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КОРУПЦІЇ

ГО «Стоп корупції» – мережева всеукраїнська ГО, яка об’єднує небайдужих людей, для яких майбутнє
України – вільне від корупції, зловживань владою і маніпуляцій громадською думкою.
Ми працюємо на результат: завжди
намагаємось досягти конкретної
мети – зупинити корупцію та покарати корупціонерів. У нашому звіті
ви побачите конкретні історії, як ми
протидіємо корупції та допомогаємо людям.
Ми не тільки розслідуємо факти корупції та її схеми, але й проводимо
громадські кампанії, спрямовані на
відновлення законності.
Ми поєднуємо зусилля професійних журналістів і громадських активістів-правозахисників задля досягнення синергії та позитивних змін
у країні. Наші перемоги – результат
спільних дій багатьох небайдужих
громадян.
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ГО «Стоп корупції» – незалежна і неприбуткова. Ми проводимо незалежні
антикорупційні розслідування та займаємося правозахистом, щоби унеможливити зловживанню владою. Ми протидіємо корупції та сприяємо
демократичним перетворенням в Україні. Ми утверджуємо у публічному
секторі України такі цінності, які об’єднали нашу команду: доброчесність
і прозорість у ставленні до державних справ і громадянських обов’язків,
справедливість та рівні права усіх громадян.

Організація об’єднує журналістів, правозахисників,
юристів та усіх небайдужих громадян з різноманітним
бекграундом, які щодня роблять внесок у спільну справу.
Ми переконані, що саме об’єднані зусилля журналістів
і громадянських активістів-правозахисників здатні, з
одного боку, подолати терпимість до корупції українських
громадян, а з іншого – змусити державні органи працювати
відповідально і прозоро. Такий наш стратегічний вибір.
Так ми працюємо і досягаємо успіху.
Така стратегія визначає структуру нашої організації.
Маємо професійне ядро в Києві й широку волонтерську
мережу по всій Україні. Наші автономні підрозділи,
незалежно одне від одного, провадять громадські та
журналістські антикорупційні розслідування, захищають
інтереси громадян, які потерпали від корупціонерів
або повідомили про зловживання владою. За потреби
автономні підрозділи координуються і діють синергійно, –
коли потрібно подолати конкретні прояви корупції,
покарати корупціонерів, відновити законність та
справедливість.

Основні підрозділи ГО «Стоп корупції»:
•

Редакція розслідувальної та правозахисної
журналістики

•

Редакція порталу антикорупційних новин
«Стоп корупції»

•

Центральний київський правозахисний підрозділ

•

Регіональна
мережа
відокремлених
підрозділів ГО «Стоп корупції»

Функціональні служби:
•

Юридична служба

•

Відділ інформаційних технологій
і комунікацій

•

Офіс управління проєктами

•

Адміністративні й технічні служби

•

Бухгалтерія
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СТАНДАРТИ ЖУРНАЛІСТИКИ
ТА ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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Ми вважаємо вільну і відповідальну журналістику
невіддільною складовою права громадян на отримання правдивої неупередженої інформації. «Вільна» означає, що на наші публікації не впливають
політики чи кошти олігархів. Ми прагнемо неухильно дотримуватись стандартів журналістики щодо
всебічного і неупередженого висвітлення подій
і фактів. Та водночас наші журналісти не звільняються від обов’язку мати власну позицію, коли це
стосується нетерпимості до корупції, порушення
фундаментальних прав людини та маніпулювання
громадською думкою. Саме цей зміст ми вкладаємо
у слова «відповідальна журналістика».
Наші зусилля сфокусовані на участі громадян у
розв’язанні місцевих проблем, щоб зробити місцеву владу відповідальною і підзвітною. Тому ми активно залучаємо до правозахисної діяльності місцевих активістів. Наразі наша регіональна мережа
налічує понад 60 офіційно зареєстрованих відокремлених підрозділів. Місцеві активісти-правозахисники приймають громадян, розслідують факти
корупції та зловживання владою, надають правові
консультації й практичну допомогу місцевим мешканцям.

Саме численні відокремлені підрозділи ГО «Стоп корупції» стали основою мережі громадянської журналістики по всій Україні. Наші громадські активісти не
тільки захищають права громадян, які постраждали від зловживань владою і корупції, але й готують журналістські матеріали для порталу «Стоп корупції» та місцевих медіа.
Отже, наша правозахисна журналістика – це розслідування фактів корупції, звернення до правоохоронних органів, інформування громадськості
про розгляд справ, а також інформаційний тиск на
правоохоронців і мобілізація громадської думки,
коли правоохоронці нехтують своїми обов’язками.

МІСІЯ, ЦІННОСТІ, СТРАТЕГІЯ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Багато наших громадських активістів стали членами дорадчих органів місцевого
самоврядування і в такий спосіб беруть участь у реформуванні місцевих органів
влади. Ми активно висвітлюємо у ЗМІ найактуальніші питання місцевого самоврядування і дотримання посадовцями антикорупційних стандартів державної
служби.
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Упродовж 2019 року професійна команда журналістів
СтопКору готувала розслідувальні й правозахисні матеріали
у форматі телевізійних передач та відеороликів. За 2019-й рік
ми підготували майже 90 випусків проєкту журналістських
розслідувань “Стоп корупції” та понад 400 ексклюзивних
телематеріалів.

