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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність АГС «СОВІСТЬ»

в період до 01.01.2016 р.

«Лише сумління мало мати,
ще й «СОВІСТЬ» має мордувати»

1. ВСТУП

1.1. Реєстраційні дані
Антикорупційна Громадська Спілка «СОВІСТЬ» (код 39197324), 

28.04.2014 зареєстрована в Єдиному Державному реєстрі про прове-
дення державної реєстрації  юридичної особи, запис №1 360 102 0000 00 
1293, Свідоцтво про реєстрацію  громадського об'єднання, як громадсь-
кої організації чи громадської спілки, № 1418676, видане реєстраційною 
службою Славутицького міського управління юстиції в Київській облас-
ті 28.04.2014.

Юридична адреса: 
07101, Київська обл., м. Славутич, Київський кв-л,107.
Поштова адреса: 
14000,м. Чернігів, Проспект Миру, 21, кв. 52.
Сторінки в мережі: 
https://www.sovest.org;  https://www.facebook.com/ags.sovest/;   
Електронна адреса: 
AGS0000@ukr.net, 
Моб. тел.: (067) 461-13-75.
Банківські реквізити:  
п/р № 26000011695735 в ЧФ ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, 
         

1.2. Ідеологічні  основи  антикорупційної  діяльності  АГС 
«СОВІСТЬ».

Метою «АГС «СОВІСТЬ» є ліквідація корупції в Україні шляхом 
впровадження в свідомість громадян і суспільства ідеології неприйняття 
та відрази до будь-яких корупційних проявів.

Дуже мало в Україні фахівців з протидії і запобігання корупції. Всі 
декларують своє прагнення боротися з корупцією – хапати та саджати. 
Але перемогу над цим злом приносить діяльність, яка позбавляє 
чиновництво можливості займатись корупцією або робить процес 
отримання хабара неприємним і навіть болісним.

Приклад з природи. З колорадським жуком сотні років боролися 
його знищенням – без успіху. Зараз вчені вивели новий сорт картоплі, в 
якої бульби звичайні , а листя «волохате». Його жук не їсть.

https://www.sovest.org
https://www.sovest.org
https://www.facebook.com/ags.sovest/
mailto:AGS0000@ukr.net
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Приклад з історії. В 2012 році в Україні було скасовано проведення 
щорічного обов'язкового технічного огляду транспортних засобів. Зміни 
в законодавстві на два рядки призвели до зникнення гігантської загаль-
нодержавної, майже всенародної гілки корупції, коли кожен водій щоріч-
но платив ДАІшнику 100-200 грн. за кольорову картонну картку на лобо-
ве скло і ніхто ніякого реального техогляду ніколи не проходив.

АГС «СОВІСТЬ» не бореться, а ЛІКВІДУЄ КОРУПЦІЮ!

Тому «хапати» і «саджати» не наш метод. На це мають права і повно-
важення тільки силові структури.

Ми упереджуємо корупційні діяння і запобігаємо їх скоєнню. Не 
даємо людині вкрасти, зберігаємо державі кошти, а людині честь і 
свободу.

2. Нормативно-правова база діяльності АГС «СОВІСТЬ»

Свою діяльність АГС «СОВІСТЬ» будує на принципах суворого дот-
римання вимог законодавства України і норм міжнародного права, рати-
фікованих на території України.

Ми чітко усвідомлюємо, що Конституція України ст. 6 надає право 
посадовим особам і органам влади діяти тільки в межах, дозволених 
Законом. Народ України, громадянське суспільство і громадянські 
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об'єднання мають право робити все, що не заборонено Законами 
України (ст. 36 Конституції України).

         

2.1. В загальну нормативно-правову основу діяльності Антико-
рупційної Громадської Спілки «СОВІСТЬ» покладені:

Закони України та міжнародні акти:
- Конституція України (статі 5; 6; 36; 38; 40);
- Європейська Хартія місцевого самоврядування, ратифікована Зако-

ном України від 15.07.1997 №452/97-ВР 
- Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної 

інформації»; 
- Закон України від 02.10.1992 №2657-ХІІ «Про інформацію»;
- Закон України від 22.03.2012 №4572-VI «Про громадські об'єд-

нання»;
- Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання коруп-

ції»;
Укази Президента України: 
- Указ Президента від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».
Рішення Уряду та уповноважених урядових органів:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 «Про 

затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Пи-
тання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади»;

Спеціальні нормативно-правові акти:
- Методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджена 

наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2010 №1380/5.
        

2.2. За період діяльності Антикорупційною Громадською Спіл-
кою «СОВІСТЬ» з 24.04.2014 по 01.01.2016 використовувались та-
кож наступні нормативно-правові акти:

Закони України та міжнародні акти:
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
- Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI;
- Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV;
- Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;
- Закон України від 05.06.2012 №4901-VI «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень».
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- Закон України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення держав-
них закупівель»;

- Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року 
№ 1023-XII;

- Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 року 
№ 575/97-ВР.

- Закон України від 16.03.2007 № 760-V «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енерго-
збереження»;

- Закон України від 22.06.2012 № 5021-VI «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів 
природних монополій». 

- Закон України від 05.07.2012 №5081-VІ «Про екстрену медичну 
допомогу»;

- Закон України  від 26.01.1993 №2939 – ХІІ «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в України»;

- Закон України від 28.12.2014 №76-VIII «Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 
України»;

Рішення Уряду та уповноважених урядових органів:  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65 «Про 

економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №845 «Про 

затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів держав-
ного та місцевих бюджетів або боржників». 

- Порядок взаємодії між органами державної податкової служби 
України та Державного казначейства України в процесі судового роз-
гляду та виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з 
рахунків, на яких обліковуються надходження Державного бюджету 
України з податку на додану вартість, затвердженого наказом Держав-
ного казначейства України та Державної податкової адміністрації 
України від 27.04.2004 №82/245.

- «Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик посад керів-
ників і спеціалістів Держфінінспекції, державних фінансових інспекцій 
в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі», затверджений нака-
зом Держфінінспекції України від 17.08.2012 №268.

- Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних 
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверд-
жені наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367;

- Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», затверджений  
наказом Міністерства фінансів України та Міністерства культури і ту-
ризму України від 01.10.2010 №1150/41;
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- Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 26.07.2010 
№921;

- Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010, зат-
верджений наказом Державного комітету України з питань техніч-ного 
регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457;

- Стандартна документація конкурсних торгів для процедури заку-
півлі – відкриті торги, затверджена наказом Міністерства економіки 
України від 26.07.2010 №919;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 №1119 «Про 
норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на 
місце події».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про 
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупо-
вуються за бюджетні кошти»;

- «Натуральні добові норми харчування в інтернатних установах для 
громадян похилого віку та інвалідів, вищих навчальних закладів І-ІІ рів-
ня акредитації сфери управління Мінсоцполітики», затверджені поста-
новою Кабінету Міністрів України від 13.02.2002 №324;

- «Порядок визначення предмета закупівлі», затверджений наказом 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 26.07.2010 
№921;

- Форми документів у сфері державних закупівель та Інструкції щодо 
їх заповнення, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі України від 15.09.2014 №1106;

- «Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпоряд-
никами бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби», 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 
№309;

- «Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, 
відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і органі-
заціях України», затверджена наказом Мінпаливенерго України, Мін-
трансзв'язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту 
України від 20.05.2008 №281/171/578/155.

Корупцію знищують: 
прозорість і публічність прийняття рішень, дерегуляція, 

очищення від корупціогенних норм законодавства 
та цілеспрямована виховна робота!
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3. Громадська діяльність АГС «СОВІСТЬ»

3.1. Експертами спілки були створені методи впровадження 
ідеології несприйняття і протидії корупції в свідомість посадових 
осіб, які працюють в зонах підвищеного корупційного ризику із вико-
ристанням художніх творів «Суд Камбіса», «Билина про те, що треба 
пити, щоб в Україні корупцію перемогти», «Билина як стати щасливим 
суддею», розроблені спеціальні форми публічних заяв, зобов'язань, 
присяг для тих, хто вступає в члени АГС «СОВІСТЬ», балотується кан-
дидатами на виборні посади, працює в зоні підвищеного корупційного 
ризику.

       

3.2. Експерти спілки розробили і запропонували суспільству:
3.2.1. Проект «Модельного ПОЛОЖЕННЯ про проведення громад-

ської люстрації в Н-ській області» ;
3.2.2. Соціальний проект «Громадська Спілка «Народовладдя»;

1. Проект Програми правової освіти населення Київської області на 
2015 – 2018 роки.( 16 стор.)

2. Проект Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2015-
2020 р. в Київській області. ( 80 стор.)

3. Проект Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2015-
2020 р. в Чернігівській області. (79 стор.)

4. Проект Порядку розроблення, прийняття Чернігівських облас-
них комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання. ( 18 стор.)

3.2.3. Методичні рекомендації органам державного управління і 
місцевого самоврядування щодо формування та організації діяльності 
робочих груп (комісій) з питань розробки комплексних і цільових про-
грам, проектів нормативних і регуляторних актів, законів, постанов, рег-
ламентів і т.п. за участю громадськості.(4 стор.)

      

3.3. Представники АГС «СОВІСТЬ»:
- входять до складу Громадської ради при Чернігівській обласній 

державній адміністрації, Громадської ради при Головному управлінні 
Державної Фіскальної Служби в Чернігівській області.

- постійно приймають участь в круглих столах, присвячених пробле-
мам боротьби з корупцією.

- активно приймали участь в очищенні влади і монополій від посадо-
вих осіб, що втратили довіру суспільства: керівник ГУ ДФС в Чернігів-
ській області Дусяк С.П.(лютий – червень 2015 р.), керівник ПАТ 
«Чернігівобленерго» Ткач В.І. (листопад 2015 р.).

 

3.4. Діяльність спілки тільки в 2015 р.  8 разів висвітлювалась в 
місцевих ЗМІ.
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3.5. Представник АГС «СОВІСТЬ» 28 серпня 2015 р. приймав 
участь в формуванні конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду 
Національного агентства з питань запобігання корупції.

     

3.6. Неодноразово фахівці АГС «СОВІСТЬ» підвищували свою 
кваліфікацію на семінарах у знаних фахівців з протидії корупції: 
Шабуніна В. В., Соболєва Є. В., Гопко Г. М.

     

3.7. Влітку і 25 грудня 2015 р. Президент АГС «СОВІСТЬ» прий-
мав активну участь у всеукраїнських  форумах, присвячених боротьбі і 
протидії корупції , які організовували відповідно ТПП України і голова 
Одеської ОДА  М. Саакашвілі.

