
 

н а в ч а л ь н а  п р о г р а м а
АНТИКОРУПЦІЙНОГО АКТИВІСТА:

ІНСТРУМЕНТАРІЙ



МОДУЛЬ 1: 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ 

День перший: 

Час Тема 

09:00-09:30 Реєстрація учасників.

09:30-10:00 Привітання та знайомство з  учасниками навчання.
Пояснення сутності програми.

10:00-11:00 Тімбілдінг 
Модератор Оксана Нестеренко

11:00-11:10 Кава-брейк

11:10-12:10

Сутність  корупції: поняття та її види.  Вплив 
корупції на економічне зростання та розвиток 
суспільства.
Оксана Нестеренко 
Лекція-дискусія

12:10-13:00 Обід 

13:00-13:30

Практичні питання застосування міжнародних 
стандартів в сфері запобігання корупції та 
антикорупційного законодавства.
Анастасія Коробай
Лекція-брифінг 

13:30-14:30

Корупційні та пов’язані з корупцією 
правопорушення. Конфлікт інтересів. Потенційний 
та реальний конфлікт інтересів.
Анастасія Коробай
Тренінг

14:30-14:40 Кава-брейк

14:40-15:40
Як виявляти конфлікт інтересів? Коли конфлікт 
інтересів стає корупційним правопорушенням?
Анастасія Коробай
Тренінг

15:40-17.10
Антикорупційна експертиза. 
Анастасія Коробай
Тренінг

18:00-19:30 Вечеря

19:30-20:30 Мережування, формування команд

Ця навчальна програма «Інструментарій антикорупційного активіста» була представлена 
Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції в рамках проекту «Програма сприяння 
громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 
та здійснюється Pact в Україні. 
Зміст програми навчання є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково 
відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.



Другий день: 

Час Тема 

09:00-10:00
Право на доступ до публічної  інформації.
Оксана Нестеренко

Лекція-дискусія, кейс-стаді

10:00-11:00

Збір інформації у відкритих базах даних 
/”ProZorro”, bi.prozorro, ЄДР, youcontrol, 
реєстр судових рішень, кадастрова карта 
та ін./
Сергій Миткалик

тренінг

11:00-11:10 Кава-брейк

11:10-12:10

Збір інформації у відкритих базах даних 
/”ProZorro”, bi.prozorro, ЄДР, youcontrol, 
реєстр судових рішень, кадастрова карта 
та ін./
Сергій Миткалик

тренінг

12:10-13:00  Обід 

13:00-15:00

Як протидіяти корупції в сфері державних 
закупівель.
Сергій Миткалик

тренінг

15:00-15:10 Кава-брейк

15:10-16:10
Захист викривачів.  
Ганна Соломатіна, Оксана Нестеренко

Лекція-дискусія

16:10-17:10

Захист викривачів.  
Ганна Соломатіна, Оксана Нестеренко
Ганна Соломатіна
Тренінг у формі case-study,

17.10-17.30 Підведення підсумку першого модуля. 
Організаційні питання.

ЛЕКТОРИ

АНАСТАСІЯ КОРОБАЙ

Юрист, експерт та аналітик. Працювала  у відділі  
реформування антикорупційної політики Департаменту 
антикорупційної політики Міністерства юстиції України. 
Анастасія має значний досвід проведення оцінки 
корупційних ризиків, антикорупційної експертизи 
нормативно-правових актів, а також підготовки 
проектів документів з питань формування та реалізації 
антикорупційної політики. 

СЕРГІЙ МИТКАЛИК

Виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб», 
член Ради громадського контролю при Національному 
антикорупційному бюро України. Працював юристом 
у ГО «Центр Протидії Корупції». Має 5 років досвіду 
роботи щодо виявлення корупційних фактів у державних 
та публічних закупівлях, лише за 2016 рік оскаржив 
тендерів на загальну суму майже 4,5 млрд грн. 
Сергій займається моніторингом електронних декларацій, 
виявлення конфлікту інтересів, підготовкою відповідних 
оскаржень до контролюючих та правоохоронних органів, 
зокрема, щодо вчинення посадовими особами органів 
державної влади корупційних правопорушень. 
Консультує з питань закупівель та загального 
антикорупційного законодавства, а також проводить 
навчання та тренінги. 



НОТАТКИОКСАНА НЕСТЕРЕНКО 

Кандидат юридичних наук, випускник програми 
Фулбрайт, дослідницький центр, Вашингтон, США 
(2013/2014). Автор та співавтор понад 60 публікацій, 
серед яких науково-практичне видання “Викривачі” 
(2016), монографія “Інформація в Україні: право на 
доступ” (2012), Науково-практичний коментар до Закону 
України “Про доступ до публічної інформації” (2012). 
Є  співавтором законопроекту “Про захист викривачів”, 
а також була учасником робочої групи розробки Закону 
України “Про доступ до публічної інформації”. Очолює 
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії 
корупції в Україні Національного університету «Києво-
Могилянська академія». 

