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ЦППР розробляє та сприяє впровадженню реформ у таких напрямках:
• конституціоналізм;
• публічна адміністрація;
• судівництво;
• кримінальна юстиція;
• протидія корупції;
• європейська інтеграція;
• доступ до публічної інформації та електронне урядування.

Більше про ЦППР на сайті.

Місія
  Місією Центру політико-правових реформ є сприяння впровадженню інституційних реформ, 
здатних забезпечити утвердження демократії, верховенства права та належного урядування в 
Україні.

  Центр політико-правових реформ (ЦППР) — це недержавний аналітичний центр, створений
у 1996 році після прийняття Конституції України. ЦППР є неурядовою неприбутковою організа-
цією, яка працює на загальнодержавному рівні — як у столиці, так і в регіонах України.

Про ЦППР 

  Наша діяльність спрямована на те, щоб зробити Україну державою, де поважаються та дотриму-
ються права людини, принципи демократії, верховенства права, належного урядування та інші 
європейські цінності.

Бачення

pravo.org.ua
facebook.com/pravo.org.ua
http://pravo.org.ua/ua/about/
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2015 рік для конституціоналізму

Експерти брали активну участь у висвітленні конституційної реформи в Україні на телебачен-
ні, через радіотрансляції та друковані ЗМІ. Діяльність експертів у 2016 році буде орієнтуватися
на посилення ролі громадянського суспільства у конституційних процесах, підняття авторитету 
Конституції, експертне забезпечення й адвокацію конституційних змін, а також моніторинг кон-
ституційної реформи. 

ЦППР є провідною організацією, яка забезпечує діяльність групи з питань конституційної 
реформи Реанімаційного пакету реформ.

Головні досягнення 2015 року для конституціоналізму пов’язані з просуванням перед Прези-
дентом України та Верховною Радою України необхідності створення Конституційної Комісії, 
законопроектними напрацюваннями щодо конституційних змін і стартом громадської інформа-
ційної кампанії «КонституціЯ».

Успішно провели представництво перед Президентом України та Верховною Радою України 
необхідності створення Конституційної Комісії. 3 березня 2015 року указом Президента 
України «Про Конституційну Комісію» було утворено Конституційну Комісію як спеціальний 
допоміжний орган при Президентові України.

Напрацювали три проекти законів про внесення змін до Конституції України: щодо забезпе-
чення незалежності Конституційного Суду України, децентралізації, а також пропозиції до про-
екту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), а також 
забезпечення незалежності судової влади (див. напрямок «Судівництво»). Проекти законів було 
попередньо обговорено та доопрацьовано в складі робочих груп Реанімаційного пакету 
реформ щодо конституційної реформи,  децентралізації та судової реформи та передано до 
Конституційної Комісії, де вони стали однією з основ законопроектів, які були підготовлені для 
внесення Президентом України до Верховної Ради України.

У співпраці з коаліцією громадських організацій «Народна Конституція» розробили та пере-
дали до Верховної Ради України проект закону про процедуру підготовки проекту нової Кон-
ституції України.

Розпочали інформаційну кампанію «КонституціЯ», яка спрямована на посилення ролі грома-
дянського суспільства у конституційному процесі та комунікацію на загальнодержавному та 
регіональному рівнях ініційованих конституційних змін. Кампанія націлена на розуміння Кон-
ституції як фундаментальної цінності для кожного громадянина та запиту на конституційну 
реформу в інтересах суспільства. 

Експерти напрямку: Ігор Коліушко, Юлія Кириченко, Анна Барікова, Катерина Давиденко. 

http://pravo.org.ua/ua/about/team/
http://pravo.org.ua/ua/news/constitutional_order/
http://pravo.org.ua/ua/monitoring/constitutional_reform/
http://rpr.org.ua/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/119/2015
http://pravo.org.ua/ua/news/20871447-propozitsiyi-schodo-zabezpechennya-nezalegenosti-konstitutsiynogo-sudu
http://pravo.org.ua/ua/news/5815-
http://pravo.org.ua/ua/news/5892-
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://pravo.org.ua/ua/news/5816-
http://rpr.org.ua/groups-rpr/konstytutsijna-reforma/
http://rpr.org.ua/groups-rpr/detsentralizatsiya/
http://rpr.org.ua/groups-rpr/sudova-reforma/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684


4
pravo.org.ua | facebook.com/pravo.org.ua

У межах кампанії вже зробили та плануємо реалізовувати в 2016 р.:

Експерти брали активну участь у висвітленні конституційної реформи в Україні на телебачен-
ні, через радіотрансляції та друковані ЗМІ. Діяльність експертів у 2016 році буде орієнтуватися
на посилення ролі громадянського суспільства у конституційних процесах, підняття авторитету 
Конституції, експертне забезпечення й адвокацію конституційних змін, а також моніторинг кон-
ституційної реформи. 

ЦППР є провідною організацією, яка забезпечує діяльність групи з питань конституційної 
реформи Реанімаційного пакету реформ.

Головні досягнення 2015 року для конституціоналізму пов’язані з просуванням перед Прези-
дентом України та Верховною Радою України необхідності створення Конституційної Комісії, 
законопроектними напрацюваннями щодо конституційних змін і стартом громадської інформа-
ційної кампанії «КонституціЯ».

Успішно провели представництво перед Президентом України та Верховною Радою України 
необхідності створення Конституційної Комісії. 3 березня 2015 року указом Президента 
України «Про Конституційну Комісію» було утворено Конституційну Комісію як спеціальний 
допоміжний орган при Президентові України.

Напрацювали три проекти законів про внесення змін до Конституції України: щодо забезпе-
чення незалежності Конституційного Суду України, децентралізації, а також пропозиції до про-
екту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), а також 
забезпечення незалежності судової влади (див. напрямок «Судівництво»). Проекти законів було 
попередньо обговорено та доопрацьовано в складі робочих груп Реанімаційного пакету 
реформ щодо конституційної реформи,  децентралізації та судової реформи та передано до 
Конституційної Комісії, де вони стали однією з основ законопроектів, які були підготовлені для 
внесення Президентом України до Верховної Ради України.