Девіз 2019-ого року – максимальна інтеграція відеоконтенту в
медійні онлайн-платформи та просування матеріалів на широкі верстви населення через соціальні мережі:
•

Збільшуємо обсяги поширення журналістських матеріалів
через YouTube, Facebook, Instagram

•

Ми приділяємо окрему увагу щодо візуального оформлення кожного сюжету з урахуванням сучасних трендів для поширення в соцмережах і на Youtube (“обкладинки”, заголовки)

•

Анонсуємо матеріали до прем’єри (щоби привернути увагу
потенційних глядачів)

•

Втілюємо нові графічні елементи сюжетів і розслідувань

•

Залучаємо усі засоби зйомки (телефон, коптер, камери
GoPro) для виразності сюжетів і максимальної інформативності відео.

•

Удосконалюємо наявні формати рубрик “Інтерв’ю”, “За парканом”, “Блог: точка зору”, “СтопКор в дії”

Упродовж 2019-го року показники переглядів матеріалів “Стоп
корупції” у Youtube значно зросли. Як результат – кожен 3-4
наш глядач продивляється сюжет/розслідування завдяки матеріалам на сайті чи офіційній сторінці “Стоп корупції”. Кожен
10-й перегляд – рекомендований платформою Youtube. За цей
рік до нас приєдналися понад 10 тисяч підписників – зараз їх
майже 14 тисяч, а загальна кількість переглядів – 1,7 млн.

Найзнаковішим розслідуванням журналістки Асі Глуцької
цього року було дослідження щодо тендеру з демонтажу нестабільних конструкцій чорнобильського укриття. Проводити
роботи має компанія з орбіти УКРБУД. Та як виявилось, корпорація майже банкрут. Через це тисячі інвесторів також можуть
залишитися без житла. Це як афера з “Еліта-центором”, тільки
в масштабах цілої України з можливою локальною радіоактивною катастрофою. Ми попередили нашим розслідуванням й
інвесторів, й інженерів станції. І ось декілька тижнів тому сотні
вкладників в будівництва УКРБУД вийшли під стіни Верховної
Ради, вимагаючи уваги до цієї проблеми.

Розслідування Марії Гураль щодо організації грального бізнесу на Київщині. Завдяки беззаперечним доказам, що заклади
працюють підпільно і незаконно, правоохоронці розпочали перевірку, одне “казино” вже закрили.
Найгучнішим розслідуванням Кирила Вольного став матеріал
про президента Української асоціації футболу України Андрія
Павелка. Знайдені та оприлюднені нами факти стали приводом для створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради, а
НАЗК і НАБУ взялися повторно і ретельніше перевірити статки
народного обранця.

ІСТОРІЇ ПЕРЕМОГ ЖУРНАЛІСТІВ-РОЗСЛІДУВАЧІВ

Ось лише кілька прикладів найрезонансніших матеріалів
проєкту “Стоп корупції” протягом 2019 року.
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На другий день після розслідування Альони Середи про
Шулявський міст Кличко звільнив двох профільних заступників. А Альона стала першим журналістом, який довів неможливість побудови розв’язки за затвердженим
проєктом. Також вона показала масштаби роздерибанених коштів.
Важливим було розслідування Алли Легези про масові
звільнення міністром Мінекономрозвитку Тимофієм Миловановим. Серед відсторонених ті, що наробили багато
галасу і повідомили антикорупційні органи про системні
злочини на держпідприємствах. Але на їхні місця хотіли
призначили старих кадрів із заплямованою репутацією.
Результатом розслідування було відсторонення ще декількох працівників та проходження конкурсу згідно із законними вимогами.
А матеріал Наталії Дігтяр про чорну касу одного зі столичних ліцеїв став справжнім вибухом у соцмережах. Після
виходу сюжету до нас масово почали звертатися батьки
учнів з інших шкіл – з фактами корупції в освітніх закладах.
Наразі ці випадки вивчають правоохоронні органи.

Зокрема, ми допомогли відстояти право на чисте повітря мешканців столичного ЖК “Комфорт таун”, які потерпали від отруйних викидів сусіднього заводу “Фанплит”.
Ми разом із громадою Києва зберегли сквер, який хотіли
знищити заради чергової будівлі-монстра. До речі, цю невеличку паркову зону назвали на честь легендарного розвідника Максима Шаповала.
Також серед спільних перемог адвокаційної журналістики – закриття у Київській і Житомирській області норкових
ферм, діяльність яких загрожувала екологічною катастрофою. Окрім цього, наша команда відстоювала інтереси
чималого колективу Харківського коксового заводу, де
робітникам майже пів року не виплачували зарплати;
стежила за об’єктивністю виборів керівництва Одеського
медичного університету; завадила рейдерам кількох агропідприємств на Сході країни захопити врожай та майно
фермерів тощо.

ПРІОРИТЕТИ Й ДОСЯГНЕННЯ РЕДАКЦІЇ АДВОКАЦІЙНОЇ

Частина сюжетів проєкту “Стоп корупції” створюється за
стандартами правозахисної журналістики (інша назва –
адвокаційна журналістика). Це порівняно молодий жанр,
попри те, що він досить активно використовується як у
світі, так і в Україні. Англійський відповідник цього поняття – Advocacy Journalism. Отже, цей жанр журналістики, на
нашу думку, як жоден інший дозволяє створювати ті самі
соціальні ліфти та дає змогу донести до суспільства будьяку точку зору, включаючи дискусійну, що загалом сприяє
суспільному діалогу. І саме це доводять десятки проєктів,
які СтопКор реалізував у цьому напрямку.
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РОЗВИТОК ПОРТАЛУ «СТОП КОРУПЦІЇ»