   

3.8. З моменту створення Антикорупційною Громадською Спіл-
кою «СОВІСТЬ» було направлено в різні державні і недержавні уста-
нови, заклади і підприємства, органи державної влади і місцевого само-
врядування понад 100 листів, запитів, звернень.

Боротьба з корупціонерами не ліквідує корупцію, 
а лише пришвидшує їх кадрову ротацію!
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4.1. Спільна антикорупційна діяльність групи громадських екс-
пертів, за ініціативою яких 10.04.2014 р. була створена Антикорупційна 
Громадська Спілка «СОВІСТЬ» (код 39197324), розпочалась з 2011 року. 
Саме в березні 2011 року були спочатку викриті корупційні схеми роз-
крадання вантажів в підрозділах «Укрзалізниці», визначені конкретні 
міста і посадові особи, причетні і впливові на ці процеси, розроблена і 
впроваджена ефективна методика протидії цим проявам, яка згодом 
набула умовну назву: «Мова шкіри».

З січня 2012 року методика «Мова шкіри» була ефективно застосо-
вана в підрозділах Харківської обласної митниці.

4.1.1. В грудні 2011 року фахівцями спілки були проведені перші 
антикорупційні експертизи нормативно-правових актів, наслідком яких 
стало:

а) викриття і припинення корупційного змісту діяльності Аграрної 
біржі, створеної Постановою КМУ від 12.12.2005 р.;

б) в липні 2013 р. та березні 2014 р. нами «збиті» ще до внесення в 
сесійну залу парламенту два проекти Законів України, що мали в собі 
вагому корупційну складову:

- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
регулювання діяльності Гарантійного фонду виконання зобов'язань за 
складськими документами на зерно», яким намагались впровадити 
чисто корупційну структуру для висмоктування мільярдів із зернозбе-
рігачів і виробників (реєстраційний №9611 від 19.12.2011);

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо підтримки вітчизняного сільськогосподарського вироб-
ника)», яким передбачалось монополізувати в одній напівприватній 
компанії весь експорт зерна з України (реєстраційний №3882 від 
14.01.2014).

Крім того, наші фахівці є авторами п'яти діючих змін до Податкового 
Кодексу України. 

Ми не тільки володіємо успішним досвідом розробки і супроводу до 
прийняття законопроектів, але і готові сприяти в цьому іншим.

4.1.2. З вересня 2013 р. було розпочато розробку першого варіанту 
проекту цільової програми з протидії і упередження корупції в Київській 
області. Його було презентовано на засіданні постійної комісії з питань 
законності, правопорядку і боротьби з корупцією Київської обласної 
ради на початку 2014 р., в присутності представників громадянського 
суспільства Київщини, зокрема ГО «Фундації «Відкрите суспільство» 
(президент Іван Сікора), з якими в подальшому налагодилась творча 
співпраця в питаннях протидії і упередження корупції, розробці 

4. Антикорупційна діяльність АГС «СОВІСТЬ»
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модельного проекту цільової програми з протидії і упередження 
корупції для обласних рад України.

  

4.2. З моменту реєстрації (28.04.2014) АГС «СОВІСТЬ» здійснює 
свою антикорупційну діяльність в різних напрямах:

4.2.1. Проведення громадської експертизи:
- діяльності органів виконавчої влади;
- діяльності підприємств-монополістів;
- антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, як діючих 

так і проектів;
- порівняльної експертизи програм з протидії і упередження корупції, 

проектів нормативно-правових актів, тощо.
4.2.2. Розробка:
- змін до нормативно-правових актів далі «НПА», як діючих так і 

проектів (Законів, Постанов Уряду, відомчих наказів, тощо);
- регіональних і відомчих програм з протидії і упередження корупції;
- методів проведення ідеологічно-виховної роботи, спрямованої на 

впровадження в свідомість населення ідеології несприйняття і протидії 
корупції, особливо в зонах підвищеного корупційного ризику (фіскальна 
служба, митниця, інші контролюючі органи, медицина, державні 
закупівлі, органи влади, тощо).

4.2.3. Моніторинг і підготовка аналітичних довідок з різних сус-
пільно-важливих питань, що цікавлять спілку.

4.2.4. Забезпечення об'єктивності розгляду скарг платників податків 
на дії фіскальних органів під час процедури адміністративного оскар-
ження.



12

4.3. У відповідності до вищеозначених напрямків антикорупційної 
діяльності спілкою проведено:

4.3.1. Громадські експертизи діяльності органів виконавчої влади.

Наш шлях до перемоги над корупцією:  
зробити процес здійснення корупційних діянь 
неможливим, неприємним і навіть болісним!

     

Головне Управління Державної фіскальної служби 
в Чернігівській області 

Об'єкт експертизи

Предметом громадської експертизи було визначення рівня дотри-
мання Головним Управлінням Державної Фіскальної Служби в Чернігів-
ській області вимог Законів України, Указів Президента України і 
Постанов Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення участі гро-
мадськості в реалізації державної податкової і кадрової політики, 
забезпеченні прозорості і відкритості дій органів ДФСУ в Чернігівській 
області, дотримання встановленої процедури при формуванні і забез-
печенні діяльності Громадської ради при Головному Управлінні Дер-
жавної фіскальної служби Чернігівської області (попередня назва Голов-
не Управління Міністерства доходів і зборів в Чернігівській області) за 
період 2010 -2015 р.р.

Метою громадської експертизи було сприяння реформуванню ГУ 
ДФС в Чернігівській області у відповідності до сучасних світових стан-
дартів, виявлення «вузьких місць» і помилок в реалізації Стратегії 
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні, надання рекомендацій по їх усуненню, підвищення рівня довіри 
і співпраці з структурами ГУ ДФС в Чернігівській області суб'єктів гро-
мадянського суспільства, об'єднань роботодавців Чернігівської області.

Експертне дослідження було розпочато 02.02.2015 р. і закінчено 
21.09.2015 р.

         

Оцінка діяльності.
Проведена громадська експертиза діяльності ГУ ДФС у Чернігівській 

області ефективності і відповідності вимогам діючого законодавства 
показала, що в період, охоплений громадською експертизою з 2010 р по 

(Акт експертних пропозицій за результатами 
громадської експертизи від 21.09.2015 р. №Е-1,

http://ch.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/povidomlennya/225118.html,
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7) 

http://ch.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/povidomlennya/225118.html
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7
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І-й квартал 2015 р. включно, об'єкт дослідження, його посадові особи, 
відповідальні за реалізацію цього напрямку державної політики, діяли 
не професійно, безвідповідально, а деякі навіть злочинно.

За цей період вони жодного разу не створили належних умов для 
реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 
державними справами; здійснення громадського контролю за діяль-
ністю органу раніше податкової, а зараз фіскальної служби, не забезпе-
чили врахування органом виконавчої влади громадської думки під час 
формування і реалізації державної політики.

Це твердження підтверджується фактами, наведеними в п.7 і п.8 Акту 
№Е-1 (http://ch.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/povidomlennya/ 
225118.html). Внаслідок цього загальний авторитет влади, її виконавчої 
гілки і особливо податкової (зараз фіскальної) служби майже зник, дові-
ра до владних структур значно знизилась, у економічно-активного насе-
лення сформувалось негативне ставлення до всіх представників фіс-
кальної служби. Відсутність громадського контролю і впливу на форму-
вання державної політики призвели до неприпустимо високого рівня 
корупції, особливо в податкових і митних органах.

В свою чергу це спровокувало і призвело до радикальних дій громад-
ськості під час:

Податкового майдану в листопаді-грудні 2010 р.
Революції гідності в 2013-2014 р.. 
Викликало Податковий Майдан Гідності в Чернігові в першій поло-

вині 2015 р.
Спираючись на вищевикладене, на підставі фактів, виявлених під час 

проведення громадської експертизи і відображених у цьому Акті, 
визначено, що діяльність ГУ ДФС у Чернігівській області в період 
2010  р по І-й кв-л 2015 р, відповідність нормам діючого законодавства 
його дій, ефективність прийняття і виконання ним рішень, програм, 
здійснення владних повноважень під час реалізації вимог Законів 
України, Указів Президента України і Постанов Кабінету Міністрів 
України стосовно забезпечення участі громадськості в реалізації 
державної податкової і кадрової політики, забезпеченні прозорості і 
відкритості дій органів ДФСУ у Чернігівській області, дотримання вста-
новленої процедури при формуванні і забезпеченні діяльності Громад-
ської ради при Головному Управлінні Державної фіскальної служби 
Чернігівської області (попередня назва Головне Управління Мініс-
терства доходів і зборів у Чернігівській області) за період 2010 - 1-й квар-
тал 2015 р.р., має бути оцінена як НЕЗАДОВІЛЬНА і ПРОВАЛЬНА.

Пропозиції АГС «СОВІСТЬ» були адресовані
- Головному Управлінню Державної Фіскальної Служби у Чернігів-

ській області;

http://ch.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/povidomlennya/225118.html
http://ch.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/povidomlennya/225118.html
http://ch.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/povidomlennya/225118.html
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- Державній Фіскальній Службі України;
- Прокуратурі Чернігівської області;

і містили в собі конкретні рекомендації і поради, спрямовані на:
1. Забезпечення реалізації прав суб'єктів громадянського суспільства, 

передбачених Постановою КМ України № 996 від 03.11.2010 р.
2. Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, 

причетних до блокування роботи громадської ради.
3. Проведення (організувати та взяти на контроль) відповідної пере-

вірки факту порушення законності посадовцями ГУ ДФС у Чернігів-
ській області у вигляді фальсифікації і службових підробок під час 
надання документів на громадську експертизу в АГС «СОВІСТЬ», та 
здійснення необхідних процесуальних дій, визначених чинним законо-
давством України. 

4. Врахування керівником ГУ ДФС у Чернігівській області в своїй 
діяльності нижченаведеного набору якостей, яким він має відповідати у 
відповідності до інтегрованих уявлень членів Громадської ради – плат-
ників податків:

- порядність і відповідальність;
- професійність і компетентність;
- патріотизм і непідкупність;
- чесність і толерантність.
       

Результативність.
Станом на 01.01.2016 р.
- експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» враховані на 90 %;
- рівень виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» становить 
95% (експертні пропозиції не розглянуті на Колегії ГУ ДФС в Чернігів-
ській області.
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Державна казначейська служба України 

Об'єкт експертизи

АКТ експертних пропозицій 
за результатами громадської експертизи від 25.08.2015 р. № Е-2, 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/266571
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7

Предметом громадської експертизи була процедура фактичного 
виконання Державною Казначейською Службою України і її терито-
ріальними органами рішень судів щодо відшкодування ПДВ (повного 
та/або часткового), яке було здійснено протягом 2014 року та січня -лю-
того 2015 р.

