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Вступне слово Правління
У 2019 р. наша команда працювала
у чотирьох ключових напрямках:
Боротьба з корупцією
Впровадження реформ
Захист прав громадян
Розвиток громадянського
суспільства

Ми проводили і публікували резонансні розслідування.
Зокрема, викрили і зупинили глобальну спробу підкупу
виборців у Дніпрі напередодні президентських виборів.
Викрили корупційну схему, де тодішній керівник
регіональної еко-інспекції заробляв на забрудненні річки
Дніпро. Розслідування сприяло звільненню чиновника
з посади.
Напередодні виборів до парламенту провели масштабний
аналіз доброчесності кандидатів у депутати по 5
мажоритарних округах в Дніпрі.

І нарешті, після довгих судових процесів довели повну правоту нашого розслідування про те, як на
ремонтах доріг у місті заробляють фірми, близькі до оточення мера Дніпра.
У 2019 р. наша команда допомагала впроваджувати зміни, які створюють можливості для зниження
корупції. Ми сприяли важливим реформам в роботі системи державних закупівель, які восени
минулого року прийняла Верховна Рада. Після чого провели серію семінарів і форумів, присвячених
можливостям Prozorro 2.0.
ГромКонтроль в минулому році розширив свою активність у захисті прав і свобод громадян.
Ми стали єдиною в Дніпрі суспільною силою, яка змогла призупинити необгрунтоване підвищення
вартості проїзду в міському електротранспорті. А потім добилися того, аби всі зміни тарифів на проїзд
в Дніпрі проходили через механізм регуляторної процедури, з обов'язковими громадськими
слуханнями.
Також після впертої боротьби в судах створили важливі прецеденти. А саме - домоглись від міської
влади Дніпра адекватного, встановленого законом реагування на петиції громадян і розкриття
публічної інформації про комунальні підприємства, їх штати і зарплати.
Для захисту норм закону, прав громадян та суспільних інтересів ми максимально ефективно
використовували надані законом юридичні можливості і отримали серйозні перемоги.
Команда ГромКонтроля в 2019 році підсилила свій професіоналізм і організаційну ефективність.
Ми вчилися самі і передавали корисний досвід партнерам - громадським організаціям всієї України,
підтримували журналістів, які проводять антикорупційні розслідування.
У 2020 році ми продовжуємо працювати над просуванням Prozorro 2.0 і популяризуємо можливості,
які відкриває оновлений Закон про публічні закупівлі. Продовжимо моніторинг і контроль публічних
закупівель та будемо працювати над реформою Офісу фінансового контролю. Саме він може і повинен
стати максимально ефективним в боротьбі з порушеннями в закупівлях. У широкому сенсі ГромКонтроль має намір контролювати владу і просувати реформи, які так потрібні країні.
Ми прагнемо побудувати сучасну і заможну Україну, яка ефективно протидіє корупції, а державні
органи забезпечують прозорі та справедливі правила гри для громадян, бізнесу та інституцій.

Денис Селін

Артем Романюков

Тетяна Тертичко

Голова Правління

Заступник голови
Правління

Членкиня Правління
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ГромКонтроль в цифрах

1880
листів, запитів і звернень
команда ГК відправила різним
організаціям у 2019 році
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громадських організацій
підтримав ГромКонтроль в
рамках конкурсів міні-грантів

30+
розслідувань і аналітичних
публікацій підготовлено
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журналістів-розслідувачів з Одеси,
Львова, Слов'янська та Трускавця
перемогли в конкурсі антикорупційних
розслідувань. За підтримки експертів
Громадського Контролю опубліковано
8 розслідувань.
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ТОП-5 досягнень
Громадського
Контролю
"Все буде НАЙС"
Розслідування ГромКонтролю про тіньові доходи екс-глави Держекоінспекції в області Дмитра
Шибко, сім'я якого заробляла на забрудненні річки Дніпро. В результаті резонансу чиновник
втратив свій пост.

Викрили масштабну схему підкупу виборців
Напередодні президентських виборів - 2019 ГромКонтроль викрив та зупинив підкуп виборців,
який влаштувала влада шляхом видачі так званої "матеріальної допомоги" з бюджету міста.