У 2019 році інформаційний портал “Стоп корупції” якісно змінився. Торік це був
локальний сайт з обмеженою аудиторією – 40-50 тис. відвідувань щомісячно.
Натомість упродовж 2019-го він став повноцінним засобом масової інформації,
на який посилаються національні інформаційні агенції. Відвідуваність порталу
зросла у понад 5 разів (до 268 тисяч за листопад і зараз вона становить 20 тисяч
відвідувачів на день).
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Ми провели ребрендинг сайту: змінили
дизайн і ввели нові рубрики. Зробили
зручну мобільну версію, бо більше ніж
80% користувачів заходять на сайт з мобільних телефонів. Ми почали наповнювати портал новим цікавим контентом,
оперативними новинами та мультимедійними матеріалами. Нині портал “Стоп
корупції” – це спеціалізований ресурс
антикорупційних новин, яким користуються не лише зацікавлені громадяни,
але й професійні спільноти: журналісти,
правоохоронці, посадовці. Маємо численні приклади, коли правоохоронні органи починають розслідування саме після наших публікацій про факти корупції.

Публікацій стало набагато більше – торік
було приблизно 20 матеріалів на день,
а стало 80. Покращились показники
таргетингу і релевантності матеріалів –
вони стали доступніші для аудиторії, яка
цілеспрямовано цікавиться темами, що
висвітлювались на порталі протягом року.

На 2020 рік редакція порталу ставить нові
амбіційні цілі й завдання. Плануємо:
•

Збільшити відвідуваність порталу щонайменше у 2-3 рази.

•

Оптимізувати роботу редакції інформаційного порталу “СтопКор” у синергії з
соцмережами (Facebook, Instagram).

•

Ширше використовувати відеоматеріали, графіку та ілюстрації для новин.

•

Запустити російськомовну та англомовну версії сайту.

•

Створити відеопрезентації оновленого
сайту.

РОЗВИТОК ПОРТАЛУ «СТОП КОРУПЦІЇ»

Такий результат уможливила ціла команда
людей, що працювала на професійних
і волонтерських засадах – журналісти,
редактори, режисери монтажу, літредактор,
СММ-фахівці. Ми впровадили інноваційні
методики, покращили змістовну та візуальну
якість контенту, дотримання журналістських
норм та стандартів.
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Правозахисний підрозділ ГО “Стоп корупції” забезпечує:
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•

Прийом громадян, надання консультацій особам і організаціям, що постраждали внаслідок корупційних
дій влади або правоохоронців.

•

Координацію та організацію визначених кампаній антикорупційної адвокації на рівні центрів та у регіонах
на всіх етапах.

•

Зовнішню та внутрішню комунікацію, зокрема переговори з представниками інших організацій, установ.

•

Удосконалення старих та пошук нових правозахисних
механізмів та технологій.

За період 2019 року активісти, члени організації, правозахисники провели:
•

близько 400 акцій громадського протесту;

•

понад 3 тис. разів виїздили на спільні спецоперації з
правоохоронцями, наприклад, моніторили діяльність
піщаних/надрових нелегалів;

•

провели близько 200 креативних флеш-мобів за участю громадськості та ЗМІ;

•

наші правозахисні групи відвідали близько 300 судових засідань;

•

власноруч написали близько 100 заяв до правоохоронців та поліції;

•

спільно з ними наклали арешти на близько 10 одиниць
техніки нелегалів, що займались незаконним видобутком піску для будівництва;

•

підписали близько 10 меморандумів про співпрацю
з різними інститутами громадянського суспільства, з
Українським союзом промисловців і підприємців.
За період з 2018 по 2019 рік до лав
організації долучилося близько 500
нових членів.

•

«Стоп політичній корупції» – у період та після
виборів

•

«Школа громадянської освіти» з протидії корупції

•

«Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства»

•

«Застосування пошукових та авторизаційних
систем для виявлення корупціонерів»

•

Курс семінарів «Що таке корупція? Як виявити? До кого звернутися?»

•

Курс семінарів «Риторика та спілкування»

•

Курс семінарів «Я – блогер»

•

Курс семінарів «ФБ – доступний для всіх»

•

Курс семінарів «Захист екології Київщини та
України»

УСПІХИ ПРАВОЗАХИСНОГО ПІДРОЗДІЛУ ГО “СТОП КОРУПЦІЇ”

Правозахисний підрозділ взяв активну участь
в масштабних всеукраїнських програмах,
проєктах і тренінгах:
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Юридична служба ГО “Стоп корупції” забезпечує правову
експертизу і підтримку журналістам, правозахисникам та
іншим членам організації, надає консультації громадянам
щодо правових аспектів протидії корупції, а також
представляє інтереси членів організації на судових
засіданнях.
За три з половиною роки юридична служба і мережа
правозахисників СтопКору

надали 27 700 консультацій громадянам,

які звернулись за допомогою в офіс “Стоп корупції” з
повідомленнями про корупцію, зловживання владою і
відсутність належного реагування на порушення з боку
правоохоронців.

Юристи СтопКору підготували
15769 юридичних документів –

звернень до правоохоронних органів, запитів тощо.

488 кримінальних проваджень,

було зареєстровано за нашими зверненнями, а 129 були
поновлені. Кількість здобутих перемог у судах – 156.
Наведемо
перемог.

декілька

найвагоміших

прикладів

наших

Приклад, який є не тільки перемогою нашого проєкту,
а й всієї журналістської спільноти!

Судовий процес тривав вічність. Ми зіткнулись з тим, що
першочергово Марганецький суд визнав Віталія Бондаренка
невинним і виправдав за відсутністю в його діях складу злочину.
Колегія апеляційного суду Дніпропетровської області, не
дослідивши у належний спосіб всі докази, вирішила відмовити
у задоволені апеляційної скарги прокурору, який брав участь у
розгляді кримінального провадження судом першої інстанції,
та потерпілій Ткачук на вирок Марганецького міського суду
Дніпропетровської області від 12 червня 2017 року. Скаргу
залишили без задоволення, тож вирок Марганецького міського
суду Дніпропетровської області від 12 червня 2017 року щодо
Бондаренка В. не змінився – не винен.