Метою громадської експертизи було сприяння реформуванню Дер-
жавної Казначейської Служби України у відповідності до сучасних 
світових стандартів, виявлення «вузьких місць» і помилок в реалізації 
процедури фактичного виконання Державною Казначейською Службою 
України і її територіальними органами рішень судів щодо відшкоду-
вання ПДВ (повного та/або часткового), яке було здійснено протягом 
2014 року та січня-лютого 2015 р. шляхом виявлення корупціогенних 
факторів, розробки і впровадження рекомендацій по їх упередженню. 

Експертне дослідження було розпочато 26.03.2015 р. і закінчено 
25.08.2015 р.

        

Оцінка діяльності.
1. Посадові особи ДКС України, які готували відповіді на запити АГС 

«СОВІСТЬ» та звернення депутата Київської обласної ради та підпису-
вали ці листи, не володіють знаннями законодавства України, яке: 

- регламентує права громадських об'єднань та депутатів органів міс-
цевого самоврядування;

- визначає принципи роботи з публічною інформацією та її надання; 
- зобов'язує посадових осіб центральних органів виконавчої влади 

діяти виключно в межах, визначених чинним законодавством України, 
не порушувати права депутатів органів місцевого самоврядування, а та-
кож інститутів громадянського суспільства, суб'єктів підприємницької 
діяльності, за рахунок податків з яких вони фінансуються, тощо. 

2. Відшкодування ПДВ за рішеннями судів протягом 2014 року, 
січня-лютого 2015 року та на час складання цього акта проводилось та 
проводиться не прозоро і не публічно, що може свідчити про наявність 
особистої корупційної зацікавленості посадових осіб ДКС України у 
приховуванні цієї інформації.

3. Відшкодування ПДВ за рішеннями судів протягом 2014 року 
проводилась з порушенням вимог чинного законодавства України 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/266571
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та загальноприйнятої практики виконання рішення судів, що набу-
ли законної сили, про що свідчить інформація, надана за підписом Го-
лови ДКС України Слюз Т.Я. (лист від 05.06.2015 №5-04/1208-16381). 
Внаслідок цього окремі суб'єкти підприємницької діяльності очікували 
виконання рішення суду та, відповідно, належних ним коштів роками.

Поряд з цим, враховуючи послідовне ненадання інформації про чер-
говість виконання рішень судів, виходячи з надходження відповідних 
заяв (виконавчих документів) як за 2014 рік, так і за січень-лютий 2015 
року, експерти АГС «СОВІСТЬ» стверджують, що ДКС України вимог 
Порядку №845 при відшкодуванні ПДВ за рішеннями судів НЕ 
ДОТРИМУЄТЬСЯ.

Загальна оцінка діяльності Державної казначейської служби 
України.

В цілому ДКС України вимог чинного законодавства під час 
відшко-дування ПДВ за рішеннями судів не дотримується.

Враховуючи викладене вище, маємо оцінити діяльність ДКС 
України, як таку, що не відповідає вимогам чинного законодавства, 
а свідоме приховування відповідної інформації не тільки під-
тверджує таку оцінку, а ще змушує визнати її такою, що стимулює і 
провокує розвиток і поширення корупції, спрямована на підрив 
авторитету діючої влади в цілому.

Експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» були адресовані:
- Державній Казначейській Службі України;
- Міністерству фінансів України;
- Генеральній Прокуратурі України;
- Рахунковій Палаті України;

і містили в собі конкретні рекомендації і поради спрямовані на:
1. Підвищення рівня прозорості і публічності діяльності посадових 

осіб і Державної Казначейської  Служби України в роботі з запитами 
громадськості і суб'єктів представницьких органів місцевого самовря-
дування під час реалізації процедури відшкодування ПДВ за відпо-
відним рішенням судів (для цього експертами спілки була розроблена і 
запропонована таблична форма Реєстру – Інформації про виконання 
рішення судів з відшкодування ПДВ).

2. Притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушували 
права громадськості на отримання інформації.

3. Виявлення і притягнення до відповідальності посадових осіб ДКС 
України, винних у неналежному виконанні рішень судів з відшкодування 
ПДВ.

      

Результативність.
За 1,5 місяці з початку проведення громадської експертизи ДКС 

України виконала рішень судів про повернення ПДВ на 4,5 мільярда 
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гривень, майже ліквідувавши дворічну заборгованість.
Станом на 01.01.2016 р.:
- експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» враховані на  30 %; 
- рівень виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» становить 
100 %;
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Чернігівська обласна державна адміністрація

Об'єкт експертизи

АКТ експертних пропозицій 
за результатами громадської експертизи від 17.04.2015р. № 1, 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7
http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&tp=0

Предметом громадської експертизи було визначення відповідності 
вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» підстав для прийняття Розпорядження Чернігів-
ської обласної державної адміністрації № 18 від 23.01.2015 р. «Про зат-
вердження складу Громадської ради при обласній державній адмі-
ністрації»

Метою громадської експертизи було сприяння розблокуванню 
діяльності громадської ради при Чернігівській обласній державній адмі-
ністрації і забезпечення відповідності вимогам діючих нормативно-пра-
вових актів розпорядчих документів Чернігівської обласної державної 
адміністрації.

Експертне дослідження було розпочато 10.04.2015 р. і закінчено 
17.04.2015 р.

        

Оцінка діяльності.
Проведений аналіз оригіналів наданих для проведення експертизи 

документів показав наступні системні і окремі грубі помилки.
1. В  98-ми з 177-ми біографічних довідок делегованих представників 

ІГС відсутні будь-які підписи осіб, які приймають на себе відпові-
дальність за достовірність наданої інформації.

2. В 78-ти випадках копії документів, що підтверджують легалізацію 
ІГС, ніким не завірені на відповідність оригіналу.

3. В 10-ти випадках інформація про результати діяльності ІГС про-
тягом останніх 2-х років не завірена печаткою, в 13-ти випадках в ній від-
сутній підпис, в 4-х випадках (№ 2, № 16, № 40 і № 117 Реєстру поданих 
заяв) така інформація взагалі відсутня. 

4. В трьох випадках (№ 24, № 117 і № 169 Таблиці 1) відсутнє рішення 
керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не перед-
бачено його установчими документами, про делегування представника 
для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності) 
(п. 8 Типового положення затвердженого Постановою КМУ від 
03.11.2010 р. № 996).

5. В двох випадках (№ 56 і № 136 Таблиці 1) документи одного ІГС 
завірені печаткою іншого ІГС.

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/266571
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6. В одному випадку (№ 117 Таблиці 1) до комплекту документів, 
поданих до Ініціативної групи від Чернігівської міської громадської 
організації «Форум порятунку Чернігова», адреса: м. Чернігів, пр-т Пе-
ремоги, 105, оф.4, за підписом Голови Бей О.А. увійшов оригінал листа 
реєстраційної служби Чернігівського міського управління юстиції 
№ 021-4/17355/3.3 від 25.12.2014 р. стосовно легалізації Чернігівської 
міської громадської організації «Форум порятунку міста Чернігова», 
адреса: м. Чернігів, пр-т. Перемоги, 95 оф.44, тобто іншої за назвою і 
адресою організації. В обох ІГС Головою організації вказано Бея 
Олександра Анатолійовича.

7. В одному випадку (№ 20 Таблиці 1) рішення керівного органу ІГС 
датоване 04.12.2013 р.

8. В Додатку 2 наведена Таблиця 2, в якій  представлені основні 
недоліки, порушення та помилки, виявлені  за результатами проведення 
громадської експертизи діяльності ЧОДА та рекомендовані заходи щодо 
їх виправлення (http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&tp=0).

Чернігівській обласній державній адміністрації було запропоно-
вано:

1. Звернутись до Громадської ради при ЧОДА з пропозицією:
- зобов'язати членів Громадської ради привести у відповідність до 

вимог діючого законодавства і внести необхідні виправлення і допов-
нення в документи, подані в Ініціативну групу;

- прийняти новий список членів Громадської ради, до якого включити 
тільки тих осіб, які були делеговані в Громадську раду при ЧОДА до 
Установчих зборів інститутами громадянського суспільства, що легалі-
зовані, або зареєстровані в Україні в установленому законом порядку.

2. Скасувати розпорядження ЧОДА № 18 від 23.01.2015 р., як таке, що 
несе в собі порушення вимог діючих нормативно - правових актів.

3. Прийняти розпорядження ЧОДА, в якому затвердити новий список 
членів Громадської ради, прийнятий засіданням Громадської ради при 
ЧОДА.

      

Результативність.
Станом на 01.01.2016 р.:
- експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» враховані на  0 %;
- рівень виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» становить 
100 %;

Ми не боремось, ми знищуємо корупцію!
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Чернігівська обласна державна адміністрація

Об'єкт експертизи

АКТ експертних пропозицій 
за результатами громадської експертизи від 20.07.2015 № Е-5, 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7
http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&tp=0

Предметом громадської експертизи була діяльність Департаменту 
соціального захисту населення Чернігівської ОДА (далі за текстом – Де-
партамент), як головного розпорядника бюджетних коштів, визначених 
статтею 22 Бюджетного кодексу України, щодо законності та ефектив-
ності витрачання бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня 
(підпорядкованими установами), організації та координації їх роботи у 
бюджетному процесі.

Метою громадської експертизи було підвищення законності та 
ефективності витрачання бюджетних коштів установами соціального 
захисту населення, підпорядкованими Департаменту.

Експертне дослідження було розпочато 27.05.2015 р. і закінчено 
20.07.2015 р.

        

Оцінка діяльності.
АГС «СОВІСТЬ» вважає за необхідне визнати діяльності Чернігів-

ської обласної державної адміністрації в особі Департаменту со-
ціального захисту населення, як головного розпорядника бюджетних 
коштів, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України, в напрямку 
забез-печення законності та ефективності витрачання бюджетних 
коштів розпорядниками нижчого рівня (підпорядкованими установами), 
організації та координації їх роботи у бюджетному процесі не задовіль-
ною, не професійною, такою, що створює умови для підготовки і 
можливого скоєння корупційних діянь, а також правопорушень, 
пов'язаних з обмеженням прав громадськості в доступі до публічної 
інформації.

Ця оцінка підтверджується наступним.
1. Закупівля окремих продуктів харчування, ліків та палива інтер-

натами та пансіонатами, які підпорядковані Департаменту, здійсню-
вались за процедурами, які в численних випадках проводились з грубим 
порушенням вимог чинного законодавства, що мало наслідком недо-
тримання основних принципів проведення державних закупівель, виз-
начених Законом (пункт 7.2 цього акта).