У співпраці з коаліцією громадських організацій «Народна Конституція» розробили та пере-
дали до Верховної Ради України проект закону про процедуру підготовки проекту нової Кон-
ституції України.

Розпочали інформаційну кампанію «КонституціЯ», яка спрямована на посилення ролі грома-
дянського суспільства у конституційному процесі та комунікацію на загальнодержавному та 
регіональному рівнях ініційованих конституційних змін. Кампанія націлена на розуміння Кон-
ституції як фундаментальної цінності для кожного громадянина та запиту на конституційну 
реформу в інтересах суспільства. 

•   моніторинг конституційної реформи;
•   розробка комплексного законопроекту щодо внесення змін до Конституції в частині удо-
сконалення парламентсько-президентської форми правління;
•   аналітичні записки щодо конституційної реформи в Україні
для міжнародної спільноти;
•  прес-конференції щодо ініційованих конституційних змін в м. Києві та в обласних центрах;
•   участь в експертних дискусіях на телебаченні;
•   експертні дискусії на регіональному державному телебаченні;
•   діяльність в інтернеті та соціальних мережах;
•   конкурс студентських есе щодо конституційної реформи;
•   аналітичні статті з питань конституційної реформи;
•   круглі столи з метою обговорення конституційної реформи.

З метою порушення суспільної дискусії щодо конституційної реформи та проблеми дієвості 
Конституції підготовлено брошуру «Оновлення Конституції як завершення революції». Публікація 
підготовлена експертами в рамках проекту Міжнародного центру перспективних досліджень 
«Використання світового експертного досвіду та проведення публічних консультацій в процесі 
внесення змін до Конституції України».
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http://pravo.org.ua/ua/monitoring/constitutional_reform/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/onovl_const-2015/
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2015 рік з точки зору досягнень України у напрямі реформування урядової системи визначе-
ний, насамперед, двома результатами:

1) ухвалено достатньо якісну нову редакцію Закону України «Про державну службу» № 
889-VIII від 10.12.2015 (набирає чинності з 1 травня 2016 року), який дає шанс на оздоровлення 
системи державної служби. Його принципові новації: виключно конкурсний добір на усі посади 
державної служби включно з найвищими; чітке відмежування від посад державної служби 
інших посад (політичних, патронатних тощо); запровадження притаманного для усіх розвине-
них демократичних країн інституту професійних менеджерів у міністерствах (посади «держав-
них секретарів міністерств»); обмеження політичної діяльності державних службовців тощо. 
Саме з верхівки державної служби можлива її професіоналізація та деполітизація. Так Україна 
може отримати кваліфікованих чиновників, які професійно допомагатимуть розробляти і впро-
ваджувати реформи політикам, і кваліфіковано надаватимуть послуги громадянам;

2) ухвалено три закони, які передбачають децентралізацію повноважень щодо надання 
адміністративнихпослуг у сфері реєстрації місця проживання, реєстрації бізнесу та нерухо-
мості. Після багатьох років централізації в Україні, нарешті розпочалися протилежні тенденції
з повернення повноважень органам місцевого самоврядування.

Експерти ЦППР  прямо причетні до обох результатів, працюючи і в робочих групах парламен-
ту, і в напрямі адвокації цих ініціатив. Тепер окремий виклик 2016 року — належне впроваджен-
ня цих законів. 

У 2015 році експерти ЦППР доопрацювали проект закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів 
виконавчої влади», який був внесений групою народних депутатів і зареєстрований під №2354а 
від 15.07.2015. Його ухвалення конче необхідне для того, щоб разом із новим законом «Про 
державну службу» сформувати правила функціонування Кабінету Міністрів України та цен-
тральних органів виконавчої влади і забезпечити їх привабливість для професіоналів, а також 
створити умови для ефективної роботи міністерств у виробленні політики та у впровадженні 
реформ.

Протягом 2015 року було удосконалено значну кількість центрів надання адміністративних 
послуг (ЦНАП). Соціологічне дослідження, проведене у кінці 2015 року на замовлення ЦППР, 
показало, що з 40 найбільших міст України (крім окупованих територій) у 25 ЦНАП надається 
достатньо повний перелік базових адміністративних послуг; загальний рівень задоволеності 
споживачів послуг у ЦНАП більше 86%, при цьому у ЦНАП міст-лідерів цей показник складає в 
середньому біля 95%. 

Експерти напрямку: Ігор Коліушко, Віктор Тимощук, Ольга Калініченко, Олексій Курінний, Євген Школьний.

Звіт про діяльність ЦППР                                                                                                               2015

2015 рік для урядування та публічної адміністрації 

http://pravo.org.ua/ua/about/team/
http://pravo.org.ua/ua/news/public_administration/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56012
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56012
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56012
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://pravo.org.ua/ua/news/20871203-otsinka-diyalnosti-tsentriv-nadannya-poslug-u-40-mistah-ukrayini
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ЦППР у 2015 році і надалі приділяв особливу увагу підтримці розвитку ЦНАП. Зокрема,  Цен-
тром було проведено 15 регіональних семінарів-тренінгів для 523 керівників та адміністраторів 
ЦНАП, а також для кількох десятків громадських активістів.  Для Мінекономрозвитку підготовле-
но аналітику щодо переваг інтегрованого офісу (ЦНАП) відносно відомчої моделі надання 
послуг; надано пропозиції щодо зміни порядку ведення реєстру адміністративних послуг, розро-
блено проект методичних рекомендацій щодо розрахунку кількості адміністраторів. На замов-
лення Асоціації міст підготовлено черговий посібник з тематики адмінпослуг («Надання 
адміністративних послуг у муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб 
місцевого самоврядування»), розпочато опрацювання проблематики надання адмінпослуг у об’єд-
наних територіальних громадах.

 Окрема увага приділяється сприянню розвитку ЦНАП у місті Києві. Експерти ЦППР в межах 
групи РПР-Київ спонукали міську владу до модернізації приміщень райдержадміністрацій для 
цілей ЦНАП, сприяли розробці проекту відповідного програмного документу (концепції). Наразі 
триває робота над переліком адмінпослуг та інформаційними і технологічними картками послуг, 
спрощенням процедур надання адмінпослуг. 