Але Феміда в обличчі Дніпровського апеляційного суду довела
справу до логічного завершення та вклала свою лепту в лише
більше ніж десяток вироків за ст. 171 КК України.
Виграні всі три інстанції судів в депутата Марганецької міської
ради Олександра Бондаренка, який звертався до суду з
позовною заявою про захист честі, гідності, ділової репутації.
Позивач вважав, що редакція проєкту «Стоп корупції» шляхом
ототожнення його з ТОВ «Тандем Траст Сервіс» як власником
фірми, що незаконно займається вивезенням сміття у місті
Марганці, призвела до репутаційних втрат останнього.
Крапку в цій справі поставив Верховний Суд, що залишив без
задоволення касаційну скаргу пана Олександра. Та залишив без
змін Постанову апеляційного суду Дніпропетровської області
від 10 квітня 2018 року і рішення Марганецького міського суду
Дніпропетровської області від 17 листопада 2017 року.

ДОСЯГНЕННЯ І ЗВЕРШЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Бізнесмена Віталія Бондаренка, що 4 роки тому перешкоджав
професійній діяльності журналістки проєкту Стоп корупції
Ткачук Л.І., Дніпровський апеляційний суд свої вироком
від 04 грудня 2019 року визнав винним у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання законній
професійній діяльності журналістів) та призначив покарання у
вигляді обмеження волі строком на 1 (один) рік.
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Звільнення топчиновників
За результатами неодноразових звернень та
повідомлень про корупцію Кабінетом Міністрів
України було звільнено міністра аграрної політики та продовольства України Ольгу Трофімцеву.
Так, ми подали звернення до НАЗК та Кабінету
Міністрів України щодо неправдивої інформації,
яку чиновниця вносила до декларації про доходи (про невнесення до декларації дороговартісного автомобіля, що зареєстрований на водія
Трофімцевої).
Варто додати, що відповідно до декларації, ексчиновниця не мала житла, хоча насправді проживає в елітному будинку у Шевченківському
районі столиці на вулиці Академіка Ромоданова
(колишня назва вулиці Пугачова) навпроти Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2018 році до організації звернувся ветеран міліції Володимир Федорович Кабанов. Він пропрацював в органах внутрішніх справ 31 рік, зокрема проходив
службу в м. Прип’яті під час ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС. У 1991 році внаслідок проходження служби в зоні відчуження було затверджено акт про нещасний випадок на виробництві.
В акті було вказано, що Володимир Федорович під час проходження служби
перебував під впливом сильного іонізуючого випромінювання, а згодом в
нього було виявлено захворювання, а
саме гіпертонічну хворобу 1 ступеня,
що пов’язана з виконанням службових
обов’язків з ліквідації наслідків на ЧАЕС.
Також атеросклеротичний кардіоскле-

роз, хронічний гастрит та інші хвороби,
що пов’язані з проходженням служби в
органах внутрішніх справ. В результаті експертиз було визначено, що Володимир Федорович втратив працездатність на 70%. Тому пан Кабанов, маючи
всі законні на те підстави, звернувся до
Управління поліції охорони за виплатою
одноразової грошової допомоги у разі
інвалідності або часткової втрати працездатності працівника міліції.
Причиною його звернення до ГО «Стоп
корупції» було те, що йому відмовили у
виплаті. З Управління поліції надходили
абсолютно безглузді відписки, посилаючись на нібито відсутність підстав для
отримання допомоги, все лише для того,
щоб не виплачувати передбачену За-

коном грошову допомогу. Ознайомившись із цією ситуацією, активісти були
дуже занепокоєні такою бездіяльністю
органів державної влади в особі Управління поліції охорони в м. Києві.
До суду було подано адміністративний
позов про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії.
В судовому процесі суддя Окружного
адміністративного суду міста Києва підтвердила право Володимира Федоровича на отримання одноразової грошової допомоги та зобов’язала Управління
поліції охорони в м. Києві прийняти та
надіслати до МВС висновок щодо виплати грошової допомоги Кабанову Володимиру Федоровичу.
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Перемога у боротьбі за права
працівників.
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Змусили правоохоронні органи
поновити кримінальне провадження.
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До організації звернулась Любов Гаврилівна Конопацька, пенсіонерка, що опинилась у дуже складній ситуації. Частина
її квартири була незаконно захоплена
шляхом шахрайського заволодіння, чим
були порушені її права, передбачені ст. 30
Конституції України. Конопацька Л.Г. подала відповідну заяву до правоохоронних
органів, відомості були внесені до ЄРДР
за кваліфікацією «шахрайство», однак нікому не було оголошено про підозру, а
розслідування взагалі не просувалось.
Досудове слідство затягувалось, слідчими Голосіївського СВ УП ГУНП в м. Києві
не вчинялося жодних слідчих дій. Загалом
слідчі порушили процесуальні права пані
Конопацької Л.Г., передбачені Кримінальним Процесуальним Кодексом України.
Від слідчого відділу постійно надходили
відписки наступного характеру:

«Досудове розслідування триває. Здійснення досудового розслідування доручено групі слідчих. Складено подальший
план слідчих дій. Наразі слідчим надіслані повістки про виклик особам, які фігурують у кримінальному провадженні,
про проведення допиту. Про результати
досудового розслідування Вас буде проінформовано»; «Досудове розслідування
триває. Проводяться слідчі дії, направлені
на встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.»
Восени 2019 року Конопацькій Л.Г. стало
відомо, що провадження закрили. Згодом
пані Конопацька отримала лист, в якому
було вказано, що вона має прийти до слідчого та отримати постанову про закриття провадження. Ми одразу зв’язалися зі
слідчим та домовились про час зустрічі.
Але на зазначений час слідчий не з’явився,

а спроби домовитись про іншу зустріч він
проігнорував. Фактично, слідчий не надав
копій процесуальних документів, а також
не дозволив ознайомитися з матеріалами провадження у випадку його закриття,
чим порушив численні процесуальні права пані Конопацької. Також працівники
поліції постійно вводили в оману Любов
Гаврилівну, імовірно з метою затягування
слідства. Задля захисту прав пенсіонерки
та встановлення справедливості юристи
організації подали скаргу слідчому судді
на бездіяльність групи слідчих. Також у
двох інстанціях було оскаржено Постанову слідчого про закриття провадження.
Нині кримінальне провадження відновлене, а ми сподіваємось на позитивний
розвиток подій.

До Організації звернулася громадянка Самборська Надія
Дмитрівна, яка перебувала у дуже складній життєвій
ситуації. Вона має квартиру у м. Тернополі, в якій проживала
зі своїм сином. На жаль, її син помер від тяжкої хвороби, але
на цьому історія не закінчилася. Надія Дмитрівна справно
платила за комунальні послуги, не мала ніяких боргів. Але
її сусід, який, за нашою інформацією, на той час працював
в органах прокуратури, незаконно захопив квартиру пані
Самборської. Сусід не пускав її до приміщення.
Попри явну незаконність таких дій, заступник прокурора
Тернопільської області в інтересах держави в особі
виконавчого комітету Тернопільської міської ради
подав позов про визнання Самборської Н.Д. такою, що
втратила право користування житлом. Рішенням суду її
було позбавлено права користування, однак рішенням

Апеляційного суду Тернопільської області рішення
першої інстанції було скасовано. Однак нові «мешканці»
квартири пані Самборської відмовились покидати житло.
З допомогою активістів громадської організації «Стоп
корупції» було відкрите кримінальне провадження за
невиконання судового рішення, а також було скероване
відповідне
звернення
до
компетентних
органів.
Результатом цього стало ухвалення Тернопільською
міською радою рішення про забезпечення Самборської
Надії Дмитрівни житлом, що відповідає тому, яке вона
втратила (крім соціального житла) або відшкодувати їй
вартість втраченого житла та матеріальну і моральну
шкоду. У такий спосіб жінці, яка фактично була викинута на
вулицю, організація надала допомогу та дуже посприяла
розвитку цієї ситуації.
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Допомога у поверненні захопленого житла.
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СТАТИСТИКА ПРОЄКТУ «СТОП КОРУПЦІЇ»
за період з 1 серпня 2015 року по 13 грудня 2019 року
Заява про реєстрацію
громадського об’єднання

16 липня 2015 року
3 липня 2015 року

Фактичний старт проєкту
Кількість відвідувачів
сторінки в ФБ

«Активісти проєкту «Стоп корупції в Київській області» заблокували роботу автозаправки БРСМ у Борисполі.
Містяни, особливо ті, хто мешкав по сусідству з АЗС, давно просили про це. Але місцева влада на звернення
людей не реагувала. Активісти проєкту «Стоп корупції» взяли розв’язання проблеми у свої руки».

119 331 особа

Початок роботи Call-центру

22 липня 2015 року

Загальна кількість звернень
громадян

Понад 58000 звернень

Кількість зареєстрованих
звернень

17569

Кількість здійснених виїздів
на підставі звернень
громадян

Понад 20000

Кількість наданих
консультацій громадянам на
офісі проєкту

Більше ніж 27700

Кількість звернень громадян,
наданих для опрацювання на
місця

11490

Підготовлено юридичних
документів, звернень та
запитів

Приблизно 15769

Співпраця з телеканалами

Розміщення наочної агітації
із зазначенням номеру
«Гарячої лінії»
Найрезонансніші питання

«5 канал»
«Телерадіокомпанія «Крокус-1»
м. Біла Церква,
ПравдаТут
8 канал
Донеччина.TV
Видача інформаційних листівок
Земельні питання
Екологічні питання (зокрема, незаконний видобуток надр – піску)
Свавілля чиновників
Незаконні забудови
Бездіяльність правоохоронних органів

Зареєстрованих
кримінальних проваджень за
нашими зверненнями

488

Поновлені кримінальні
провадження

129

Кількість здобутих перемог в
суді

156

Кількість випусків програм
журналістських розслідувань
«СтопКор»

296

Кількість відокремлених
підрозділів

63

ДОСЯГНЕННЯ І ЗВЕРШЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

СТАТИСТИКА ПРОЄКТУ «СТОП КОРУПЦІЇ»
за період з 1 серпня 2015 року по 13 грудня 2019 року
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Мережа відокремлених підрозділів ГО “Стоп
корупції” об’єднує громадських активістів-правозахисників і громадянських журналістів.
Наразі маємо більше ніж 60 осередків в усіх
регіонах України, які спрямовують зусилля на
припинення корупційних практик і схем в місцевому самоврядуванні, притягнення корумпованих посадовців до відповідальності, підвищення прозорості та підзвітності місцевої
влади, сприяння місцевим антикорупційним
реформам.

Для досягнення цієї мети осередки СтопКору:
•

Працюють зі зверненнями громадян, які повідомляють про корупцію, і
надають їм консультативну допомогу.