2. Експерти Спілки констатують наміри посадових осіб окремих 
установ придбавати товар не в конкурентному середовищі і прозоро, а у 
конкретно визначених суб'єктів господарювання із дотриманням зиску 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/266571
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http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&tp=0
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саме для цих постачальників, а не з метою ефективного та раціонального 
використання обмежених фінансових ресурсів обласного бюджету 
(пункт 7.2 цього акта).

3. В деяких випадках через діяльність посадових осіб окремих уста-
нов виникають дуже суттєві сумніви щодо забезпечення одиноких, не-
працездатних громадян, що проживають в цих закладах, достатнім та 
збалансованим харчуванням (пункт 7.2 цього акта).

4. Громадською експертизою зафіксовані численні випадки неопри-
люднення необхідної інформації про закупівлю, доволі дивний вибір 
потенційних учасників, укладання договорів з переможцями процедур 
за цінами, що значно вищі, ніж ціни на такий самий товар, який був прид-
баний іншими бюджетними установами, а це фактично втрати бюд-
жетних коштів, завдання прямих збитків обласному бюджету у сумі 
20873,1 грн. та т.п. (пункт 7.2 та 7.3 цього акта).

Вказане обумовлено, з одного боку некомпетентністю відповідаль-
них посадових осіб підвідомчих Департаменту установ, а з другого – 
недостатнім виконанням головним розпорядником коштів – Депар-
таментом, – організаційних (у тому числі надання методологічної допо-
моги) та контрольних функцій, визначених статтею 22 Бюджетного 
кодексу України.

Враховуючи стан справ з проведенням підвідомчими установами 
процедур закупівель, можливо стверджувати, що директор Департа-
менту Русін О.В та його перший заступник Хілик О.М. практично само-
усунулись від здійснення контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, що виділялись підвідомчим устано-
вам, а методологічна допомога зводилась до ретрансляції інформації, яка 
в окремих випадках є у вільному доступі на відповідних офіційних 
сайтах органів державної виконавчої влади, а в інших – без відповідної 
доробки несе в собі явно хибні висновки (моніторинг цін, що проводив 
Департамент економічного розвитку Чернігівського ОДА), що провокує 
окремих керівників підвідомчих установ до скоєння корупційних діянь, 
наприклад, стор.41-42 Акта Е-5).

Як наслідок і приклад зазначеного вище, є поведінка директора 
Козелецького пансіонату Шапки М.В., який так і не надав необхідну 
інформацію про використання ним бюджетних коштів ні громадській 
спілці, представник якої є членом Громадської ради при Чернігівській 
ОДА, ні депутату Чернігівської обласної ради, та не був за це притяг-
нутий до відповідальності. 

Також, логічним наслідком недостатнього виконання Департаментом 
функцій головного розпорядника коштів є повна анархія в питанні 
здійснення підвідомчими установами процедур закупівлі, визначенні 
цін на товар, які передбачені укладеними договорами, а також діяльність 
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посадових осіб Чернігівського геріатричного пансіонату, які проводять 
процедури торгів, укладають за її результатами договори, а придбання 
товару здійснюють за іншими – пролонгованими договорами, до того ж 
за більшими цінами, ніж було запропоновано переможцем торгів, а 
також залишають придбані в грудні 2014 року продукти харчування на 
відповідальному зберіганні у постачальника, які отримують тільки в 
січні наступного року, авансуючи (підтримуючи) комерційну установу 
бюджетними коштами.

Одночасно, експерти Спілки констатують та звертають увагу на 
високу громадську свідомість і соціальну відповідальність окремих 
представників бізнесу, таких як ПАТ «Базис» (директор Склярець 
А.В.), які за власною ініціативою, в разі настання відповідних змін 
кон'юнктури ринку, неодноразово звертались до керівників установ та 
комітетів з конкурсних торгів з пропозиціями зниження цін закупівлі і 
внесення відповідних змін в договори постачання.

Експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» були адресовані:
- Чернігівській обласній державній адміністрації;
- Департаменту соціального захисту населення Чернігівської облас-

ної  державної адміністрації; 
і містили в собі конкретні рекомендації і поради:

1. Про організацію проведення відповідними контролюючими і пра-
воохоронними органами перевірок фактів порушення законодавства 
України посадовими особами комунальних підприємств і установ під 
час надання публічної інформації громадськості і депутату обласної ра-
ди, здійсненні процедур закупівель за бюджетні кошти продуктів харчу-
вання.

2. Про налагодження дієвого контролю за  законним проведенням 
установами соціального захисту процедур закупівлі, ефективним витра-
чанням бюджетних коштів та надання головними розпорядниками кош-
тів та/або відповідними структурними підрозділами ОДА необхідної 
методологічної допомоги.

3. Про заходи, реалізація яких дозволить підвищити ефективність 
використання бюджетних коштів під час проведення конкурсних торгів.

4. Про необхідність морального стимулювання тих суб'єктів під-
приємницької діяльності, які проявляють високі моральні якості і зразки 
громадської свідомості під час реалізації укладених договорів на поста-
чання продукції в заклади Департаменту соціального захисту населення 
Чернігівської обласної державної адміністрації.

        

Результативність.
Станом на 01.01.2016 р.:
- експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» враховані на  0 %;
- рівень виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 
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05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» становить 
30 %.

На Колегії експертні висновки не розглядались. Заходи, спрямовані 
на реалізацію експертних пропозицій, не надані. 
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Державна фінансова інспекція в Чернігівській області

Об'єкт експертизи

АКТ експертних пропозицій 
за результатами громадської експертизи від 22.07.2015 р. № Е-6, 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7
http://www.dkrs.gov.ua /kru/uk/publish/category/109610

Предметом громадської експертизи була діяльність Державної 
фінансової інспекції в Чернігівській області в частині забезпечення 
законності та прозорості проведення кадрової політики, та її вплив на  
ефективність роботи щодо здійснення державного фінансового контро-
лю за витрачання бюджетних коштів, використанням державного і кому-
нального майна та боротьби з корупцією.

Метою громадської експертизи було сприяння реформуванню 
Державної фінансової інспекції в Чернігівській області у відповідності 
до сучасних світових стандартів, виявлення «вузьких місць» і помилок в 
частині забезпечення законності та прозорості проведення кадрової 
політики та її позитивного впливу на  ефективність роботи щодо здійс-
нення державного фінансового контролю за витрачання бюджетних 
коштів, використанням державного і комунального майна та боротьби з 
корупцією.

Експертне дослідження було розпочато 09.06.2015 р. і закінчено 
22.07.2015 р.

        

Оцінка діяльності.
1. Держфінінспекція – єдиний державний орган, який має право 

здійснювати інспектування (ревізії), результати яких використовуються 
правоохоронними органами під час відповідних кримінальних провад-
жень, пов'язаних з незаконним витрачанням бюджетних коштів, держав-
ного та комунального майна тощо.

2. Основною причиною катастрофічного погіршення результатів 
діяльності  ДФІ в Чернігівській області стала хибна кадрова політика 
Держфінінспекції в Чернігівській області, яку протягом вересня-грудня 
2014 року та січня-травня 2015 року здійснював її начальник – Калаш-
ніков В.Ф., і котра призвела до безпрецедентного зростання кількості 
вакансій працівників, що безпосередньо виконують основні функції 
органу державного фінансового контролю. Ці висновки підтверд-
жуються наступним. 

Показову відсутність будь-яких дій з боку Начальника ДФІ в Черні-
гівській області Калашнікова В.Ф., спрямованих на заповнення штату 
протягом січня-травня 2015 року, на думку експертів Спілки можна 
пояснити тільки тим, що Начальник ДФІ в Чернігівській області 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/266571
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7
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демонструє кричущий непрофесіоналізм та некомпетентність, або 
навмисно здійснює таку кадрову політику, при якій кількість вакансій 
працівників, що здійснюють державний фінансовий контроль збіль-
шується, а результативність роботи значно погіршується, або особистою 
зацікавленістю в зменшенні кількості проведених контрольних заходів, 
зниженні їх результативності та відсутності відповідальності посадових 
осіб об'єктів контролю.

У відповідності до Закону України від 10.04.2014 №1197-VII «Про 
здійснення державних закупівель» органи Держфінінспекції України 
є одними з небагатьох органів, що взагалі мають право контролювати 
питання законності проведення державних закупівель, до того ж на всіх 
стадіях із найбільш дієвими повноваженнями.

Таким чином, від якісної роботи органів Держфінінспекції 
України в повній мірі залежить боротьба з корупцією, розкрадан-
ням та неефективним використанням вкрай обмежених державних 
ресурсів тощо, тобто добробут нашої країни та кожного її грома-
дянина.

Фактично результативність роботи Держфінінспекції в Чернігівській 
області значно знизилась, і АГС «СОВІСТЬ» вважає, що це напряму 
пов'язане із провальною діяльністю начальника цієї Інспекції Калашні-
кова В.Ф. загалом, та його кадровою політикою – зокрема.

Окремо слід зазначити, катастрофічний стан закупівлі вугілля, який 
протягом січня-травня 2015 року склався в бюджетних установах (осві-
ти, соціального захисту та охорони здоров'я) Чернігівської області, від-
верті корупційні схеми при витрачанні бюджетних коштів, виділених на 
його придбання, виявлені АГС «СОВІСТЬ» під час проведення її експер-
тами моніторингу закупівель.

Цьому сприяла неспроможність або небажання керівника Держ-
фінінспекції в Чернігівській області Калашнікова В.Ф. пріоритетно 
вирішити питання кадрового забезпечення підрозділів, які безпосе-
редньо здійснюють державний фінансовий контроль (понад 30 від-
сотків незайнятих посад), призвели до катастрофічного погіршення 
результатів діяльності органу державного фінансового контролю, у 
тому числі його взаємодії з правоохоронними органами щодо 
боротьби з розкраданням державних фінансових ресурсів, держав-
ного і комунального майна та проявів корупції (майже до 40 від-
сотків зменшилась кількість контрольних заходів, вдвічі – вияв-
лених порушень, в три рази – кількість кримінальних проваджень, 
розпочатих за матеріалами проведених контрольних заходів, та в 
сім раз зменшилась кількість посадових осіб, що були звільнені за 
злочини, виявлені за проведених ревізій і перевірок). 

Експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» були адресовані:
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- Держфінінспекції в Чернігівській області;
- Держфінінспекції України; 
- Міністру фінансів України;
- Голові Чернігівської ОДА;

і містили в собі конкретні рекомендації і поради:
1. Стосовно внесення нагальних змін в кадрову політику ДФІ в 

Чернігівській області;
2. Щодо необхідності проведення кадрових змін в керівному складі 

ДФІ в Чернігівській області;
3. Щодо необхідності підсилення контролю з боку ДФІ України за 

кадровою політикою, яку реалізують на місцях обласні структури.
      

Результативність
Станом на 01.01.2016 р.:
- експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» враховані на  0 %.
Зміни кадрової політики і ефективності роботи ДФІ в Чернігівській 

області не відбулись. Якість проведення контрольно-ревізійної роботи 
ще знизилась.

 - Рівень виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 
05.11.2008 №976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» становить 
100 %.



28

Чернігівська обласна державна адміністрація

Об'єкт експертизи

АКТ експертних пропозицій 
за результатами громадської експертизи від 04.09.2015 р. № Е-7, 

http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&tp=0

Предметом громадської експертизи була діяльність Управління охо-
рони здоров'я в забезпеченні необхідного рівня  надійності реалізації га-
рантованого державою права мешканців Чернігівської області на 
своєчасне отримання екстреної медичної допомоги, що обумовлена 
безперебійною роботою автотранспорту Лікувально-профілактичного 
закладу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Чернігівської облради (карет швидкої медичної допомоги).

Метою проведення громадської експертизи було підвищення рівня 
надійності роботи автотранспорту Лікувально-профілактичного зак-
ладу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини ка-
тастроф» Чернігівської облради (карет швидкої медичної допомоги) 
(далі – Центр).

Експертне дослідження було розпочато 19.06.2015 р. і закінчено 
04.09.2015 р.

        

Оцінка діяльності.
Діяльність Управління в забезпеченні необхідного рівня надійності 

реалізації гарантованого державою права мешканців Чернігівської 
області на своєчасне отримання екстреної медичної допомоги, що обу-
мовлена безперебійною роботою автотранспорту Центру, визначаємо 
як НЕДОСТАТНЬОЮ та такою, що не відповідає вимогам статті 22 
Бюджетного кодексу України.

1. Належний контроль за діяльністю Центру щодо використання 
коштів, виділених з обласного бюджету на придбання палива для авто-
мобілів, на яких надається екстрена медична допомога, не налагоджено.

2. Заходів щодо мінімізації ризиків, які можуть негативно впливати 
на безперебійну роботу автомобілів Центру та заправлення їх якісним 
паливом, не прийнято.

3. Посадові особи Управління максимально сприяли директору Цент-
ру Даниленку І.В. у ненаданні АГС «СОВІСТЬ», депутату Чернігівської 
обласної ради, Управлінню протидії злочинності у сфері економіки 
Управління МВС України публічної інформації і документів щодо заку-
півлі палива для заправлення автомобілів, на яких надається екстрена 
медична допомога.

4. Під час голосування членів Громадської ради при Чернігівській 
ОДА, які були присутні на її засіданні, що відбулось 05.08.2015, понад 
70-ти громадським активістам було запропоновано оцінити роботу 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/266571
http://cg.gov.ua/index.php?id=65652&tp=0
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ЛПЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Чернігівської обласної ради, і жодним представником гро-
мадських об'єднань з усієї області, присутніх на засіданні Громадської 
ради, роботу Центру не було визнано задовільною.

5. Відсутність дієвого контролю з боку головного розпорядника кош-
тів – Управління,  та усвідомлення власної безкарності голови комітету з 
конкурсних торгів – директора Центру Даниленка І.В., дозволило про-
вести процедури торгів, за якими укладені договори на заправлення 
автомобілів, на яких мешканцям Чернігівської області надається екст-
рена медична допомога, з суб'єктами підприємницької діяльності, у 
яких, в першому випадку, відсутні АЗС на території Чернігівської обла-
сті, а в другому – є в наявності тільки 4 заправні станції, які розташовані 
у м. Чернігові.

До того ж, постачальник, з яким з порушенням чинного законодавст-
ва укладено договір на суму понад 9,3 млн.грн., окрім того, що 
заснований і сформував свій статутний фонд 5000 грн. тільки 31.12.2014 
та має в оренді лише декілька АЗС, що розташовані у м. Києві, так ще і 
відповідає за своїми зобов'язаннями на суму статутного капіталу, який 
складає тільки 5,0 тис.гривень.

6. Аналіз документацій з конкурсних торгів, за якими Центр проводив 
процедури закупівлі палива протягом І півріччя 2015 року, свідчить про 
те, що в них свідомо вносились зміни, які дозволяли узагальнювати 
предмет закупівлі, зменшуючи конкуренцію серед потенційних учас-
ників, та приймати участь суб'єктів підприємницької діяльності, у яких 
відсутні АЗС на території Чернігівської області.

При цьому, допущення до оцінки пропозиції ТОВ «Центрресурс-
інвест», яким не були надані всі документи, що вимагались на під-
твердження можливостей учасника цілодобово заправляти автомобілі 
Центру, та укладання з ним договору за результатом процедури торгів 
тільки підтверджують висновок про свідомість дій посадових осіб 
Центру щодо складання документації з конкурсних торгів під конкрет-
но визначеного (визначених) постачальника (постачальників).

7. Кричуща бездіяльність посадових осіб Управління, перешкод-
жання у проведенні цієї громадської експертизи та неприйняття заходів з 
притягнення директора Центру Даниленка І.В. до відповідальності 
підтверджують висновки, зроблені за результатом цієї експертизи.

Експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» були адресовані: 
- Чернігівській обласній державній адміністрації та її структурному 

підрозділу – Управлінню охорони здоров'я Чернігівської ОДА;
- Голові Чернігівської обласної ради;
- Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області;
- Управлінню протидії злочинності у сфері економіки Управління 

МВС України;
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і містили в собі конкретні рекомендації і поради спрямовані на  те:
1. Яким чином підвищити надійність роботи карет швидкої допомоги 

в Чернігівській області;
2. Яким чином забезпечити конкурентні умови проведення процеду-

ри закупівель паливно-мастильних матеріалів;
3. Яким чином виключити можливість порушення діючого законо-

давства, допущення до торгів сумнівних постачальників;
4. Які треба прийняти кадрові і дисциплінарні рішення стосовно по-

садових осіб, причетних до правопорушень.
        

Результативність
Станом на 01.01.2016 р.:
- експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» враховані на 10 %;
- рівень виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» становить 
30 %;

(Експертні пропозиції не розглянуті на колегії, заходи щодо реалізації 
експертних пропозицій не надані, розміщення визначених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 інформаційних мате-
ріалів на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» не 
відбулось.



31

Чернігівська обласна державна адміністрація

Об'єкт експертизи

Експертні пропозиції за результатами громадської експертизи діяльності 
Чернігівської обласної державної адміністрації під час розробки і реалізації 

цільових Програм поліпшення кінообслуговування населення Чернігівської 
області за період 2011 – 2015 та 2016-2020 роки від 16.11.2015 р. № Е - 8 

http://cg.gov.ua /index.php?id=65652&tp=0

Предметом громадської експертизи було дотримання чинних норма-
тивно-правових актів при розробці Головним управлінням культури, 
туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської ОДА (за ініціа-
тиви Чернігівської ОДА) обласної Програми поліпшення кінообслуго-
вування населення Чернігівської області на 2011-2015 роки (далі за 
текстом – Програма). Ефективність виконання прийнятої Програми її 
виконавцями, зокрема, відповідальним виконавцем – Департаментом 
культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА (до 
реорганізації – Головне управлінням культури, туризму і охорони 
культурної спадщини Чернігівської ОДА).

Метою громадської експертизи було підвищення якісного рівня 
підготовки місцевих (регіональних) програм та недопущення неефек-
тивного витрачання фінансових ресурсів за цими програмами. 

Експертне дослідження було розпочато 16.11.2015 р. і закінчено 
30.12.2015 р.

        

Оцінка діяльності.
1. Рівень дотримання посадовими особами об'єкта досліджень вимог 

Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної ін-
формації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 
996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» визнано «ЗАДОВІЛЬНИМ».

2. Діяльність Головного управління культури, туризму і охорони 
культурної спадщини Чернігівської ОДА як розробника Програми та 
після реорганізації Головного управління – Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА, як розробника 
програми на 2016-2020 роки, та відповідального виконавця за Програ-
мою та головного розпорядника коштів обласного бюджету маємо виз-
нати «НЕЗАДОВІЛЬНИМ» (п.1 розд.8. Експ. проп. №Е-8).

3. Рівень дотримання розробниками Програм вимог чинного законо-
давства при складанні і виконанні Програми визнано «ГАНЕБНИМ» 
(п.1 розд.8. Експ. проп №Е-8). 

4. Стан виконання Програми експерти спілки оцінюють методом 
узагальненої експертної оцінки, як «ГАНЕБНИЙ», при цьому треба 
відзначити, що 40 відсотків експертів наполягали на застосуванні 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/266571
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показника «ЗЛОЧИННИЙ». Ефективність має від'ємне значення (п.2 
розд.8. Експ. проп. №Е-8).

5. Рівень моніторингу якості виконання прийнятої Програми посадо-
вими особами Чернігівської обласної державної адміністрації і її підроз-
ділу – Департаменту культури і туризму, національностей та релігій, 
експерти спілки визначають як «НЕЗАДОВІЛЬНИЙ» (п.3 розд.8. Експ. 
проп №Е-8).

6. Професійний рівень керівника виконавця Програми – комуналь-
ного підприємства «Чернігівкіно» Чернігівської обласної ради Мельни-
ка О.М. експерти АГС «СОВІСТЬ» визначають, як «НЕЗАДОВІЛЬ-
НИЙ» (п.1-4 розд.8. Експ. проп. №Е-8).

7. Стан виконання програми в патріотично-виховному, правовому 
напрямку експерти АГС «СОВІСТЬ» оцінюють як «НЕЗАДОВІЛЬ-
НИЙ» (п.5 розд.8. Експ. проп. №Е-8).

Експертні пропозиції АГС «СОВІСТЬ» і інші інформаційні матеріали 
були надіслані наступним державним органам:

- Чернігівська обласна рада;
- Чернігівська обласна державна адміністрація;
- Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черні-

гівської ОДА.
Вони містять в собі конкретні рекомендації і пропозиції:
1. Спрямовані на кардинальне підвищення якості підготовки, прий-

няття, виконання і контролю за виконанням цільових і комплексних ре-
гіональних програм Чернігівської області. Експерти спілки розробили і 
запропонували затвердити рішенням Чернігівської обласної ради 
Проект «Порядку розроблення, прийняття Чернігівських обласних ком-
плексних та  цільових програм, моніторингу та звітності про їх вико-
нання».