Зміни тарифів в електротранспорті - через громадські слухання
ГромКонтроль домігся в суді того, що зміна тарифів на проїзд в електротранспорті Дніпра має
проходити через громадські слухання, в рамках регуляторної процедури, встановленої
законом. Ми створили прецедент, який може масштабуватися для всієї України.

Прозорість органів влади для громадян
Мешканці міста мають право знати, скільки людей працює в комунальних підприємствах за
гроші платників податків. Наша команда після багаторічної роботи і судових процесів
домоглася від комунального підприємства Дніпровської міськради "Дніпроводоканал"
оприлюднення публічної інформації про штатний розпис та зарплати співробітників.

ГромКонтроль здобув остаточну перемогу в судовій суперечці з Геннадієм
Корбаном, під час якої фігурант намагався спростувати факти з наших розслідувань.

Верховний Суд в грудні 2019 р. визнав повну правоту ГромКонтролю.

Форум Валить нельзя остаться/ЕКО
У 2019 роціі Громадський Контроль разом з
екологічною ініціативою Save Dnipro провели
масштабний форум про екологію та реформи під
назвою Валить нельзя остаться/ЕКО. Захід став
продовженням доброї традиції щорічних
реформаторських форумів, які проводить команда ГК.
Топ-спікерами Форуму-2019 стали співачка Руслана
Лижичко, глобальний амбасадор відновлювальної
енергії у світі, Василь Задворний, генеральний директор
ДП “ПРОЗОРРО”, представники профільних міністерств,
промислових підприємств, еко-активісти та інноватори
з усієї України.
Ключове питання, яке обговорювалось в рамках Форуму - реформи в Україні та нагальні
природоохоронні завдання, які мають вирішити влада та великий бізнес у співпраці з
громадянським суспільством.
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Моніторинг публічних
закупівель через ProZorro
Громадський Контроль в 2019 р. продовжував системний моніторинг закупівель, які державні та
муніципальні структури здійснюють через електронну систему Prozorro.
У 2019 р. команда ГО "Платформа Громадський Контроль” виконала масштабну роботу щодо
контролю публічних закупівель та виявленню можливих порушень.

В результаті моніторингу

знайдено
1486 порушень
в публічних
закупівлях

спрямовано
1525 звернень
контролюючим
органам

виявлено
627 #зрад
публічних
закупівлях

досягнуто
505 #перемог
щодо сумнівних
закупівель

Над моніторингом працювали 4 аналітики ГромКонтролю
Юлія Челядіна,
експертка із
закупівель у Prozorro

Євген Захарченко,
аналітик закупівель
у Prozorro

Анна Горб,
аналітикиня закупівель
у Prozorro

Ірина Піценко,
аналітикиня закупівель
у Prozorro

Prozorro 2.0
У 2019 р. експерти ГромКонтролю розробили правки і домоглися їх внесення в Закон України
“Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих
актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”.
Закон прийнятий 19.09.2019, вступить в силу 19.04.2020. Він забезпечить більшу економію
державних і муніципальних коштів (приміром, обов'язкове використання Prozorro для
закупівель від 50 тис. грн по всій Україні), створює нові опції публічних закупівель, знизить
можливості для порушень.
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Реформа
Офісу фінансового
контролю (раніше Держаудитслужба)

У 2019 році ГромКонтроль домігся серйозних успіхів у
реформуванні Офісу фінансового контролю (колишня назва Державна аудиторська служба, ДАСУ).
Відповідно до закону, саме цей орган має повноваження для контролю та
припинення порушень у державних закупівлях. Раніше ми послідовно
вимагали від ДАСУ-ОФК проактивної позиції і адекватної реакції на
порушення в державних закупівлях через Prozorro. Ми вітали зміну
керівництва цього держоргану.
Представники ГромКонтролю брали участь в круглих столах Офісу
фінансового контролю, відправляли зауваження та пропозиції з питань
ефективності проведення моніторингів та притягнення порушників до
відповідальності в сфері державних закупівель.
Проводили аналіз діяльності Офісу фінансового контролю в сфері
покарання за порушення ЗУ "Про публічні закупівлі", розробили поправки
в нормативно-правові акти, які дозволять Офісу фінансового контролю
бути більш ефективним.
Представники ГромКонтролю разом з МЕРТ, ДП Прозорро, ГО Transparency International запропонували поправки до Постанови КМУ №631, що
дає можливість Офісу фінансового контролю проводити перевірки
закупівель на підставі інформації, що надійшла від громадян, їх об'єднань,
організацій. Після прийняття проекту Постанови це дозволить охопити
контролем ті закупівлі, які неможливо перевірити в рамках моніторингу.
Ми провели аналіз ризик-індикаторів для автоматичного відбору
закупівель для моніторингу, внесли зауваження і пропозиції для їх
кращого опрацювання.
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Освітні заходи: ProZorro 2.0
і не тільки...
В 2019 р. ГромКонтроль спільно з ДП "Прозорро" і Мінекономрозвитку провів серію освітніх заходів,
присвячених змінам в законі про публічні закупівлі, які вступають в силу в квітні 2020 року.