•

Проводять антикорупційний моніторинг дій місцевої влади та
правоохоронних органів за допомогою ЗМІ, відкритих даних, публічних
реєстрів, аналізу рішень органів місцевого самоврядування та інших
джерел.

•

Проводять громадські антикорупційні розслідування.

•

Повідомляють правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування
про факти корупції.

•

Публікують власні матеріали в місцевих ЗМІ стосовно актуальних проблем
протидії корупції на місцевому рівні.

•

Підтримують власні інформаційні ресурси (окремі сайти або сторінки у
Facebook) та наповнюють їх змістом.

•

Беруть участь у роботі дорадчих громадських рад та комісій, що створені
при органах місцевого самоврядування, готують пропозиції для реалізації
антикорупційних реформ і протидії корупції.

•

Проводять консультації з місцевою громадою щодо актуальних питань
протидії корупції: круглі столи, громадські слухання.

Встановлюють місцеві партнерства з усіма сторонами, що
зацікавлені у протидії корупції.
Беруть участь у судових засіданнях, що стосуються протидії
корупції.

Упродовж 2019 року регіональні активісти СтопКору
працювали по 615 справах, з якими до них звернулись місцеві
громадяни, проводили громадські розслідування, звертались
до правоохоронців, представляли інтереси місцевих громадян
і громад в судах.
Серед успішно розв’язаних нашими осередками питань велика частина стосується роботи органів місцевого самоврядування: порушення під час ухвалення та виконання місцевих
бюджетів, тендерів, розподілу з порушеннями або незаконної
приватизації земельних ділянок, незаконного закриття шкіл
і медичних закладів, незаконного будівництва, грубих порушень у роботі житлово-комунального господарства.
Велика частина перемог активістів СтопКору і відновлення
справедливості стосується справ, що пов’язані з використанням природних ресурсів: видобутку бурштину, піску, водних
ресурсів, корисних копалин, використання земель сільськогосподарського призначення, незаконної вирубки лісу та вилову риби.
На жаль, правоохоронці дуже часто усуваються від протидії
корупції, тому велика частина зусиль наших місцевих
активістів була спрямована на змушення їх виконувати свої
обов’язки. Наші активісти скеровували до них звернення,
проводили пікети та масові громадські акції, розміщували
публікації в місцевих ЗМІ та мобілізували громадську
підтримку в соціальних мережах і медіа. В багатьох випадках
ці дії досягли мети: корумповані посадовці притягувались до
відповідальності або звільнялись, відкривались кримінальні
провадження, зупинялись корупційні схеми, рішення місцевої
влади визнавались незаконними.
Наведемо лише деякі приклади історій успіху, що ілюструють
роботу наших осередків:

РОЗБУДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СТОПКОРУ

Проводять кампанії громадської адвокації, що спрямована на
антикорупційні реформи, збільшення прозорості та підзвітності влади.
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На
Донеччині
місцеві
активісти
ГО
“Стоп
корупції”виграли суд проти святогірської влади. Зокрема, Слов’янський адміністративний суд скасував
рішення Святогірської міської ради щодо розробки детального плану території у Дубовому гаю, що означає
збереження 13-ти га заповідної території парку “Святі
гори”, який хотіли залити бетоном.

Завдяки активістам “Стоп корупції” суд визнав незаконними рішення Марганецької міськради на користь громади. 12 березня Центральний апеляційний господарський суд міста Дніпра
залишив чинним рішення господарського суду Дніпропетровської області щодо визнання незаконним та скасування ряду
рішень Марганецької міської ради, які були прийняті з порушенням законодавства. Зазначимо, що через прийняття неправомірних рішень посадовцями Марганецької міської ради,
за підрахунками активістів, до місцевого бюджету не надійшло
близько 100 мільйонів гривень.
Усе це сталось через схему, яку провернули місцеві чиновники. Вони довели до фіктивного банкрутства два підприємства – КП “Марганецьтепломережа” та КП «Міськкомунгосп»,
які успішно справлялися з обслуговуванням всього населеного пункту. Після фактичного знищення компаній, їхнє майно
було розпродане за безцінь.

Завдяки антибраконьєрським рейдам, активісти Ізюмського підрозділу ГО “Стоп корупції” зменшили інтенсивність незаконного вилову риби в Харківській області.

Завдячувати можна голові ізюмського осередку Юрію
Козлову, який скооперувався з представниками ЗМІ,
керівником фонду «Допомога дикій природі» та іншими громадськими активістами.

У Бродівському районі Львівської області після тривалої
боротьби активісти домоглись призупинення будівництва норкової ферми, будівництво якої могло серйозно зашкодити екологічній ситуації в регіоні. Місцевий активіст
ГО «Стоп корупції» Віктор Палас разом із очільником відокремленого підрозділу Андрієм Туркою стежив за розвитком подій та відстоював права місцевих громад.
«Наш осередок відстежував цю ситуацію з перших днів. Ми
спілкувалися з місцевими громадами, долучались до всіх
слухань та обговорень, вносили свої пропозиції та зауваження до проєктів. Крім того, брали участь в акціях, ініціювали круглі столи за участі представників громади села
Язлівчик, екологічних організацій, департаментів екології
Львівської ОДА. Разом з представниками інших громадських організацій провели акцію прямої дії під ВРУ щодо
неприпустимості діяльності норкових ферм. Інформацію
про проблеми в області донесли до тодішнього міністра
екології Семерака. Вдячні за допомогу представникам
місцевості, де мали бути побудовані ферми – сільському
голові села Клекотів Андрію Іваніву та місцевій активістці
Ользі Сапожник», – розповідає Палас.

РОЗБУДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СТОПКОРУ

Показовим став рейд, який відбувся в лютому 2019-го
року. Тоді за один день було знято близько 2-ох тисяч
сіток й один бредень. Було випущено понад 500 кілограмів риби (карась, лящ, щука, окунь).
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Вперше за період проведення виборчих кампаній у незалежній Україні під прицілом моніторингу опинилися не лише питання якості
контенту, але й емоційні технології впливу на
громадську думку.
Результатом став моніторинговий звіт «Маніпуляції та фейки у ЗМІ під час парламентської виборчої кампанії 2019 року». Звіт представив науковий консультант проєкту, д-р н. соціальних
комунікацій, професор Олександр Чекмишев
14 серпня 2019 р. у Кризовому медіацентрі.
Детальніше за посиланням:
http://stopcor.org/stopfake/

ПРО ПРОЄКТ
Мета проєкту: показати українському виборцю, як різні політичні сили
використовують брудні технології, як поширюється маніпулятивна
інформація в українських мас-медіа і водночас надати можливість
виборцям критично оцінювати виборчу кампанію та робити
усвідомлений вибір.
Проєкт став продовженням моніторингової ініціативи «Стоп
політичній корупції». У січні-березні 2019 року регіональна мережа
громадських активістів-правозахисників здійснювала громадський
моніторинг президентських виборів, а у травні разом з Інститутом
громадянської освіти НаУКМА та Інститутом журналістики КНУ
ім.Тараса Шевченка ініціювали моніторинг ЗМІ під час парламентської
виборчої кампанії.
10 травня 2019 року відбулось засідання Науково-методичної комісії
з журналістики Міністерства освіти і науки України, яка підтримала
проєкт ГО «Стоп корупції». Інститут журналістики долучився з науковометодичною підтримкою проєкту, а платформа семантичного медіа
моніторингу «Semantrum» забезпечила автоматизовану обробку
великих масивів публікацій у ЗМІ.
МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЄКТУ
Під час моніторингу головний фокус було спрямовано не на
фактчекінг, а на емодзі чекінг. Експерти керувалися тим, що емоційні
маніпуляції відрізняються від фейкових тим, що вони формуються на
основі емоційних меседжів політиків та спрямовані на формування
емоційної та емпатичної реакції виборців.
Під час моніторингу, по перше, кількісному аналізу було піддано
контент, наданий платформою семантичного медіа моніторингу
на основі спеціально розробленого технічного завдання та його
семантичного ядра. По-друге, найбільш маніпулятивні теми та
меседжі були в епіцентрі якісного експертного аналізу.

ІННОВАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ МОНІТОРИНГ ЗМІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ

У період 31 травня – 21 липня був
реалізований
інноваційний
проєкт
«НІ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ».
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РЕЗУЛЬТАТИ
ТАКА МЕТОДОЛОГІЯ ДАЛА ЗМОГУ ДОСЛІДИТИ:

•

Найбільш маніпулятивні теми та меседжі за період 12
червня-21 липня 2019 р.

поява проєкту Зеленського про масову люстрацію
чиновників

•

помилування Зеленським політв’язня Кремля

•

російські умови звільнення українських моряків

•

•

повернення Росії до ПАРЄ

доручення президента МЗС і ГПУ
засудженого в Італії нацгвардійця

•

нота МЗС, яку не погодили з президентом

•

обстріл із гранатомета телеканалу, що пов’язують з
Медведчуком

•

визволення 4-х українців завдяки Віктору Медведчуку

•

•

списки політичних партій
кандидатів-мажоритарників

смертельна ДТП за участі очільника осередку «Слуги
народу» та спростування його членства

•

•

марш рівності

оголошення контактної групи про припинення
вогню на Донбасі

•

ідея перенесення офісу АП

•

телеміст із Росією

•

скасування параду на свято Незалежності

•

скандал щодо неякісних бронежилетів

•

визнання судом незаконним підвищення тарифів на газ
і тепло у 2016 році

•

заява Дмитра Разумкова про те, що говоритиме
російською на ефірах, поки триває окупація Донбасу і
Криму

•

обговорення партійних списків

•

пропозиція Зеленського для Мінекології переїхати до
промислового міста

•

заява Гройсмана про намір скоротити кількість міністрів

•

інформація про те, що уряд зобов’язав «Нафтогаз»
знизити ціну газу для населення ще на 650 грн

та

сумнівні

біографії

повернути

Головні емоційні та маніпулятивні меми парламентської
кампанії:
•

Зробимо їх знову

•

Геть старих політиків

Упродовж кампанії майже 70% політичних заяв містили
ознаки маніпуляцій емоціями виборців. Але саме ці
дві головні емоції були звернуті на виборця з метою
маніпуляції їхніми почуттями, зокрема невдоволенням
темпами реформ і багаторічними пустопорожніми
обіцянками політиків.
Так, зміст виборчих програм опинивсь за рамками
політичного
дискурсу
парламентської
кампанії.
Головний же меседж було спрямовано на необхідність
зламу старої політичної системи. Небезпека, по-перше,
злам, не завжди означає зміни, а й створює певний
вакуум. По-друге, поняття старих чи нових політиків
спекулятивне і відносне.

РОЗПОДІЛ УВАГИ ЗМІ ТА СОЦМЕРЕЖ ДО СУБ’ЄКТІВ
ПЕРЕГОНІВ

РОЗПОДІЛ УВАГИ ЗМІ ТА СОЦМЕРЕЖ ДО ГОЛОВНИХ
МЕСЕДЖІВ В КОНТЕКСТІ ТЕМ ПЕРЕГОНІВ

Динаміку повідомлень

Майже 70% політичних заяв містили ознаки маніпуляцій
емоціями виборців.