2. Стосовно якнайшвидшого приведення у відповідність до вимог 
діючого законодавства всіх вже прийнятих і затверджених в Чернігів-
ській області цільових програм.

3. Стосовно необхідних кадрових рішень і подальшого використання 
будівлі кінотеатру імені Щорса в м. Чернігові в якості обласного теат-
рально-мистецького центру «Чернігів-творчий».

   

Результативність
Станом на 01.01.2016 р. не визначалась в зв'язку з датою закінчення 

проведення експертизи 30.12.2015 р.

Законодавства очищення – це корупції знищення! 
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4.3.2. Громадські антикорупційні експертизи нормативно-
правових актів, як діючих так і проектів.

   

Громадська антикорупційна експертиза
нормативно – правових актів, що регулюють бюджетне 

відшкодування податку на додану вартість.
Експертний висновок за результатами громадської антикорупційної 
експертизи нормативно – правових актів, що регулюють бюджетне 
відшкодування податку на додану вартість від 03.11.2015 № АКЕ -1

       

Предметом  експертизи було:
Визначення наявності корупціогенних факторів в:
- постанові Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 №39 «Про зат-

вердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та 
органів державної казначейської служби в процесі відшкодування подат-
ку на додану вартість»;

- наказі Державної податкової адміністрації України  та Державного 
казначейства України від 03.02.2011 №68/23 «Про затвердження Поряд-
ку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум 
бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначені у вис-
новках». Розробка рекомендацій щодо їх усунення.

Метою  експертизи було:
а) аналіз зазначених нормативно-правових актів на наявність в них 

корупціогенних факторів;
б) надання необхідних рекомендацій щодо усунення виявлених 

корупціогенних факторів. 



34

Вердикт
громадської антикорупційної експертизи

нормативно – правових актів

Назва акта

Постанова «Про затверд-
ження Порядку взаємодії 
органів державної подат-
кової служби та органів 
державної казначейської 
служби в процесі відшко-

дування податку на додану 
вартість»

Наказ «Про затвердження 
Порядку формування та 
надсилання узагальненої 

інформації про обсяги сум 
бюджетного відшкоду-

вання податку на додану 
вартість, визначені у 

висновках»

Дата прийняття 
та номер акта

від 17.01.2011 №39 від 03.02.2011 №68/23

Орган, яким 
прийнятий акт

Кабінет Міністрів 
України 

Державна податкова 
адміністрація України

Державне казначейство 
України 

Реєстрація 
в Міністерстві 

юстиції України
не проходить 16.02.2011 за №199/18937

Веб-адреса 
тексту акта

http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/39-2011-%D0%BF

http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/z0199-11

Висновки та 
рекомендації

Порядок, затверджений 
цією постановою Кабінету 

Міністрів України, фак-
тично не є уточнюючим 
підзаконним актом, є не 
потрібним та таким, що 

містить суттєві корупційні 
ризики. Рекомендується 
скасувати Постанову Ка-
бінету Міністрів України 
від 17.01.2011 №39 «Про 
затвердження Порядку 

взаємодії органів держав-
ної податкової служби та 
органів державної казна-

чейської служби в процесі 
відшкодування податку на 

додану вартість». 

Наказ містить суттєві 
корупційні ризики.

Рекомендується скасувати 
цей Наказ. У разі необхід-
ності Державною фіскаль-
ною службою та Держав-
ною казначейською служ-

бою прийняти відомчі 
накази, якими буде врегу-
льовані всі питання про-

ходження відповідних до-
кументів у цих органах. 

При цьому, загальні стро-
ки вчинення певних дій за 
цими наказами (проход-

ження документів) повин-
ні відповідати нормам 
Податкового кодексу.
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Інститут Держави і Права ім. Корецького НАН України 30.11.2015 р. 
вих. №126/423 надав схвальну рецензію на вищевказану антикорупційну 
експертизу, проведену АГС «СОВІСТЬ».

Експертні рекомендації за результатами громадської антикорупційної 
експертизи направлені:

- Кабінету Міністрів України,
- Державній фіскальній службі України,
- Державній казначейській службі України,
- Міністерству фінансів України.
Інформаційні матеріали стосовно громадської антикорупційної 

експертизи нормативно – правових актів, що регулюють бюджетне 
відшкодування податку на додану вартість розміщено в мережі інтернет 
за посиланням https://www.facebook.com/ags.sovest/.

   

Результативність
Станом на 01.01.2016 р. ще не визначена.

Громадська антикорупційна експертиза 
«Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»,

затверджених Постановою НКРЕ № 32 від 17.01.2013 р.

Експертний висновок експертизи 
«Правил приєднання електроустановок до електричних мереж», 

затверджених Постановою НКРЕ від 17.01.2013 р. 
№ 32  від 15.12.2015 р. № АКЕ-2

Предметом експертного дослідження було визначення наявності 
корупціогенних факторів в нормах права, що містяться у «Правилах при-
єднання електроустановок до електричних мереж», затверджених 
Постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32.

Метою експертизи було:
а) визначення наявності корупціогенних факторів в зазначеному 

нормативному акті;
б) надання необхідних рекомендацій щодо усунення виявлених 

корупціогенних факторів.
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Вердикт
експертного висновку експертизи 

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, 
затверджених Постановою НКРЕ № 32 від 17.01.2013 р.

№ АКЕ-2

Назва акту Правила приєднання електроустановок до 
електричних мереж

Дата прийняття та 
номер акта

17.01.2013 р. № 32

Орган, яким 
прийнятий акт

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики

Реєстрація в 
Міністерстві 
юстиції України

08.02.2013 р. за № 236/22768

Веб-адреса тексту 
акту

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж 
містять суттєві Корупційні ризики.

Усунути корупціогенні фактори в сфері відносин щодо 
підключення споживачів до електричних мереж можливо лише 
шляхом внесення комплексних змін до законодавства про 
електроенергетику. Тому пропонуємо наступні рекомендації.

1. Скасувати Постанову НКРЕ від 17.01.2013 № 32 і затверджені 
нею Правила приєднання електро-установок до електричних мереж.

2. Скасувати Постанову НКРЕ від 12.02.2012 № 115 і затверджену 
нею Методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до 
електричних мереж.

3. З метою усунення зазначених у розділі VIII корупціогенних 
факторів та з урахуванням рекомендацій, зазначених у п.9.1, розро-
бити та прийняти нові Правила приєднання електроустановок до 
електричних мереж, в які включити методику розрахунку плати за 
приєднання. 

4. Внести до Закону України «Про електроенергетику» зміни, 
направлені на:

- виключення необґрунтованого втручання держави у ринкові 
відносини між споживачами електроенергії та 
електропередавальними організаціями;

- скасування переваг електропередавальних організацій перед 
замовниками у встановленні умов договору про приєднання, забез-
печення рівності сторін у цивільно-правових відносинах, у тому 
числі при визначенні ціни договору;

- унеможливлення включення до договору про приєднання умов, 
характерних для договору дарування або безоплатного інвестування, 
або інших умов, за якими замовник повинен сплачувати вартість 
товарів, робіт, послуг, які він фактично не отримує;

- видачу ліцензій електропередавальним організаціям без 
обмеження права укладення договорів про підключення в 
залежності від території.

Висновки та 
рекомендації
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Інформаційні матеріали стосовно громадської антикорупційної екс-
пертизи «Правил приєднання електроустановок до електричних мереж», 
затверджених Постановою НКРЕ від 17.01.2013 р. № 32 розміщено в 
мережі інтернет за посиланням https://www.facebook.com/ags.sovest/.

         

Результативність
Станом на 01.01.2016 р. ще не визначена.
       

Порівняльна експертиза
програм з протидії і упередження корупції.

Порівняльному дослідженню були піддані два проекти Програм щодо 
запобігання і протидії корупції на 2015-2017 роки у Київській області:

1. Розроблений Управлінням з питань оборонної роботи , взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції Київської 
обласної державної адміністрації в серпні 2015 р. під назвою «Програма 
щодо запобігання  і протидії корупції у Київській області на 2015-2017 
роки  «Київщина без корупції – стоп корупції» об'ємом 57 сторінок (далі 
Програма Стоп), 

2.  Розроблений експертами громадянського суспільства Київщини за 
ініціативою постійної комісії з питань законності, правопорядку та 
боротьби з корупцією Київської обласної ради під назвою «Програма 
щодо запобігання і протидії корупції в Київській області на 2015-2017 
роки» ( Далі Програма Громади) об'ємом 73 сторінки.

         

Висновки
1. Порівняльний аналіз двох текстів проектів Програм Програми 

Стоп і Програми Громади показав, що Програма Стоп створена шлях-
ом скорочення окремих розділів і значної зміни Розділу 6 Програми 
Громади та винесенню його в Додаток 1 Програми Стоп.

2. Програма Стоп в значній мірі не відповідає вимогам нормативно-
правової  і методичної бази, що регулює форму, структуру і зміст комп-
лексних і цільових програм, що виносяться на розгляд і затвердження 
Київської обласної ради.

3. Програма Громади майже повністю відповідає вимогам норма-
тивно-правової  і методичної бази, що регулює форму, структуру і зміст 
комплексних і цільових програм, що виносяться на розгляд і затверд-
ження Київської обласної ради, а окремі відхилення виправдані цільо-вою 
специфікою самої Програми.

4. Програма Стоп за змістом і структурою несе в собі внутрішні про-
тиріччя і неузгодженості.

4.1. Так зміст глави ІV «Основні завдання програми» не відповідають 
назвам стовбців і змісту таблиці Додатку 1.
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4.2. В паспорті Програми не заповнено обов'язковий показник – обсяг 
фінансових ресурсів.

4.3. Наведені в Додатку 2 Програми кількісні показники ніяким 
чином не пов'язані з текстом Додатку 1, їх числові значення не визначені. 
Ця таблиця, без будь-якої адаптації, чисто технічно перенесена і вклю-
чена в Програму Стоп з Програми Громади.

4.4. Виключення з тексту в Програмі Стоп, про які вказано в п.5 та 
п.6 «Порівняльного аналізу» значно послабили антикорупційну спрямо-
ваність Програми.

4.5. Додаток 1 Програми Стоп містить в собі положення, що вихо-
дять за межі, означені Програмою (див. п.8.4.2)

4.5.1. Заходи Програми сформульовані некоректно і не розкривають 
змісту дій, які передбачають. (див. п.8.4.3)

4.5.2. В Програмі недоречно використовується термін, семантичний 
зміст якого не відповідає контексту, а сам пункт протирічить нормам 
суспільної моралі. (див п.8.5.).