 У сфері адміністративних послуг у 2015 році основним гальмом реформ залишилася Держав-
на міграційна служба. «Паспортна реформа» наразі не узгоджена з реформою децентралізації          
та створенням ЦНАП. Хоча й у ДМС, після зміни у вересні керівництва почалися позитивні зру-
шення у співпраці з експертами та місцевим самоврядуванням.

На жаль, у багатьох питаннях змін досягти не вдалося. Система прийняття урядових рішень          
та  сама організація центральної виконавчої влади залишилися нереформованими.

Міністерством юстиції України було загальмовано рух законопроекту «Про адміністративну 
процедуру», хоча станом на початок 2015 року цей законопроект у належній якості вже отримав 
позитивний висновок Програми SIGMA. 

Не вдалося досягти прогресу навіть у постановці до порядку денного влади необхідності 
законодавчого впорядкування відносин щодо оплати адміністративних послуг (тобто, законо-
проекту «Про адміністративний збір»).

Отже, перераховані досягнення та перешкоди і визначатимуть пріоритети активності ЦППР                                                                                               
у цій сфері реформ на 2016 рік.
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http://pravo.org.ua/ua/about/books/provision_of_admin/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/provision_of_admin/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/provision_of_admin/
http://rpr.org.ua/groups-rpr/rpr-kyjiv/
http://pravo.org.ua/ua/news/administrative_services/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/23/7041128/
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2015 рік для судівництва

    У 2015 році суспільних очікувань щодо реформи судової системи виправдати не вдалося. У 
підсумку, за даними численних соціологічних опитувань, у тому числі проведених на замовлення 
ЦППР (кінець 2014, кінець 2015), рівень довіри до судової влади навіть знизився попри серйозні 
законодавчі зміни. Йдеться, насамперед, про дві ключові події: прийняття закону «Про забезпе-
чення права на справедливий суд» № 192-VIII від 12.02.2015 та підготовку законопроекту «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» № 3524 від 25.11.2015.
     Закон «Про забезпечення права на справедливий суд» урахував значну частину  рекоменда-
цій органів Ради Європи у судовій сфері, таким чином наблизивши національне законодавство 
до європейських стандартів. Головними здобутками закону можна назвати:

•   запровадження конкурсного добору суддів на всі посади, започаткування кон-
курсного порядку формування Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України,
•   посилення змагальності дисциплінарної процедури та запровадження ширшої 
шкали дисциплінарних стягнень тощо.  

Однак закон містить і багато недоліків, передусім пов’язаних із збереженням політичних спо-
собів впливу на суддів з боку парламенту і Президента та відсутністю дієвих механізмів очи-
щення судової системи від недобросовісних суддів.

25 листопада 2015 року Президент України вніс до парламенту проект змін до Конституції 
України (щодо правосуддя). Фінальна версія законопроекту містить чимало позитивних змін. 
Проект закладає можливості для значного оновлення суддівського корпусу, усуває вплив Вер-
ховної Ради України на призначення і звільнення суддів, ураховує європейські стандарти щодо 
складу Вищої ради правосуддя, більшість членів якої складатимуть судді, що обрані суддями 
тощо. Водночас експерти розкритикували законопроект у частині збереження суто політичного 
способу призначення та звільнення Генпрокурора, запровадження монополії адвокатури на 
представництво у судах та відкладення ратифікації Римського статуту Міжнародного криміналь-
ного суду на три роки. 

ЦППР став організатором трьох заходів для широкого громадського обговорення конститу-
ційних змін щодо правосуддя — круглого столу «Українські суди — перезавантаження через зміни 
до Конституції» (21 липня), і двох форумів: «Доброчесна і аполітична Феміда через конститу- 
ційні зміни» (19 жовтня), «#Конституція: суспільна довіра і нове правосуддя» (14 грудня).

Експерти ЦППР лише частково були залучені до розробки Закону України «Про забезпечення 
права на справедливий суд», а також проекту змін до Конституції України (щодо правосуддя). В 
обох випадках експерти ЦППР спільно з групами з конституційної і судової реформ Реанімацій-
ного пакету реформ (РПР) ще раніше напрацювали свої законопроекти

    Експерти напрямку: Роман Куйбіда, Тетяна Руда, Максим Середа.

http://pravo.org.ua/ua/about/team/
http://old.pravo.org.ua/files/Analitychniy_zvit_Deminitsiatyvy.doc
http://pravo.org.ua/img/zstored/files/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 12_15 %D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96 %D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/192-19
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
http://eu.pravo.org.ua/uk/news/view?news_id=114
http://eu.pravo.org.ua/uk/news/view?news_id=114
http://eu.pravo.org.ua/uk/news/view?news_id=115
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
http://old.pravo.org.ua/component/content/article/136-holovne/1998-proekt-zmin-do-konstytutsii-vid-robochoi-hrupy-konstytutsiinoi-komisii-reforma-pravosuddia-chy-konservatsiia-svavillia.html
http://old.pravo.org.ua/component/content/article/136-holovne/1998-proekt-zmin-do-konstytutsii-vid-robochoi-hrupy-konstytutsiinoi-komisii-reforma-pravosuddia-chy-konservatsiia-svavillia.html
http://rpr.org.ua/news/zaproshujemo-vas-vzyaty-uchast-u-forumi-dobrochesna-i-apolitychna-femida-yak-rezultat-konstytutsijnyh-zmin
http://rpr.org.ua/news/zaproshujemo-vas-vzyaty-uchast-u-forumi-dobrochesna-i-apolitychna-femida-yak-rezultat-konstytutsijnyh-zmin
http://old.pravo.org.ua/politicreformandconstitutionslaw/2089-zminy-do-konstytutsii-v-yes-vvazhaiut-za-neobkhidne-chitko-rozpodilyty-povnovazhennia-hilok-vlady.html
http://rpr.org.ua/groups-rpr/konstytutsijna-reforma/
http://rpr.org.ua/groups-rpr/sudova-reforma/
http://rpr.org.ua/
http://rpr.org.ua/
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•   установлення чітких строків переходу до триланкової системи та реорганізації судів
вищого рівня;

•   запровадження ефективних механізмів проведення оцінювання суддів і конкурсів
та забезпечення участі громадськості у цих процедурах;

•   визначення прозорого для суспільства порядку добору суддів Конституційного Суду Укра-
їни, а також конкурсного добору кандидатів на посаду Генерального прокурора. 