Зокрема моніторинг виявив, що головними інформаційними піками кампанії стали 9 червня (лідери – партії «Слуга народу», «Європейська солідарність» та «Опозиційний
блок»); 27 червня (лідери – партії «Опозиційна платформа «За життя», «Слуга народу» та «Європейська солідарність»); 10 липня (лідери – партії «Опозиційна платформа
за життя», «Європейська солідарність» та «Слуга народу»);
а також 21 липня (лідери – партії «Слуга народу», «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа «За життя»).
РОЗПОДІЛ УВАГИ ЗМІ ТА СОЦМЕРЕЖ ДО ГОЛОВНИХ
ТЕМ ПЕРЕГОНІВ

У контексті головних тем найчастіше політики формували емоційні меседжі щодо децентралізації та дерегуляції,
питань мови, реформи виборчої системи, миру на Сході
та Церкви.
ДИНАМІКУ ГОЛОВНИХ МЕСЕДЖІВ В КОНТЕКСТІ ТЕМ
ПЕРЕГОНІВ
Головними інформаційними піками з точки зору динаміки
повідомлень стали 31 травня (реалізація Закону про мову);
7, 12 червня та 9 липня (ціна на газ); 11 липня (відкриті списки) та 16 липня (реалізація Закону про мову).

Головними темами перегонів стали ціни на газ, реалізація
Закону про мову, відкриті списки, продаж землі та перемовини з Росією.

Також моніторинг виявив:
Тональність представлення партій
Регіональний розподіл тональності
представлення партій
Основні джерела представлення партій
Головні теми від партій

ІННОВАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ МОНІТОРИНГ ЗМІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ

Також було досліджено:
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
За результатами моніторингу було представлено:
ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИБОРЦІВ
1.

Українці голосують емоціями, емоціями маніпулюють політики

2.

ЗМІ – зброя маніпуляціями на війні політиків

3.

Емоції політиків саджають вас на голку залежності від ЗМІ та ілюзії власного вибору

4. Журналістам та редакційним колективам треба переглянути
стандарти щодо збалансованості та відокремлення фактів від коментарів. Потрібно не лише збалансовано ретранслювати емоції, оцінки та судження політиків, а ширше подавати незалежні
оцінки таких меседжів, заяв та висловлювань.

За результатами моніторингу також було запропоновано внести
зміни до низки професійних та етичних стандартів ЗМІ. Зокрема щодо
стандарту «Збалансованість подання інформації, безсторонність і
багатоманітність точок зору» у таких аспектах:
•

Відмова від коментаря

•

Вимоги до формату подання конфліктних чи спірних питань

•

Висвітлення акцій протесту

•

Використання бліц-опитувань

•

Безпідставні узагальнення

Також було запропоновано зміни до стандарту «Відокремлення
фактів від коментарів та оцінок» у таких аспектах:
Вимоги щодо того, як журналістам уникати суб’єктивізму
•

Оцінювальна лексика

•

Допустимий рівень аналітики в новинах

•

Коментарі та оцінки в авторських програмах

•

Експертні оцінки в інформаційних програмах

У 2019 році громадська організація “Стоп корупції”
завершила важливі проєкти, що були профінансовані Посольством США в Україні та Антикорупційною ініціативою Європейського союзу за сприяння
Міністерства закордонних справ Королівства Данії.

В рамках проєкту «Залучення місцевих громад в
антикорупційні
адвокасі-кампанії
за
допомогою
антикорупційних громадянських розслідувань, нагляду
та громадянської освіти» було проведене навчання
громадянських активістів у 12 обраних містах України
як протидіяти корупції на місцевому рівні, посилення
спроможності місцевих громад протидії корупції та
сприяння антикорупційним реформам на місцевому рівні.
У проєкті у якості партнера взяли участь міждисциплінарні
навчальні інституції Національного університету «КиєвоМогилянська академія» (Інститут громадянської освіти та
Антикорупційний дослідницький і освітній центр).
В результаті цих проєктів регіональна мережа громадських
активістів-правозахисників суттєво посилила свою
присутність у громадському просторі у своїх містах і
здійснила вплив на процеси реформування місцевої
влади. Учасники проєкту стали лідерами громадської
думки у своїх містах, місцеві мешканці звертаються до них
за допомогою у протидії конкретним проявам корупції та
відновленні справедливості. Мережа місцевих осередків
динамічно розвивається і наразі налічує понад 60
осередків в усіх регіонах України.

ДОНОРСЬКІ ПРОЄКТИ

Проєкт «Професіоналізація громадянської розслідувальної журналістики в регіонах України» був спрямований
на навчання й удосконалення медійних навичок мережі
громадських активістів-правозахисників в регіонах України. Проєкт значно посилив мережу громадянської журналістики, посприяв розвитку місцевих блогерських платформ і соціальних медіа громадянської спрямованості.
Кращі матеріали місцевих громадянських журналістів увійшли до рубрик “Точка зору” та “Історії успіху” на порталі
антикорупційних новин “Стоп корупції”.
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Ми підтримуємо командний дух не лише
в нашій професійній та громадській роботі, але й у вільний час. Спорт допомогає членам нашої організації побудувати
згуртованість і навчає співпраці.
У вільний час наші активісти залюбки займаються спортом. Разом ходимо у спортивні зали. Займаємось легкою атлетикою та футболом. За 2019 рік ми зіграли
близько 40 матчів за участю форвардів
організації, членів організації, представників інших ГО, установ, державних та
недержавних структур.
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