4.5.3. Текст Програми в ряді випадків має в собі граматичні, семан-
тичні, методологічні і політичні помилки.

5. Програма Громади в цілому відповідає вимогам діючої норматив-
но-правової і методологічної бази за структурою і змістом.

5.1. Ця Програма має збалансовану і узгоджену текстом структуру, не 
несе в собі внутрішніх протиріч і семантичних невизначеностей.

5.2. До недоліків Програми слід віднести відсутність числових зна-
чень кількісних показників в підрозділі 7.1., що можна виправдати пози-
цією авторів і співавторів Програми, які вважають що ці цифри мають 
визначити виконавці Програми. 

       

Експертні Рекомендації
Спираючись на вищевикладене експерти рекомендують:
1. Обрати в якості базового Проекту Програми щодо запобігання і 

протидії корупції в Київській області на 2015-2017 р. Програму 
Громади і прийняти його за основу.

2. Доопрацювати його шляхом доповнення і уточнення, не пору-
шуючи наявну структуру і семантичну спрямованість.

3. Авторам Програми Громади розглянути доцільність включення 
до заходів Розділу 6 Програми:

- з Програми Стоп захід 1) і завдання 4.1.;
- захід 1 Розділу ІІ;
- завдання 4 Розділу ІІІ Додатку 1.
4. Перед розглядом остаточного проекту Програми на постійній комі-

сії Київської обласної ради надати її текст на контрольну експертизу.
Інформаційні матеріали стосовно громадської антикорупційної 

експертизи нормативно – правових актів, що регулюють бюджетне 
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відшкодування податку на додану вартість розміщено в мережі інтернет 
за посиланням https://www.facebook.com/ags.sovest/, http://kor.gov.ua/.

 

Результативність
Станом на 01.01.2016 р. ще не визначена.

Політична корупція – 
це фундамент корупційної структури всієї влади!

https://www.facebook.com/ags.sovest/
https://www.facebook.com/ags.sovest/
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4.3.3. Розробки
4.3.3.1. В період з 28.04.2014 по 01.01.2016 р. експертами АГС 

«СОВІСТЬ» були розроблені і запропоновані владі і громадськості: 
Проекти нових нормативно-правових документів: 

- Проект «Програми правової освіти населення Київської області на 
2015 – 2018 роки»; 

- Проект «Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2015-
2020 р. в Київській області»;

- Проект «Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2015-
2020 р. в Чернігівській області»;

- Проект «Порядку розроблення, прийняття Чернігівських обласних 
комплексних та  цільових програм, моніторингу та звітності про їх 
виконання;

- Проект табличної форми «Реєстру для оприлюднення інформації 
про виконання рішень судів з відшкодування ПДВ Державною Казна-
чейською Службою України.

4.3.3.2. В період з 28.04.2014 по 01.01.2016 р. експертами АГС 
«СОВІСТЬ» були розроблені і впроваджені методи протидії і уперед-
ження корупції на нейро-лінгвістичному та психо-емоційному рівнях.

Нижче наведені умовні назви методик, технологічно-змістовну суть 
яких ми не оприлюднюємо з метою збереження  ефективності їх впливу 
на осіб, що працюють або перебувають в зоні підвищеного корупційного 
ризику: 

«Мова шкіри»;
«Суд Камбіса»;

«Присяга»;
«Вексель»;
« Биліна»;

«Упир».
4.3.4. Моніторинг. Експерти АГС «СОВІСТЬ» постійно здійснюють 

моніторинг стану і динаміки соціальних процесів, що відбуваються в 
Україні в цілому і в регіонах.

За наслідками такого моніторингу готуються аналітичні довідки, які 
базуються на фактах, що стали відомі з відкритих джерел і інсайдерської 
інформації.

Аналітичні довідки використовуються як інформаційна база для 
оперативного інформування владних структур і суспільства про необхід-
ність швидкого виправлення виявлених недоліків або упередження 
наявних загроз.

Крім того, на матеріалах аналітичних довідок базуються громадські 
експертизи, які здійснює АГС «СОВІСТЬ».
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В 2015 р. експерти АГС «СОВІСТЬ» здійснили Моніторинги держав-
них закупівель: 

- моніторинг придбання круп Чернігівською обласною лікарнею 
(далі Лікарня) за переговорною процедурою.

Наприкінці квітня 2015 року Лікарнею з ТОВ «Промо-Трейд», якого 
було запрошено до переговорної процедури, укладено договір на поста-
чання круп на загальну суму 295,29 тис.гривень.

Експертами АГС «СОВІСТЬ» встановлено, що до переговорної про-
цедури було запрошено суб'єкта підприємницької діяльності, який не є 
виробником круп, за даними Єдиного державного реєстру юридичних та 
фізичних осіб розмір статутного капіталу цього товариства складає тіль-
ки 100 грн. Крім того, ціна на товар, запропонована цим постачаль-
ником, була доволі високою.

На відповідний запит посадові особи Лікарні повідомили, що 
вказаного постачальника було обрано тому, що він є виробником круп, а з 
кваліфікаційних вимог членів комітету з конкурсних торгів цікавила 
тільки фінансова звітність.

Тобто, посадовці Лікарні припускають можливість бути виробником 
продуктів харчування із статутним капіталом 100 грн., а наявність мате-
ріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації та досвіду 
виконання аналогічних договорів їх не цікавить.

Поряд з цим, експертами АГС «СОВІСТЬ» проведено моніторинг 
цінових пропозицій на крупи, які закуповуються Лікарнею у ТОВ «Про-
мо-Трейд». Моніторинг проводився за даними веб-порталу Уповно-
важеного органу, сайтів zakupka.com, flagma.ua тощо та за відповіддю на 
наші листи, отримані від інших постачальників цього товару, таких як 
ПАТ «Базис», ТОВ «Біпак».

За проведеним аналізом було встановлено, що обрання ТОВ «Промо-
Трейд» є доволі сумнівним, а вказана процедура не була спрямована на 
максимальну економію ресурсів та ефективність їх витрачання, як то 
передбачено основними принципами здійснення державних закупівель, 
про що більш детально викладене у листі АГС «СОВІСТЬ» від 
01.07.2015 №07/01-1 https://www.facebook.com/ags.sovest/.

Так, ціни на крупи, запропоновані ТОВ «Промо-Трейд» більші, ніж 
могли запропонувати інші постачальники цього товару, що працюють на 
ринку Чернігівщини, за даними спеціалізованих інтернет-ресурсів та 
досвіду інших замовників.

Враховуючи вищевикладене, листом від 01.07.2015 №07/01-1 АГС 
«СОВІСТЬ» проінформовано головного розпорядника коштів – Управ-
ління охорони здоров'я Чернігівської ОДА про результати проведеного 
моніторингу та запропоновано ряд заходів із зменшення цін на крупи та 
налагодження проведення закупівлі на конкурентній основі.

https://www.facebook.com/ags.sovest/
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Так, було запропоновано зобов'язати головного лікаря Лікарні про-
вести моніторинг оптових цін на крупи та прийняти заходи із внесення 
відповідних змін в укладений договір щодо зменшення цін до рівня 
середніх оптових, з урахуванням витрат на доставку товару до Лікарні

Також начальнику Управління, як головному розпоряднику коштів 
обласного бюджету, що виділяються на охорону здоров'я, було запропо-
новано налагодити механізм ефективного витрачання коштів, для чого 
фахівцям Управління запропоновано здійснювати моніторинг цін на 
окремі товари та у разі їх зменшення пропонувати керівникам підвідом-
чих закладів вносити відповідні зміни до укладених договорів, та у разі 
відмови постачальників зменшити безпідставно завищені ціни прийма-
ти заходи із розірвання цих договорів.

Крім того, начальнику Управління охорони здоров'я Чернігівської 
ОДА було запропоновано зобов'язати керівників підвідомчих Управ-
лінню закладів більш відповідально ставитися до вибору постачаль-
ників товарів, послуг та робіт, керуючись виключно принципами, визна-
ченими Бюджетним кодексом та Законом України «Про здійснення 
державних закупівель». Зокрема, до наступних переговорних процедур 
щодо закупівлі продуктів харчування, медикаментів тощо запрошувати 
не одного постачальника, а декількох, та обирати найбільш привабливу 
пропозицію з точки зору ефективності витрачання бюджетних коштів.

За даними відкритих джерел, волонтерів та громадських активістів, 
Міністерство оборони зробило переговорні процедури більш конкурент-
ними, що призвело до економії бюджетних коштів до 30 відсотків.

       

- моніторинг процедури закупівлі автомобіля FORD TRANSIT 
комунального підприємства «Спеціалізований комбінат кому-
нально-побутового обслуговування» Чернігівської міської ради.

Також необхідно зазначити, що за даними сайтів ford.ua  та 
winnerauto.ua станом на 10.06.2015 та протягом червня 2015 року 
комерційний автомобіль FORD TRANSIT VAN F350 LH125 АМБ PLUS  
коштує  551,97 та 562,72 тис.грн. відповідно, що фактично на 120,00 тис. 
грн. або 20 відсотків менше, ніж мало на меті витратити Комунальне 
підприємство, до того ж порушуючи вимоги чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене порушення при визначенні предмета 
закупівлі та вимог до учасників тощо, є всі підстави підозрювати, що 
вказана сума мала стати так званою «корупційною складовою» та 
прямими збитками, завданими громаді м.Чернігова.

       

Рекомендації 
1. Відхилити пропозиції зазначених учасників на підставі того, що 

вони є пов'язаними особами.



    Результат
Рекомендація АГС «СОВІСТЬ» врахована на 100 %.
      

- Моніторинг придбання товарів, послуг та робіт ПАТ «Чернігів-
обленерго».

Аналіз відкритих джерел та інсайдерської інформації дає підстави 
вважати що, придбання товарів, послуг та робіт ПАТ «Чернігів-
обленерго» проводить виключно у суб'єктів господарювання, які засно-
вані компаніями, що зареєстровані на Кіпрі та пов'язані все з тим же 
бізнесменом, який фактично є власником Чернігівобленерго.

При цьому, ціни на товар штучно завищені, а роботи в переважній 
більшості здійснюються працівниками Чернігівобленерго, а не 
представниками підрядної організації.

Так, протягом 2013-2014 років та січня-жовтня 2015 року перемож-
цями процедур закупівель, які проводило Чернігівобленерго, визнава-
лись виключно ТОВ «Проматом» (код ЄДРПОУ 24932636, м. Київ, вул. 
Госпітальна, буд.12, 01601) та «ТОВ «Енерджі сервіс» (код ЄДРПОУ 
37448815, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6, 14 поверх, кімн.17, 01010).