ГАННА СОЛОМАТІНА

Громадський діяч, експерт у сфері захисту, викривач 
діяльності в НАЗК. Пані Ганна економіст та юрист, 
має 20 річний досвід професійної діяльності в сфері 
державного управління, очолювала Департамент 
Фінансового контролю та моніторингу способу життя 
НАЗК. У листопаді 2017 року Ганна Соломатіна розкрила 
інформацію про фальсифікації головою НАЗК перевірок 
е-декларацій.



НОТАТКИ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

м. Харків,  вул. Благовіщенська, 1  
(в минулому Карла Маркса, 1),  
Fabrica.space, зала «Classroom»

Місце проживання: 
Готель «ХАРКІВ»,  майд. Свободи, 7,  
м. Харків



Як добратися від готелю до 
місця проведення навчання 
на метро:
Сідати на зупинці: Університет          
Виходити на зупинці: 
Історичний музей 
Перейти  на зупинку: Майдан 
Конституції
Вийти з метро і пройти  до 
Fabrica space 10 хв. (див. мапу)

Як добратися від готелю до 
місця проведення навчання 
пішки: 25 хв. (див. Мапу) 
Перевага: шлях від готелю до 
місця проведення йде через 
головну вулицю Харкова і 
головні Пам'ятки архитектури 
міста (Площа Свободи, Будівля 
Держпрому,  Харківським 
академічним театром 
опери та балету (ХАТОБ), 
Пам’ятник Шевченку, Театр 
імені Шевченка, Успенський 
собор, Покровський собор, 
Кафедральний Благовіщенський 
собор і др.)

Як добратися з Південного 
Вокзалу до місця проведення 
навчання пішки 10 хв.:
Див. мапу

Як добратися на метро з 
Південного Вокзалу:  
Сідати на зупинці: Південний 
вокзал
Виходити на зупинці: Майдан 
Конституції
Пересадка: На зупинку: 
Історичний музей (Салтівська 
лінія)
Виходити на зупинці: 
Університет
Пішки від зупинки: Університет 
до готелю  130 м

Як добратися на метро з 
автовокзалу до Готеля: 
Пішки до станції метро 
Проспект Гагаріна 300 м
Сідати на зупинці: Проспект 
Гагаріна
Виходити на зупинці: Майдан 
Конституції
Пересадка: На зупинку: 
Історичний музей (Салтівська 
лінія)
Виходити на зупинці: 
Університет
Пішки від зупинки: Університет 
до готелю 130 м
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АНТИКОРУПЦІЙНОГО АКТИВІСТА:

ІНСТРУМЕНТАРІЙ



Лист реєстрації  учасників 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКОРУПЦІЙНОГО АКТИВІСТА

24-25 березня 2018 року

 «Classroom»  Fabrica.space, м. Харків

№ Прізвище, ім'я та по батькові Організація, посада Ел. адреса Тел. Підпис

24 березня 

Підпис

25 березня

1 Бабак Максим Андрійович Другий запорізький місцевий 
центр з надання БВПД, 
головний спеціаліст

maximbabak6@gmail.com +380506305670

2 Богаченко Валентина Іванівна ГО ЛРВ Спілка підприємців 
МСППУ, голова

marina_boguta@ukr.ne  t +380509389209

 Ця навчальна програма  «Інструментарій антикорупційного активіста» була представлена  Міждисциплінарним науково-освітнім 
центром протидії корупції в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст програми навчання є винятковою 
відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або 
уряду США. 

tel:+380509389209
mailto:marina_boguta@ukr.net
tel:0506305670


3 Большакова Анастасія Русланівна ГО "Молодіжна правозахисна
агенція", координатор

anastasibolshakova@gmail.com +380633052925

4 Браславський Дмитро Валерійович ВГО "Журналісти проти 
корупції", голова 
Харківського місцевого 
осередку

braslet97@gmail.com +380997219027

5 Вірьовкіна Лілія ГО "ТИ ПОТРІБЕН 
УКРАЇНІ", керівниця

lilya.veryovkina@gmail.com +380665865080
 

6 Войтенков Денис Миколайович ВГО Сила и Честь! ХРО, 
координатор

denlinch4@gmail.com +380685834979

7 Волинець Тетяна Вікторівна БФ "Національні гуманітарні 
програми", голова; 
"Самозахист підприємців"

