткували власний канал щоденних новин, вчергове провели наш форум “Валить 
нельзя остаться” за участю кращих агентів змін України включно з такими визначними особи-
стостями, як Уляна Супрун, Макс Нефьодов та інші.

Традиційно ГромКонтроль моніторив тисячі закупівель, брав участь у вдосконаленні ProZorro та 
інфраструктури навколо неї, виводив міста у топ прозорості, впроваджував електронну демо-
кратію, моніторив суди НАБУ та вигравав десятки власних судових процесів.

Пишаємося тим, що допомогли прорости і самі стали частиною чудової ініціативи із захисту 
довкілля — Save Dnipro, яка за перший же рік свого існування показала вражаючі результати.

Ми ростемо та відчуваємо натхнення йти далі, тому у 2019-му вже поставили собі цілу низку 
амбітних цілей, про досягнення яких обов’язково прозвітуємо вам за рік.

Вступне слово 
Правління �РОМА�С����
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Артем
Романюков

Денис
Селін

Тетяна
Тертичко



У Львові та Дніпрі 
зупинено спробу 
скасувати ProZorro

Команда проекту 

осіб притягнуто
до дисциплінарної
відповідальності
за порушення

кількість
проаналізованих
закупівель

ГромКонтроль залишається найсильнішою регіональною
командою з моніторингу публічних закупівель. Цього року 
завдяки коаліції організацій з 5 регіонів України нам
вдалося запустити постійний моніторинг закупівель
у 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій,
Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Харківській

Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Івано-Франківська
Львівська
Харківська
Одеська

6 000+

25
на суму 3 000 000 000

областей7

Євген
Захарченко

Анна
Горб

Дмитро
Котулєв

Ірина
Піценко 01

ProZorro

Денис
Селін

Денис
Баранець

Юлія
Челядіна
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https://dozorro.org/ngo/GK/F201


Електронна
демократія

Команда проекту 

ГромКонтроль — розробник однієї з трьох діючих в Україні 
онлайн-платформ для голосувань за проекти громадських 
бюджетів ci.org.ua/budget 

Нашою платформою користуються понад 10 ОТГ та міст по 
всій Україні. За 2018 рік через платформу пройшло 130 про-
ектів на загальну суму 9 387 808,00 грн. Майже 12 000 
людей зареєстровано за 2018 рік, а це 85% загальної кіль-
кості користувачів системи

10 ОТГ та міст

130 проектів
на загальну
суму

користувачів
системи
зареєстровано
за 2018 рік

9 387 808 грн

Тетяна
Ткаченко

Геннадій
Кириченко

Артем
Романюков

V-Jet
02

85%

19 проектів

9 проектів

23 проектів

15 проектів

19 проектів

24 проектів

15 проектів

12 проектів
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У 2018 ми знову провели масштабний реформаторський 
благодійний форум “Валить нельзя остаться” у Дніпрі. Захід 
відвідало біля 300 людей, які зробили благодійні внески на 
підтримку мовних таборів ініціативи GoGlobal. Гостями 
форуму стали міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, за-
ступник міністра економрозвитку Макс Нефьодов, генераль-
ний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смелянський та багато 
інших українських реформаторів.

Валить нельзя 
остаться

Команда проекту 

Артем
Романюков

Тетяна
Тертичко

Тетяна
Ткаченко

Максим
Забуга 03
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Суди
Невеличка команда юристів ГромКонтролю одночасно 
веде більше 10 судових процесів з місцевою владою, в 
яких відстоює право громадян на ефективну електронну 
демократію, відкритість органів влади, справедливе фор-
мування тарифів на проїзд, прозорі архітектурні конкурси 

Команда проекту 

04

Петиція за звільнення екс-беркутівця з 
міської ради Дніпра (позов щодо ігноруван-
ня петиції)

Незаконне підвищення тарифів на проїзд
у міському транспорті в Дніпрі та
Павлограді

Оприлюднення штатного розпису КП “Місь-
ководоканал” (позов щодо приховування 
булічної інформації)

Петиція за проведення громадських слу-
хань з питання транспортної мережі міста 
Дніпра та цін на проїзд (позов щодо ігнору-
вання петиції)

Петиція про звільнення головного ЖКГшни-
ка Дніпра (позов щодо ігнорування петиції)

перемога
перемога | перша інстанція
Конкурс ескізних проектів з реконструкції  
Вокзальної площі в Дніпрі

Приховування даних перевірок Екоінспекції 
(позов щодо приховування екологічних 
даних)

Суд Г. Корбан проти ГромКонтролю щодо 
нашого розслідування

Заборона торгівлі тютюнових виробів, алко-
гольної продукції на зупинках (позов щодо 
порушень правил використання кіосків на 
зупинках)

Петиція проти скасування ProZorro на допо-
рогових закупівлях у Дніпрі (позов щодо 
ігнорування петиції)

Бездіяльність / порушення закону кабміна 
та ДАСУ щодо реформи держзакупівель

в процесі

Змушення Держаудитслужби вийти на 
перевірку закупівель

Прозорі конкурси на маршрути громадсько-
го транспорту м.Дніпро (позов щодо пору-
шення законодавства з питань визначення 
автомобільних перевізників на міські марш-
рути)

поразка

Команда проекту 

Анна
Шустова

Вікторія
Бут

Артем
Романюков

Денис
Селін

Сергій
Павелко

Василь
Підлужний
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Прозорі транспортні конкурси

Реформи
У 2018-му ми продовжуємо втілювати реформи на місцевому 
та національному рівні, хоч це і стає дедалі складніше. Голов-
ним досягненням року став наш спільний результат з містами 
Маріуполем та Покровом. Обидва ці міста злетіли у рейтингу 
прозорості від Transparency International Ukraine на 2-ге та 1-ше 
місце, відповідно, з 91-го та 57-го. Обидва ці міста щодо прозо-
рості консультувала та розробляла відповідну нормативку 
наша команда. Також ми продовжили роботу над підвищенням 
прозорості сфери громадського транспорту. Дніпропетровська 
ОДА за нашою ініціативою продовжила проводити транспортні 
конкурси з трансляцією онлайн.