(про внесення змін до закону про судоустрій, а також про внесення змін до Конституції). Унаслі-
док переговорів з органами влади чимало пропозицій експертів вдалося включити у фінальну 
версію законопроекту про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя). Деякі пропозиції 
були також ураховані у законі «Про забезпечення права на справедливий суд».

У цілому експерти ЦППР підтримали внесені Президентом пропозиції щодо зміни Конститу-
ції. Водночас наголосили, що ухвалювати конституційні зміни потрібно разом з пакетом імпле-
ментаційних законів, які дозволять реалізувати ту судову реформу, яку очікує суспільство.

Експерти вважають, що законодавчі зміни повинні передбачативтілення передусім таких 
положень: 

Подальший перебіг судової реформи прямо залежатиме від ухвалення парламентом змін          
о Конституції України щодо правосуддя, а також пакету імплементаційних законів, необхідних            
для ефективного впровадження реформи.

У 2015 році експерти ЦППР також доклалися до аналізу кандидатур до нової Вищої ради 
юстиції, щоб полегшити вибір тих, хто уповноважений обирати її членів. Також за ініціативою 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні розробили посібник для громадських об’єднань з моніто-
рингу судових процесів. Також експерти вимірювали прогрес у впровадженні європейських 
стандартів під час конституційної і судової реформ, а також реформи прокуратури за допомо-
гою створеного ними інструменту — «Спідометру реформ».

Діяльність експертів ЦППР у 2016 році буде спрямована на експертну та адвокаційну під-
тримку необхідних конституційних і та інших законодавчих змін, а також моніторинг їх ефек-
тивного впровадження. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52976
http://old.pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/lawreforms/2045-rpr-proponuie-onovyty-sudovyi-korpus-cherez-zminy-do-konstytutsii.html
http://pravo.org.ua/ua/news/5802-
http://pravo.org.ua/ua/about/books/monit-sud-proc-banchuk-2016/
http://eu.pravo.org.ua/
http://pravo.org.ua/ua/news/judiciary/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/key_legal_reforms_2016/
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2015 рік для кримінальної юстиції

Цей рік ознаменувався формуванням нової української поліції. У великих містах (Києві, 
Львові, Харкові, Одесі) почала роботу патрульна поліція. А особовий склад інших підрозділів 
міліції повинен пройти обов’язкову атестацію перед призначенням у поліцію. Це стало можли-
вим внаслідок ухвалення Закону України «Про Національну поліцію» № 580-VIII від 02.07.2015 
(експерти ЦППР взяли участь в його доопрацюванні до І читання).

Закон «Про прокуратуру» № 1697-VII від 1410.2014, який також підготовлений за участю екс-
пертів ЦППР, фактично позбавив прокуратуру повноваження загального нагляду і прокурорам 
заборонено приходити на перевірки до підприємців.

 Прокуратуру також суттєво обмежили у повноваженні представляти інтереси громадян в суді 
через неефективність здійснення цієї функції. Одночасно з цим з 1 липня 2015 року розпочали 
роботу 100 центрів безоплатної правової допомоги, які перебрали на себе повноваження пред-
ставляти інтереси громадян у цивільних і адміністративних справах. 

Районні прокуратури перетворено на місцеві, а їх чисельність скорочена. Під час проведення 
переатестації в місцевих прокуратурах вдалося скоротити особовий склад на 20% (з 7800                                                                                                                                                                                                         
до 6200 посад).

Проведено відкриті конкурси на керівні посади до місцевих прокуратур. На жаль, через 
механізми, закладені у підзаконних актах Генерального прокурора, а також зупинення Кабіне- 
том Міністрів України норм закону щодо істотного підвищення заробітної плати прокурорам,
в результаті конкурсу кадровий склад керівництва цієї ланки було оновлено всього на 16%. 

Ухвалення 12 листопада 2015 року Закону України «Про Державне бюро розслідувань»                    
№ 794-VIII від 12.11.2015 (експерти ЦППР є його співавторами) означає приведення діяльності

прокуратури у відповідність до вимог Конституції України, оскільки передбачає ліквідацію 
слідчих підрозділів у прокуратурі.

Разом з тим слід констатувати, що системний опір Генеральної прокуратури радикальним 
змінам призводить до вкрай низької ефективності та темпів реформування прокуратури, незва-
жаючи на досить прогресивні новації цього закону.

Також уряд другий рік поспіль блокує виконання положень нового Закону «Про прокуратуру»      
в частині забезпечення гідної оплати праці прокурорів, що провокує корупцію і є перепоною       
в подальшому реформуванні.

Експерти напрямку: Олександр Банчук, Борис Малишев, Заміра Саідова, Ілона Дмитрієва.

http://pravo.org.ua/ua/about/team/
http://zakon.rada.gov.ua/go/580-VIII target=
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012
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•   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяль-
ності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства         
з питань запобігання корупції» № 198-VIII від 12.02.2015;
•    «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації 
у формі відкритих даних» № 319-VIII від 09.04.2015, «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» № 731-VIII 
від 08.10.2015;
•    «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефі-
ціарного власника (контролера) юридичної особи» № 475-VIII від 21.05.2015;
•  «Про внесення змін до Кримінального України щодо вдосконалення інституту 
спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні»                                                                                                                                                                                                                                                                      
№ 770-VIII від 10.11.2015;
•    «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих 
питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його 
застосуванні» № 769-VIII від 10.11.2015;
•    «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 і «Про внесення змін до деяких
законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з  між-
народними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції»
№ 679-VIII від 15.09.2015;
•    «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спор-
тивних змагань» № 743-VIII від 03.11.2015;
•    «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015 та ін.

2015 рік в контексті протидії корупції 
Звіт про діяльність ЦППР                                                                                                               2015

Цей рік ознаменувався формуванням нової української поліції. У великих містах (Києві, 
Львові, Харкові, Одесі) почала роботу патрульна поліція. А особовий склад інших підрозділів 
міліції повинен пройти обов’язкову атестацію перед призначенням у поліцію. Це стало можли-
вим внаслідок ухвалення Закону України «Про Національну поліцію» № 580-VIII від 02.07.2015 
(експерти ЦППР взяли участь в його доопрацюванні до І читання).