2595@ua.fm +380974562605

8 Головченко Вячеслав 
Олександрович

Миколаївській прес-клуб slava1967@gmail.com +380504933307

9 Гринчук Анастасія Олександрівна Студентська спільнота 
боротьби з корупцією

nastia.grinchuk@gmail.com +380964271833

10 Долинер Олена Борисівна БФ Гаризим, директор garizimbf@ukr.net +380666166918

 Ця навчальна програма  «Інструментарій антикорупційного активіста» була представлена  Міждисциплінарним науково-освітнім 
центром протидії корупції в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст програми навчання є винятковою 
відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або 
уряду США. 

tel:0666166918
tel:0964271833
tel:+380504933307
tel:097-456-26-05
tel:0685834979
tel:+380665865080
tel:+380997219027
tel:380633052925


11 Єрьоменко Руслан Талехович ГО Міжнародний 
Правозашитний Центр, 
керівник

Ruhan8900@gmail.com +380500107323
+380689480068

12 Іваниця Тетяна Володимирівна ГО ОВПО Шлях до 
майбутнього, керівник

ivanitsatatyana@gmail.com +380964892860

13 Капустіна Олена Володимирівна ГО "Шлях до майбутнього" elena.v.kapustina@gmail.com 380504780598
14 Кривонос Сергій Миколайович ГО "Платформа Громадський 

Контроль", юрист
jurist.donbass@gmail.com +380990213999

15 Кузнецов Владислав Олегович ЧМГО "чугуївська 
правозахисна група" 
(Чугуївська правозахисна 
група), юрист

vladislavkuznetkov@gmail.com +38050 936 89 03

16 Кучеряєва Людмила Сергіївна Шлях до майбутнього, 
активіст

ludochkakucheryaeva.77@gmail.c
om

+380506139692
+380964577216
 

17 Леонтьєва Ольга  Олександрівна ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКА 
ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА 
«ПАТРІОТ», голова

olga.leontevva@gmail.com +380679648371

18 Литвиненко Анастасія 
Володимирівна

litvinenkonastia88@gmail.com +380507755741

19 Лобарєва Анастасія Олександрівна ГО " Громадський контроль 
діє ", активіст 

lobareva.anastasiia@gmail.com +38099-234-77-47

 Ця навчальна програма  «Інструментарій антикорупційного активіста» була представлена  Міждисциплінарним науково-освітнім 
центром протидії корупції в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст програми навчання є винятковою 
відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або 
уряду США. 

tel:099-234-77-47
tel:+380507755741
tel:+380679648371
tel:0506139692
tel:0990213999
tel:0964892860
tel:0500107323


20 Мицавка Юрій Юрійович mytsavka96@gmail.com +380688725967

21 Огеєнко Наталя Василівна Громадська організація 
"Союз ветеранів АТО 
Донбасу", волонтер

Nogeenko@gmail.com +380507591228

22 Пашкуров Андрій Вадимович Всеукраїнська ліга правників 
проти корупції

a.pashkurov@gmail.com +380963770970

23 Сатуєва Мар'ям Русланівна —— marisatu01@gmail.com +380954657939

24 Северин Олексій Анатолійович ГО "СЄАН", керівник east.europe.academy@gmail.com +380972709944

25 Соловйова Тетяна Олександрівна ГО "Центр підтримки 
громади", волонтер

tatiyana.solovjova@ukr.net +38066 96 52 789

26 Тихонова Наталія Василівна ГО Покровська Ліга ділових 
та професійних жінок, 
керівник

tykhonovanv@ukr.net +380501410028

27 Череп'яна Надія Олександрівна nadiiach97@gmail.com +38(067)5355367

28 Чуйченко Віктор Олексійович ГО «Антикорупційна рада», 
волонтер

chuych.vic@ukr.net +38050 473 35 83

29 Шейко Людмила Вікторівна Громадська організація з 
вимушених переселенців 
Луганської області, 

efrosiniytychinkina@gmail.com +38  0509623759

 Ця навчальна програма  «Інструментарій антикорупційного активіста» була представлена  Міждисциплінарним науково-освітнім 
центром протидії корупції в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст програми навчання є винятковою 
відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або 
уряду США. 

tel:0509623759
tel:+38(067)-535-536-7
tel:+380501410028
tel:+380972709944
tel:+380954657939
tel:0963770970
tel:+380507591228
tel:+380688725967


Донецької області та 
Автономної республіки Крим 
«Нова Мрія»; Громадська 
організація "Наше місто"

30 Щербакова Альона Сергіївна alyona.shcherbakova@gmail.com +380685425437

 Ця навчальна програма  «Інструментарій антикорупційного активіста» була представлена  Міждисциплінарним науково-освітнім 
центром протидії корупції в рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст програми навчання є винятковою 
відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або 
уряду США. 
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