Протягом 2018 року ми ініціювали створення розділу Транс-
порт на сайті Дніпропетровської ОДА, на якому можна поба-
чити інформацію про проведення конкурсних процедур з 
визначення перевізників, результати досліджень ринку паса-
жирських перевезень та іншу корисну інформацію стосовно 
транспортної галузі. Також продовжується практика прямих 
трансляцій усіх конкурсів по транспорту, започаткована у 
2015 році Дніпропетровською ОДА за підтримки членів 
нашої команди, які також входять до конкурсного комітету та 
допомагають висвітлювати процес перевірок перевізників.

57 1 Маріуполь 91 2 Покров

Команда проекту 

Денис
Селін

Ілля
Рибаков 05
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Іван
Васючков

https://adm.dp.gov.ua/ua/dniprooda/pro-oda/departamenti-ta-upravlinnya/departament-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ta-budivnictva/pitannya-transportu-ta-perevezen


Кожен 10-й дніпрянин побачив наші розслідування

Історія про те, як у під’їздах Дніпра 
масово встановили
дешеві вікна, а заплатили за дорогі

Теплий під’їзд — жирний відкат

Історія про чергову неефективну 
інспекцію, яку створили спеціально 
аби мати власний кишеньковий 
інструмент з притискання бізнесу

Коротко про інспекцію з праці

Історія про те, як фейкові поляки з 
цілком реальним корінням з мерії 
Дніпра ремонтували вулицю Курчатова

Ряжені поляки

Антикорупція
За 2018 рік наша команда випустила десятки розслідувань, 
за матеріалами яких відкрито декілька кримінальних про-
ваджень. Охоплення наших публікацій дозволяє стверджува-
ти, що наші розслідування побачив у 2018 році кожен 10-й 
дніпрянин.

Ілля
Рибаков

Артем
Романюков

Денис
Селін

Максим
Забуга

Олександр
Слободенюк

Команда проекту 
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https://www.facebook.com/gromkontrol.ua/videos/1855390054533526/
https://www.facebook.com/gromkontrol.ua/posts/2193092064096655?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/gromkontrol.ua/videos/891341994389439/


Моніторинг 
судів НАБУ

Разом із Радою громадського контролю НАБУ, до якої вже 
втретє обрано нашого Артема Романюкова, ми запровадили 
постійний моніторинг близько 55 проваджень НАБУ, що 
наразі слухаються у судах. Наші спостерігачі працюють у 8 
містах України та за 2018 рік відвідали близько 300 судових 
засідань.

8 міст 300+ судових засідань
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Артем
Романюков

Вадим
Валько

https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv


Публікація залишків ліків

Лікувальні заклади, що публікують 
залишки ліків вчасно
(раз на місяць)
або з прострочкою до 5 днів

Безкоштовні 
ліки
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Сприяння прозорості при розподілі ліків серед
пацієнтів. 
Контроль за вчасним оновленням залишків ліків 
лікарнями на порталі liky.ua
Просвітницька діяльність серед пацієнтів щодо їх 
прав на безкоштовні ліки

Команда проекту 

Денис
Баранець

Дмитро
Котулєв

Іван
Васючков

Моніторингом охоплено
25 міських та 45 обласних
лікувальних закладів

Було
раз на 1-6 місяців раз на місяць, а найбільші обласні 

лікарні - 2-4 рази на місяць

Стало

             Обласні лікувальні заклади
             було - 44%  стало - 84%

              Міські лікувальні заклади
             було - 52%           стало - 92%



Save Dnipro
У 2018 році наша команда допомогла народитися ще одній 
потужній громадській ініціативі — Save Dnipro. Це команда, 
яка в перший же рік свого існування спромоглася змусити 
найбільшого забрудника міста Дніпра, ДТЕК Придніпровсь-
ку ТЕС інвестувати у сучасний електрофільтр. За рахунок 
цього вже у 2019 році повітря Дніпра стане набагато чисті-
шим.

~ 1 000 000 000
це перша в історії України інвестиція такого масштабу
у власну екологічну модернізацію за кошти забрудника,
яка стала наслідком громадського тискув

120 000+
гривень зібрано краудфандингом на першу
незалежну систему громадського моніторингу
у Дніпрі

1700+
користувачів першого в Україні чат-боту,
що працює з дозвільними документами SaveEcoBot
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https://www.facebook.com/savednipro


Артем
Романюков

Денис
Селін

Денис
Баранець

Ілля
Рибаков

Вікторія
Бут

Дмитро
Котулев

Ірина
Піценко

Іван
Васючков

Максим
Забуга

Юлія
Челядіна

Сергій
Павелко

Тетяна
Ткаченко

Василь
Підлужний

Анна
Горб

Команда

Тетяна
Тертичко
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Павло
Ткаченко

Артем
Романюков

Ірина
Черниш

Олександр
Слободенюк

Ольга
Брильова

Денис
Піддубський

Геннадій
Кириченко

Ілля
Рибаков

Юрій
Остапюк

Команда
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