Слід зазначити, що вказані Товариства є постачальниками як 
звичайного паперу та електричних лічильників, так і специфічного 
товару, необхідного для роботи електропідстанцій: від залізобетонних 
стовпчиків та дроту до робіт з модернізації та реконструкції підстанцій.

    

Рекомендації
1. Контролюючим і правоохоронним органам провести перевірку 

викладених фактів, якості виконання угоди, законності оподаткування.
       

Результат
Станом на 01.01.2016р. відбувається перевірка органів ДФС, призна-

чені перевірки Антимонопольного Комітету  і  НКРЕКП.

- Моніторинг проведення процедур закупівлі твердого палива 
(вугілля  кам'яного) в Чернігівській області.

В результаті проведеного моніторингу з'ясовано, що в Чернігівській 
області склалась катастрофічна ситуація із проведенням процедур заку-
півлі твердого палива, зокрема вугілля кам'яного, про що було про-
інформовано Голову Чернігівської ОДА.

      

Рекомендації
Голові Чернігівської ОДА на передодні опалювального сезону взяти 

на особистий контроль питання придбання бюджетними установами 
області твердого палива.
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Враховуючи встановлені нами порушення при здійснені Відділом 
освіти Городнянської РДА процедури закупівлі вугілля, результатом якої 
стало укладання договору щодо закупівлі вугілля з дуже низькою тепло-
тою згорання за явно завищеною ціною, ми звернулись до Держфін-
інспекції в Чернігівській області щодо перевірки виявлених нами фактів.

      

Результат
Чернігівською ОДА було підготовлено доручення від 24.06.2015 

№03-11/2818, яким зобов'язано розпорядників коштів місцевих бюд-
жетів покращити якість проведення процедур закупівлі твердого палива, 
а Департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА здійснювати 
відповідний моніторинг.

Після проведеної перевірки нашого звернення Держфінінспекцією в 
Чернігівській області було повідомлено АГС «СОВІСТЬ» про те, що на 
посадових осіб Відділу освіти Городнянської РДА були складені 
протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за 
порушення законодавства у сфері закупівель та установі спрямовано 
вимогу щодо розірвання договору на постачання вугілля на загальну 
суму 644,0 тис.грн., укладеного нею за результатом проведеної про-
цедури. 

      

4.3.5. В 2015 році експертами АГС «СОВІСТЬ» в ході проведення 
моніторингу діяльності комунальних закладів, установ і комунальних 
підприємств Чернігівської обласної ради було підготовлено 6 аналі-
тичних довідок з рекомендаціями, які були направлені у владні струк-
тури.

№П-4/АД-1 – Експертами спілки досліджено утримання комуналь-
ного закладу «Пошукове агентство по створенню науково-документаль-
них серіалів «Книга пам'яті» та «Реабілітовані історією» Чернігівської 
обласної ради та комунального закладу «Науково-методичний центр з 
випуску "Чернігівського тому енциклопедичного видання "Звід пам'яток 
історії та культури України» Чернігівської обласної ради. – 4 сторінки.

Рекомендовано: Здійснювати фінансування із застосуванням про-
грамно-цільового методу.

Результат: В процесі реалізації.
№П-4/АД-2 – Експертами спілки досліджено діяльність комуналь-

ного закладу «Центр матеріально-технічного та інформаційного забез-
печення освітніх закладів» Чернігівської обласної ради. – 5 сторінок.

Рекомендовано: Ліквідувати цей дублюючий функції Управління 
освіти та науки комунальний заклад і припинити невиправдані витрати – 
2,5 млн. грн. на рік.

Результат: Профільна комісія обласної ради відмовила.
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№П-4/АД-3 – Експертами спілки досліджено діяльність комунальної 
установи «Фонд сприяння розвитку та впровадження енергозбе-
рігаючих технологій» Чернігівської обласної ради.  – 3 сторінки.

Рекомендовано: Ліквідувати цю недіючу установу.
Результат: В стані розгляду.
№П-4/АД-4 – Експертами спілки досліджено діяльність 4-х мето-

дичних центрів, які підпорядковані Департаменту культури і туризму, 
національностей та релігій Чернігівської ОДА.  – 4 сторінки.

Рекомендовано: Об'єднати ці комунальні заклади в один, чим зни-
зити витрати на їх утримання щонайменше на 400 тис. грн.  на рік.

Результат: В процесі реалізації.
№П-4/АД-5 – Експертами спілки досліджено наступний факт: 

станом на 25.11.2015 Департаментом сім'ї, молоді та спорту Чернігівсь-
кої ОДА фактично не виконано рішення 23 сесії 6 скликання Чернігів-
ської обласної ради від 23.01.2015 «Про реорганізацію комунального 
закладу «Чернігівська обласна школа вищої спортивної майстерності» 
Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до комунального 
закладу «Чернігівська обласна школа вищої спортивної майстерності з 
ігрових видів спорту» Чернігівської обласної ради». –  5 сторінок.

Рекомендовано: Притягнути до відповідальності винних в саботу-
ванні виконання рішень обласної ради та об'єднати ці бюджетні заклади, 
чим припинити невиправдані витрати, щонайменше в сумі 130 тис. грн. 
на рік.

Результат: Рекомендації проігноровані.
№П-4/АД-6 – Експертами спілки досліджена фактична діяльність 8 

комунальних підприємств: комунальне підприємство «Чернігівкіно» 
Чернігівської обласної ради; комунальне комерційне підприємство 
«Облавтосервіс» Чернігівської обласної ради; комунальне підприємство 
«Центр державно-приватного партнерства» Чернігівської обласної 
ради; комунальне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр»  
Чернігівської обласної ради; комунальний навчальний заклад «Чернігів-
ський обласний навчально-виробничий центр»; комунальне підприєм-
ство «Діловий центр» Чернігівської обласної ради; комунальне під-
приємство «Готельно-туристичний комплекс «Придеснянський» Чер-
нігівської обласної ради; комунальне підприємство «Центр реабілітації, 
оздоровлення та трудотерапії» Чернігівської обласної ради; комунальне 
підприємство «Консалтинговий центр «Сіверщина» Чернігівської 
обласної ради. – 33 сторінки.

Рекомендовано: 
1. Притягнути до відповідальності порушників закону «Про доступ 

до публічної інформації».
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2. Визначити підпорядкованість комунальних підприємств.
3. Припинити компенсувати збитки, завдані недолугим менеджмен-

том, за бюджетний кошт.
4. Ліквідувати КП «ГТК «Придеснянський» за постійну збитковість і 

відсутність соціальної функції.
Результат: В стані розгляду.
4.3.6. 02.10.2014 р. з метою упередження скоєння корупційних діянь 

прийняли участь в розгляді скарги платника податків в Чернігівській 
міській фіскальній інспекції.

Результат: Розгляд скарги відбувся об'єктивно. Скарга платника по-
датків задоволена. Нарахування податкових зобов'язань визнані 
безпідставними і скасовані.
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5. Кадрове забезпечення діяльності спілки.
Вся діяльність АГС «СОВІСТЬ» здійснюється на волонтерських 

засадах, без залучення штатних працівників.
Загальна кількість волонтерів, експертів, інсайдерів спілки станом на 

01.01.2016 р. перевищує 98 осіб, з яких:
Волонтерів – 27;
Експертів-психологів – 15;
Експертів-юристів – 24;
Інших експертів – 18;
Інсайдерів – 14.
Серед них 60 осіб з вищою освітою, з яких 8 мають наукові ступені. 

Географічно представлені майже всі регіони України. Вік від 20 до 69 
років. 60 % – чоловіки.

Враховуючи специфіку діяльності АГС «СОВІСТЬ», з метою забез-
печення високого рівня об'єктивності, неупередженості і професійності 
наших експертиз і рекомендацій, а також для захисту волонтерів, екс-
пертів, інсайдерів і спонсорів нашої спілки від небажаних впливів, їх 
реєстри і персональні дані не оприлюднюються.

Всю відповідальність за діяльність, висновки і рекомендації 
спілки несе особисто Президент АГС «СОВІСТЬ» Демиденко Воло-
димир Юрійович (м.т. (067) 461-13-75.)

Тільки Президент АГС «СОВІСТЬ» або письмово уповноважена 
ним особа має право представляти спілку у всіх правовідносинах, 
робити заяви, приймати зобов'язання і діяти від імені АГС 
«СОВІСТЬ».

         

6. Фінансове забезпечення діяльності спілки.
В період з 24.04.2014 р. по 01.01.2016 р. на банківські рахунки АГС 

«СОВІСТЬ» надійшло 99897,4 грн., з яких в якості благодійних внесків 
96700,0 грн., а  3197,4 грн. – відсотки з банківських депозитів.

Станом на 01.01.2016 р. на банківських рахунках АГС «СОВІСТЬ» 
знаходилось 24301,4 грн.

Загальні витрати за період з 24.04.2014 р. по 01.01.2016 р. склали 
75596,0 грн.

З них:
1. На придбання військової амуніції для учасника АТО   5500,0 грн..
2. За банківські послуги 463,0 грн.
3. За оренду приміщення 24600,0 грн.
4. За оренду транспорту 24000,0 грн.
5. Послуги Інтернет 2500,0 грн.
6. Оплата програмної продукції 1043,0 грн.
7. Оплата інформаційних послуг 4000,0 грн.
8. Оплата рекламних послуг  13490,0 грн.
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7. ДЕКЛАРАЦІЯ  
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за 2015 рік  Президента АГС «СОВІСТЬ»
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8. Оцінка діяльності АГС «СОВІСТЬ» 
в період до 01.01.2016 р.

З метою забезпечення об'єктивності оцінки діяльності АГС 
«СОВІСТЬ», відображеної в цьому Аналітичному звіті, спілка звернулась 
до різних установ, організацій, підприємств, громадських об'єднань і гро-
мадян.

Відповіді на це звернення буде наведено окремим додатком до Аналі-
тичного звіту.

Просимо Вас направляти нам Ваші враження на e-mail: 
AGS0000@ukr.net

mailto:AGS0000@ukr.net
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Знищення корупції не треба підміняти
боротьбою з корупціонерами!



Для нотаток

Стимулювати нашу діяльність у Вас є можливість шляхом 
сплати визначеної Вами суми на наші банківські реквізити: 

АГС «СОВІСТЬ»
Код 39197324 
п/р № 26000011695735 
в ЧФ ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
МФО 300023

Призначення платежу:
Благодійний внесок на ліквідацію корупції в Україні.
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