Харків

Львів

Одеса

Запоріжжя

Івано-Франківськ
Маріуполь

Кривий Ріг

Семінари і форуми, організовані
ГромКонтролем і нашими партнерами,
пройшли у 8 містах: Кривий Ріг,
Івано-Франківськ, Запоріжжя, Харків,
Львів, Одеса, Маріуполь.
В освітніх заходах взяли участь 638
представників бізнесу та підприємців.
Крім того, більш ніж 500 осіб пройшли
навчання в рамках організованих
ГромКонтролем семінарів для
розпорядників бюджетних коштів.

8 міст
500 слухачів
638 представників
бізнесу
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Моніторинг судових процесів
у справах, розслідуваних НАБУ

ГромКонтроль разом з Радою громадського контролю НАБУ
півтора року моніторили судові засідання у справах, які
розслідувало НАБУ щодо корупціонерів.

Засідання проходили в т.ч. у віддалених регіональних судах, які рідко привертають увагу ЗМІ
та громадськості.
Для того, щоб зробити ці процеси максимально публічними, забезпечити суспільну увагу,
представники ГК і Ради громадського контролю НАБУ системно відвідували суди. Там вони
вели дозволену законом фіксацію перебігу засідань.
Всього наші представники відвідали
і прозорість судових процесів.

450 засідань, забезпечуючи повну публічність

За останні роки НАБУ спрямувало до судів

вироки (дані на літо 2019 р.)

212 справ, з них у 28 винесено
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"Бюджет участі":
допомагаємо громадам
впроваджувати корисні ініціативи

У 2019 році на базі платформи ci.org.ua відбулося
18 конкурсів

16 громад і міст по
всій Україні проводили
в 2019 році конкурси
проектів "Бюджет участі"
на платформі ci.org.ua, яку
розробив і розвиває
ГромКонтроль спільно з
IT-волонтерами V-Jet

Всього в громадах і містах було подано
225 проектів

Мешканці віддали за ініціативи 31 556
голосів.