Закон «Про прокуратуру» № 1697-VII від 1410.2014, який також підготовлений за участю екс-
пертів ЦППР, фактично позбавив прокуратуру повноваження загального нагляду і прокурорам 
заборонено приходити на перевірки до підприємців.

 Прокуратуру також суттєво обмежили у повноваженні представляти інтереси громадян в суді 
через неефективність здійснення цієї функції. Одночасно з цим з 1 липня 2015 року розпочали 
роботу 100 центрів безоплатної правової допомоги, які перебрали на себе повноваження пред-
ставляти інтереси громадян у цивільних і адміністративних справах. 

Районні прокуратури перетворено на місцеві, а їх чисельність скорочена. Під час проведення 
переатестації в місцевих прокуратурах вдалося скоротити особовий склад на 20% (з 7800                                                                                                                                                                                                         
до 6200 посад).

Проведено відкриті конкурси на керівні посади до місцевих прокуратур. На жаль, через 
механізми, закладені у підзаконних актах Генерального прокурора, а також зупинення Кабіне- 
том Міністрів України норм закону щодо істотного підвищення заробітної плати прокурорам,
в результаті конкурсу кадровий склад керівництва цієї ланки було оновлено всього на 16%. 

Ухвалення 12 листопада 2015 року Закону України «Про Державне бюро розслідувань»                    
№ 794-VIII від 12.11.2015 (експерти ЦППР є його співавторами) означає приведення діяльності

прокуратури у відповідність до вимог Конституції України, оскільки передбачає ліквідацію 
слідчих підрозділів у прокуратурі.

Разом з тим слід констатувати, що системний опір Генеральної прокуратури радикальним 
змінам призводить до вкрай низької ефективності та темпів реформування прокуратури, незва-
жаючи на досить прогресивні новації цього закону.

Також уряд другий рік поспіль блокує виконання положень нового Закону «Про прокуратуру»      
в частині забезпечення гідної оплати праці прокурорів, що провокує корупцію і є перепоною       
в подальшому реформуванні.

 У 2015 році Україна не досягла відчутних результатів у протидії  корупції.  Водночас
можна говорити про проведення значної підготовчої роботи, що найближчим часом має                                                         
принести свої плоди.

По-перше, продовжено почате у попередньому році удосконалення законодавчої бази анти-
корупційної реформи.

Йдеться, зокрема, про прийняття законів:

Експерти ЦППР, діючи як самостійно, так і в межах членства в Цільовій команді реформ у 
сфері оновлення влади та антикорупційної реформи при Міністерстві юстиції України, Націо-
нальної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України та Робочої групи 
Верховної Ради України з питань удосконалення законодавчого забезпечення державної анти-
корупційної політики в Україні «Антикорупційний порядок денний», взяли участь в роз-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
робці більшості з цих законів, адвокатуванні їх розгляду у Верховній Раді України аборо били
ї оцінку і вносили свої пропозиції щодо удосконалення їх тексту. В подальшому аналізували дію 
цих законів та виявляли їхні окремі недоліки.

Експерти напрямку: Микола Хавронюк, Дмитро Калмиков, Заміра Саідова, Олена Сорока.

http://pravo.org.ua/ua/about/team/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/319-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/475-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/475-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/769-19
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57268
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/679-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/679-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/679-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/743-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/743-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/combating_corruption/
http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/combating_corruption/
http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/legislation_comments/
http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/legislation_comments/
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У 2015 році за значної участі експертів ЦППР підготовлено Альтернативний звіт щодо 
оцінки ефективності державної антикорупційної політики, інші аналітичні документи.

По-друге, відбувалась імплементація прийнятих законів й у цілому завершено ескіз системи 
нових антикорупційних органів. Деякі з них реально утворені, частково укомплектовані                 
і розпочали свою діяльність. Це Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура.

 Почато конкурс з відбору членів Національного агентства з питань запобігання корупції. 
Експерти ЦППР слідкували за організацією конкурсу, разом з представниками інших громадсь-
ких організацій змусили владу змінити склад конкурсної комісії задля забезпечення її макси-
мальної об’єктивності. На жаль, відчутних успіхів у цій сфері досягти не вдалося: Кабінет 
Міністрів України протягом року, з березня 2015 року і до останнього часу фактично блокував 
створення агентства і початок його діяльності з перевірки та контролю декларацій і моніторин-
гу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, аналізу стану запобігання та протидії корупції тощо.

Крім того, наприкінці року прийнято закони «Про Державне бюро розслідувань» № 794-VIII 
від 12.11.2015, «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015. Імпле-
ментація їх положень так само, на жаль, урядом вчасно не розпочалась.

По-третє, протягом року уряд робив певні реформаторські зусилля, направляючи до парламен-
ту десятки законопроектів щодо економічної, соціальної, енергетичної, воєнної, культурної, 
судової, правоохоронної та інших сфер.

Експерти ЦППР протягом року провели антикорупційні експертизи понад 200 таких законо- 
проектів, підготували, розмістили в мережі інтернет і поширили серед народних депутатів 
України відповідні висновки, систематично доводили свою оцінку таких законопроектів через-
ЗМІ, на конференціях, круглих столах, інших зустрічах, лекціях перед студентами і практични-
ми працівниками, за допомогою поширення виготовленої інфографіки тощо.

Названі досягнення і упущення будуть визначати пріоритети ЦППР в сфері протидії корупції 
на 2016 рік. 

http://pravo.org.ua/ua/about/books/alternative_report_anticor/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/alternative_report_anticor/
http://nabu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/ua/sap.html
http://www.gp.gov.ua/ua/sap.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248258063&cat_id=244203594
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/772-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/772-19
http://pravo.org.ua/ua/news/5227-ekspertiza-zakonoproektiv-viii-sklikannya
http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/


pravo.org.ua | facebook.com/pravo.org.ua
12

Звіт про діяльність ЦППР                                                                                                               2015

Закони та проекти законів, розроблені експертами ЦППР у 2015 році
Закони, що розроблялися експертами ЦППР або за їхньої участі, та прийняті у 2015 році:
1. Закон України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015.
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних 
послуг» № 888-VIII від 10.12.2015.

3. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» № 192-VIII від 12.02.2015,                        
у якому врахована частина пропозицій експертів ЦППР, зокрема щодо дисциплінарної від-
повідальності суддів, запровадження регулярного оцінювання суддів і спрощення системи суд-
дівського самоврядування.

4. «Про Державне бюро розслідувань» № 794-VIII від 12.11.2015.
Проекти законів, розроблені експертами ЦППР або за їхньої участі у 2015 році:
1. «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2217а від 

01.07.2015, «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» № 3524 від 
25.11.2015, «Про внесення змін до Конституції України (щодо забезпечення незалежності Кон-
ституційного Суду України)» — попередньо обговорено та доопрацьовано в складі робочих груп 
Реанімаційного пакету реформ щодо конституційної реформи та судової реформи; передано до 
Конституційної Комісії, де стали однією з основ законо проектів, які були підготовлені для вне-
сення Президентом України до Верховної Ради України.

2. «Про процедуру підготовки проекту нової Конституції України» № 3781 від 18.01.2016                            
— розроблено у співпраці з коаліцією громадських організацій «Народна Конституція» і пере-
дано до Верховної Ради України.

3. «Про поліцію і поліцейську діяльність» № 1692-1 від 27.01.2015 (відкликаний депутатами 
на користь урядового законопроекту).

4. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження криміналь-
них проступків» № 2897 від 19.05.2015.

5. «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення 
окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок)» № 2033а від 05.06.2015 
(ухвалений у І-ому читанні).

6. «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету 
Міністрів України та центральних органів виконавчої влади» №2354а від 15.07.2015. 

7. Взято участь у розробці проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо вимог до членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади 
членів Національного агентства з питань запобігання корупції» № 2344а від 14.07.2015.

8. «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та деяких інших законів 
України щодо вдосконалення правового забезпечення боротьби з корупцією» (законопроект 
ще не внесено до парламенту).

9. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності 
Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання 
корупції» № 1660-1 від 09.01.2015.

10. «Про антикорупційну експертизу», який знаходиться на стадії експертного обговорення.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/192-VIII target=
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
http://rpr.org.ua/groups-rpr/
http://rpr.org.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53719
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11. «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України».
Брали участь в доопрацюванні до ІІ читання таких проектів законів:
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності 

Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобіган-
ня корупції» № 198-VIII від 12.02.2015.

2. «Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливо- 
стей застосування окремих положень» № 578-VIII від 02.07.2015.

3. «Про Національну поліцію» № 580-VIII від 02.07.2015.
4. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання 

відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» № 596-VIII від 14.07.2015.
5. «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань 

накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні» № 
769-VIII від 10.11.2015.

6. «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015.

7. «Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України» № 2567 
від 06.04.2015 року (надано зауваження ЦППР через народних депутатів України в частині запо-
бігання комерціалізації у сфері адміністративних послуг МВС, у забезпеченні політики децен-
тралізації та інтегрованості послуг).

8. «Про муніципальну варту» № 2890 від 18.05.2015.
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Інші досягнення

•  загальнонаціонального,
•  у центрах надання адміністративних послуг 40 найбільших міст України (крім тим-
часово окупованих територій).

4. Добилися зупинки розгляду десятка законопроектів, які могли погіршити захист людини 
(скасування застави у корупційних справах, розширення підстав для проведення «заочного» 
провадження тощо).

5. Добилися уваги народних депутатів України у ставленні до паспортної реформи (в тому 
числі законопроекту № 3224). Зокрема, уряд вже пішов на окремі поступки і передбачив у доо-
працьованій версії законопроекту: обмеження обсягу персональної інформації у Єдиному дер-
жавному демографічному реєстрі, збільшення віку для паспортизації (видача «внутрішнього 
паспорта» з 14 років, а не з дня народження), допуск центрів надання адміністративних послуг-
до видачі «закордонних паспортів», внесення хоча б окремих норм щодо порядку оплати 
паспортних послуг, відмова від видачі цифрового посвідчення водія і т.д. 

6. Участь у відборі патрульних поліцейських, атестації поліцейських, тестуванні місцевих 
прокурорів.

7.  Участь в підготовці висновку Венеційської комісії щодо змін до законопроекту пропрокура-
туру в Грузії (Joint opinion of Venice Commission, CCPE, ODIHR/OSCE on the draft amendments to 
the Law on the prosecutor’s office of Georgia, CDL-PI(2015)014 (R. Barret, N. Esanu, S. Kivalov,                          
O. Banchuk, C.V. de Bocarme, H. Moraal, J.S. Pais, P. Polt). 7 July 2015. — 21 p.

8. Проведено ефективну адвокаційну кампанію щодо забезпечення прозорого обрання 
членів конкурсної комісії з обрання членів Національного агентства з питань запобігання 
корупції (НАЗК) (як від уряду, так і забезпечення належних умов для обрання таких членів від гро-
мадськості).

9. Організовано проведення у листопаді–грудні 2015 року двох соціологічних досліджень 
щодо якості адміністративних послуг:

•  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі гро-
мадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» № 1165.
•  «Про органи внутрішніх справ» № 2561.
•  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 
Закону України ”Про Національну поліцію”» № 3225.

1. Адвокація перед Президентом України та Верховною Радою України необхідності ство-
рення Конституційної Комісії (була утворена 3 березня 2015 року).

2. Підготовлено і оприлюднено досьє на кандидатів у члени Вищої ради юстиції і Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів, завдяки чому значна кількість кандидатів з небездоганною репу-
тацією не змогла потрапити до нового складу цих органів.

3. Добилися накладання Президентом України вето щодо таких законів:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56689
http://www.osce.org/odihr/171416?download=true
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1.  Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук 
В.П., Добрянська Н.Л., Курінний О.В., Школьний Є.О. та ін.] / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного 
О.В. — Київ, 2015. — 428 с.

2. Надання адміністративних послуг у муніципальному секторі. Навчальний для посадових 
осіб місцевого самоврядування / [В.Тимощук / Асоціація міст України] — К., 2015. — 124 с.

3. Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: концепції, теорія та практика                                        
(публікація EUCPN) / [За заг. редакцією українського видання О. Банчука, І. Дмитрієвої, З. Саідо-
вої] — К., 2015. — 133 с.

4.  Права людини за зачиненими дверима / Звіт за результатами дослідження «Процесуальні 
гарантії затриманих осіб». К., 2015. — 208 с. [О. Банчук — член авторського колективу].

5.  Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіж-
не законодавство / [О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, Б.В. Малишев, З.М. Саідова. За заг. редакцією О.А. 
Банчук] — К.: Москаленко О.М., 2015. — 268 с.

6.  Оновлення Конституції як завершення революції / [А. Барікова, К. Давиденко, Я. Журба, Ю. 
Кириченко, І. Коліушко, Р. Куйбіда; Міжнародний центр перспективних досліджень: С. Кіщенко] 
— К. : МЦПД, 2015. — 70 с.

7.  Альтернативний звіт щодо оцінки ефективності державної антикорупційної політики; [Р.Г. 
Рябошапка, О.С. Хмара, А.В. Кухарук, М.І. Хавронюк, О.В. Калітенко; За заг. ред. А.В. Волошиної] — 
К., 2015. — 268 с.

Всі видання ЦППР з 2001 року на нашому сайті

Видання

http://pravo.org.ua/ua/about/books/admin-poslugy-stan-tymosc/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/provision_of_admin/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/provision_of_admin/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/community_oriented/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/community_oriented/
http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/zvit_za_rezultatami_doslidzhennya_protsesualni_garantii_zatrimanikh_osib/
http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/zvit_za_rezultatami_doslidzhennya_protsesualni_garantii_zatrimanikh_osib/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/compensation_for_victims/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/compensation_for_victims/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/onovl_const-2015/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/alternative_report_anticor/
http://pravo.org.ua/ua/about/books/
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Фінансовий звіт
 Фінансування

 Видатки

Джерела фінансування Сума, грн.
Гранти, отримані ЦППР 7 948 181

Фонд Відродження 2 184 100
Європейська Комісія 2 129 902
USAID 1 674 742
ПРООН 1 125 000
Фонд Фрідріха Науманна «За свободу» 365 000
Transparency International Ukraine 190 070
Рада Європи 146 863
Mendizabal Ltd (TTF/TTI) 98 973
Програма Mатра від Королівства Нідерландів 33 531

Благодійні внески (від членів ЦППР та місцевих організацій) 545 790
Всього 8 493 971
Фінансування діяльності ЦППР з проектів, що адмініструються іншими 
організаціями або донорами напряму

831 547

Фінансування разом 9 325 518

Категорія видатків Сума, грн.
Оплата праці 6 623 532

Гонорари експертам ЦППР та залученим експертам 6 133 450
Цивільно-правові договори 225 826
Зарплати за адміністративну роботу 264 256

Видання публікацій 301 900
Публічні заходи 812 814
Соціологічні дослідження 539 800
Моніторинг 112 486
Витрати на поліпшення сайту 191 000
Інформаційна кампанія 59 500
Візуалізація 35 800
Офіс, обладнання та інші витрати 589 977

Оренда офісу 420 000
Комунальні послуги та інформаційні сервіси 48 708
Витратні матеріали, офісні витрати 49 434
Зовнішній аудит 58 500
Закупівля нового обладнання 9 112
Інше (банківські послуги, комунальні платежі та інше) 4 223

Видатки разом 9 266 809



  

Бюджет 2015 року, проекти, донори  

№ Проект  Напрямок  Донор Початок  Кінець  
Бюджет 

загальний, 
грн.  

Бюджет 
загальний, 

євро 

Надходженн
я 2015, грн. 

Надходження 
2015, дол 

Надходження 
2015, євро 

1 Подолання неформальної практики у судовій 
системі Судівництво Mатра 01.12.13 01.12.14 689 895,00 € 45 417,56 33 530,71 $1 565,39 € 1 436,62 

2 
Поліпшення якості адміністративних послуг через 
зміцнення впливу громадянського суспільства на 
державну політику 

Публічна 
адміністрація Єврокомісія 15.01.13 15.01.15 3 303 182,40 € 217 456,98 157 495,32 $7 145,89 € 6 524,25 

3 Сприяння реформі публічної адміністрації Публічна 
адміністрація Відродження 01.07.14 30.06.15 1 744 684,00 € 108 432,82 872 340,00 $55 316,42 € 45 481,75 

4 Громадська антикорупційна експертиза 
законопроектів: ІІ етап  

Протидія 
корупції Відродження 01.11.14 30.06.15 216 500,00 € 14 252,75 100 000,00 $3 534,82 € 3 124,02 

5 Інституційний грант Організаційний TTF  15.04.13 15.04.15 840 768,00 € 59 884,00 0,00 $0,00 € 0,00 

6 Підтримка реформи кримінальної юстиції в 
Україні 

Кримінальна 
юстиція Рада Європи 01.06.15  31.07.15  146 862,87 € 6 004,69 146 862,87 $6 519,52 € 6 004,69 

7 Співпраця аналітичних центрів (Think Tank 
Exchange)  Організаційний Мендізабаль 15.09.14 31.10.15 102 000,00 € 7 265,00 98 973,34 $3 498,53 € 3 091,95 

8 Спідометр "Україна - ЄС": Конституційна та 
судова реформа 

Судівництво/К
онституційна 
реформа 

Єврокомісія 01.01.14 01.01.16 3 324 876,52 € 218 885,16 1 972 407,06 $92 082,50 € 84 507,59 

9 

Допомога уряду в організації роботи Агентства із 
запобігання корупції та Національного 
антикорупційного бюро / Державного бюро 
розслідувань 

Протидія 
корупції 

Transparency 
International 

Ukraine 
25.06.15 31.12.15 190 070,00 € 8 000,00 190 070,00 $8 900,78 € 7 929,80 

10 Сприяння реформі публічної адміністрації Публічна 
адміністрація Відродження 01.07.15 31.12.15 1 050 260,00 € 44 035,71 1 050 260,00 $49 154,70 € 44 035,71 

11 
Виконання функцій Ресурсного центру для ОГС з 
питань громадського моніторингу надання 
адміністративних послуг 

Публічна 
адміністрація ПРООН  30.03.15 31.12.15 1 250 000,00 € 47 086,00 1 125 000,00 $51 212,00 € 46 086,00 

12 
Громадський моніторинг адміністративних послуг 
Міністерства юстиції України як дієвий механізм 
впливу на їх якість 

Публічна 
адміністрація USAID  15.09.15 15.03.16 999 500,00 € 40 286,17 678 094,13 $30 330,76 € 27 521,32 

13 Громадська антикорупційна експертиза 
законопроектів: ІІI етап  

Протидія 
корупції Відродження 01.09.15 30.06.16 315 000,00 € 12 883,44 161 500,00 $7 536,16 € 6 690,14 

14 
Зміцнення ролі громадянського суспільства в 
конституційному процесі через проведення 
інформаційної кампанії 

Конституційна 
реформа USAID  15.10.15 30.06.16 2 800 867,50 € 121 440,00 996 647,94 $43 502,75 € 39 802,23 

17
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№ Проект  Напрямок  Донор Початок  Кінець  
Бюджет 

загальний, 
грн.  

Бюджет 
загальний, 

євро 

Надходженн
я 2015, грн. 

Надходження 
2015, дол 

Надходження 
2015, євро 

15 Фінансування напряму (на тренінги з тематики 
адміністративних послуг) 

Публічна 
адміністрація 

Фонд Фрідріха 
Науманна "За 
свободу" 

01.01.15 31.12.15 365 000,00 € 15 000,00 365 000,00 $16 500 € 15 000,00 

16 Благодійні внески (від членів ЦППР та місцевих 
організацій) ЦППР  Благодійні 

внески 01.01.15 31.12.15 545 790,00 € 21 953,31 545 790,00 $24 026,66 € 21 893,51 

17 Фінансування напряму* ЦППР  Фінансування
напряму  01.01.15 31.12.15 831 547,00 € 34 909,27 831 547,00 $37 897,00 € 34 413,00 

  Всього          18 716 803₴ € 1 022 697 9 325 518₴ $438 724 € 393 613 

*  Фінансування діяльності ЦППР з проектів, що адмініструються іншими організаціями або донорами напряму 

Список всіх проектів на сайті ЦППР 

http://pravo.org.ua/ua/about/projects/
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Бюджет надходжень за донорами 
 

Донор Грн.  Дол. Євро 
Відродження 2 184 100,00 115 542,10 99 331,63 
Єврокомісія 2 129 902,38 99 228,38 91 031,83 
USAID  1 674 742,07 73 833,51 67 323,56 
ПРООН  1 125 000,00 51 212,00 46 086,00 
Фінансування діяльності ЦППР з проектів, 
що адмініструються іншими організаціями 
або донорами напряму (Фінансування 
напряму) 

831 547,00 37 897,00 34 413,00 

Благодійні внески 545 790,00 24 026,66 21 893,51 
Фонд Фрідріха Науманна "За свободу" 
(ФФН)  365 000,00 16 500, 00 15 000,00 

Transparency International Ukraine (TI  Ukraine) 190 070,00 8 900,78 7 929,80 
Рада Європи 146 862,87 6 519,52 6 004,69 
Мендізабаль (TTF/TTI)  98 973,34 3 498,53 3 091,95 
Mатра 33 530,71 1 565,39 1 436,62 
Всього  9 325 518,37 438 723,87 393 612,79 
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Структура ЦППР
Органами загального управління є загальні збори та наглядова рада. Орган контролю — кон-

трольно-ревізійна комісія. Органи оперативного управління — правління, голова правління, 
виконавчий директор.

Наглядова рада Центру політико-правових реформ:
•   Шишкін Віктор Іванович — кандидат юридичних наук, суддя Конституційного Суду України, 
голова наглядової ради ЦППР.
•   Петришин Олександр Віталійович — доктор юридичних наук, професор, президент Націо-
нальної академії правових наук України.
•    Сироїд Оксана Іванівна — заступник Голови Верховної Ради України.
•    Бойко Андрій Михайлович — доктор юридичних наук, професор, член Вищої ради юстиції.
•    Мелешевич Андрій Анатолійович — доктор філософії, професор, президент Національного
університету «Києво-Могилянська Академія».

Правління:
•    Коліушко Ігор Борисович — голова правління.
•    Тимощук Віктор Павлович — заступник голови правління.
•    Куйбіда Роман Олексійович — заступник голови правління.
•    Банчук Олександр Анатолійович — член правління.
•    Хавронюк Микола Іванович — член правління.
Виконавчий директор — Степанов Микола Володимирович.

 
Докладніше про команду на нашому сайті. «Організаційна структура»

Загальні збори ЦППР*

*органи загального управління **органи оперативного управління

Правління ЦППР**
(керівник напрямків)

Виконавчий Директор**
(управління організацією)

(Микола Степанов)

Контрольно-ревізійна
комісія ЦППР* Наглядова рада ЦППР*

Адміністрація Львівський 
офіс

Заступник
директора

Головний
бухгалтер

Водій
Експерти Експерти Експерти Експерти Експерти

Три поза-
штатних медіа
-менеджера

НАПРЯМОК
Конституційний

НАПРЯМОК
Публічна

адміністрація

Керівник
напрямку

(Ігор Коліушко)

Керівник
напрямку

(Віктор Тимощук)

Керівник
напрямку

(Роман Куйбіда)

Керівник
напрямку

(Олександр Банчук)

Керівник
напрямку

(Микола Хавронюк)

НАПРЯМОК
Судівництво

НАПРЯМОК
Кримінальна

юстиція

НАПРЯМОК
Протидія
корупції

http://pravo.org.ua/ua/about/team/
http://pravo.org.ua/img/zstored/image/CPLR structure 2016/CPLR Structure_2016_ukr_1484x674.png
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Центр політико-правових реформ 
вул. Хрещатик, 4, офіс 13, Київ, 01001 

телефон: +38 (044) 278-03-17
+38 (044) 278-15-55

факс: +38 (044) 278-16-55
www.pravo.org.ua

centre@pravo.org.ua

facebook.com/pravo.org.ua
twitter.com/pravo_center

slideshare.net/CentrePravo


	Без имени