В результаті 89 проектів стали
переможцями

Бюджет участі - це можливість для мешканців запропонувати свої ідеї задля
поліпшення свого населеного пункту, отримати підтримку у містян/жителів ОТГ.
У разі успіху ініціативи - проекти будуть реалізовані за рахунок місцевого
бюджету.
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Рік на долоні
СІЧЕНЬ
Підготували розслідування про стадіон ім.П.Лайко в Дніпрі, реконструкцію якого влада перетворила
в масштабний (і дуже дорогий) довгобуд.
Зафіксували і оприлюднили факти негласної агітації за чинного на той час президента, яку
розгорнули в міськраді Дніпра.
Виграли разом з архітекторами Дніпра суд. Наполягали на тому, щоб Дніпро провів прозорий конкурс
проектів з реконструкції Привокзальної площі.
ЛЮТИЙ
Напередодні виборів зупинили спробу підкупу виборців в Дніпрі, яку розпочала місцева влада під
виглядом "матеріальної допомоги”.
Зустрілися з послом США Марі Йованович, яка зацікавилася кейсом про підкуп виборців.
Зекономили громаді Дніпра кількасот тисяч гривень
Навчали правоохоронців з кількох областей працювати з відкритими даними
БЕРЕЗЕНЬ
Вийшли на акцію протесту, де запитали у тодішнього президента Петра Порошенка: "Хто замовив
Катю Гандзюк"? Однак гарант вирішив піти (буквально) від відповіді.
Допомогли Save Dnipro домогтися від компанії ДТЕК критично важливого встановлення
електрофільтра на 10-му енергоблоці Придніпровської ТЕС в Дніпрі.
Підтримали і взяли активну участь в проведенні "Антикорупційної школи: Дніпро”, яку організувала
"Спільнота активної молоді".
КВІТЕНЬ
Взяли участь в громадських слуханнях з питань міського транспорту. Вперше в історії Дніпра вони
пройшли в форматі гострої дискусії, а не формального "одобрямсу".
Підготували аналітику про те, на які цілі депутати міської ради Дніпра хотіли витратити гроші
громади в 2018 році.
Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Бабушкінського суду Дніпра Андрія Леонова, який
став "героєм" низки публікацій Громадського Контролю і отримав звинувачення в корупції від
НАБУ.
Ретельно проаналізували процес будівництва і ремонтів доріг в Україні та з’ясували, чому
величезні витрати не ведуть до покращення якості автошляхів.
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ТРАВЕНЬ
Розслідували історію про те, як сім'я керівника регіональної екоінспекції заробляє на забрудненні
річки Дніпро. Згодом головний екоінспектор області позбувся посади.
Провели разом з Save Dnipro масштабний форум про екологію і реформи "Валить нельзя остаться
/ЕКО" в Дніпрі.
Організували круглий стіл "Реформи у сфері закупівель" у Києві.
ЧЕРВЕНЬ
ГромКонтроль отримав нагороду платформи Zakupki.ua як громадська організація, що активно
бореться за прозорість державних закупівель.
Допомогли Save Dnipro провести акцію проти вирубки здорових дерев у Дніпрі.
Дослідили та проаналізували діяльність Держаудитслужби, тим самим довели, що цей орган був
неефективним.
ЛИПЕНЬ
Зробили детальний аналіз даних про кандидатів в депутати Верховної Ради, які йшли на вибори в
п'яти округах Дніпра. Відео-сюжети під назвою "Одномандатні" переглянули більше 10 тис. глядачів
Допомогли Save Dnipro домогтися рішення про мораторій на вирубку здорових дерев у Дніпрі.
Довели в суді, що Корбан - "рейдер", а дорожні підряди в Дніпрі роздають “під своїх”.
Здобули в касаційному суді важливу перемогу: мер Філатов зобов'язаний розглянути петицію, в якій
містилася вимога не виводити "в тінь" з системи Prozorro масив закупівель на суми до 200 тис грн, як
намагалися зробити деякі депутати у 2018 році.
СЕРПЕНЬ
Після розслідування ГромКонтролю правоохоронці затримали голову обласної еко-інспекції, який
заробляв на забрудненні Дніпра.
Делегували учасника ГромКонтроля Іллю Рибакова до складу обласної поліцейської комісії.
Зупинили в суді підвищення тарифів на проїзд в електротранспорті Дніпра. Вимагали дотримання
встановленої законом процедури.
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ВЕРЕСЕНЬ
Зняли відео про "модернізацію" Центрального мосту. Яка розтягнулася на два з гаком роки і кілька
кримінальних справ.
Здійснили другу закупівельну революцію разом зі всією спільнотою ProZorro. Зміни в закон
прийнято!
Делегували Ірину Піценко до складу Громадської ради "Укрзалізниці"
Проаналізували та дослідили витрати на ремонти та утримання парків Дніпра.
ЖОВТЕНЬ
Виграли суд у КП Дніпроводоканал та змусили оприлюднити публічні дані про штати і зарплати у
цьому комунальному підприємстві.
Допомагали педагогам і батькам школи №10 в Дніпрі домогтися в суді повернення шкільної землі,
яку намагалися привласнити пов’язані з владою особи.
Yes, we can! Відправили Артема Романюкова вчитися в Стенфордський університет, де він розповів
про роботу та досягнення Громадського Контролю і еко-ініціативи Save Dnipro.
ЛИСТОПАД
Провели бізнес-сніданок для ділових людей Харкова, присвячений нововведенням в системі Prozorrо.
Організували у Львові Форум публічних закупівель для бізнесменів всієї Західної України.
ГРУДЕНЬ
Опублікували розслідування про незадекларований “сонячний” бізнес місцевого прокурора.
Почали новий Конкурс антикорупційних розслідувань.
Домоглися у Верховному Суді визнання повної правоти ГромКонтролю в судовій суперечці з Геннадієм
Корбаном, який хотів спростувати факти з нашого розслідування.
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У 2019 році нас підтримували:

