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Громадська антикорупційна
експертиза результатів державних
тендерів в Україні
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Місія та завдання
Місія

Завдання

Максимально
повний, прозорий
та легкий доступ до
аналітичної
інформації про
публічні закупівлі в
Україні;
популяризація ідеї
ведення бізнесу на
засадах
доброчесності та
соціальної
відповідальності

Створити
платформу
всебічної
експертизи
результатів всіх
публічних закупівель,
яка дозволить
підвищити як
прозорість процесу,
так і ефективність
використання
публічних коштів
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Сервіс, який надає організація

•
•
•
•
•

Портал надає інструменти для:
поточного моніторингу закупівель за датою;
пошуку результатів закупівель за певними переможцями та замовниками
тендерів;
доступу до первинних документів тендерів в 2008-2015 роках;
доступу до аналітики по публічним закупівлям за останні 2 роки;
доступ до аналітики інформації з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та приватних підприємців України.

Наразі наш модуль є єдиним в Україні інструментом аналітики,
що поєднує аналіз результатів тендерів як за старою (ВДЗ, паперові
процедури) так і новою (Прозорро, електронні процедури) процедурами.

Модуль є єдиним в Україні інструментом, що оцінює якість
переможця тендера за більш ніж 20 ризик-факторами для юридичної особи
та більш ніж 7 для приватного підприємця.
Модуль аналітики - єдиний на поточний момент безкоштовний
інструмент, що поєднує всі основні інструменти з моніторингу публічних
закупівель та фінансів (в тому числі - ЄДР, АКМ, Е-Дата, Наші гроші,
Закупівлі.Тексти, Декларації чиновників та інш.)
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Сервіс, який надає організація

Ідея створення моніторингової платформи для контроля
громадськості за державними закупівлями сформувалась у членів команди
громадської ініціативи “Антикорупційний монітор”(ГІ “АКМ”) в квітні-травні 2015
року, коли в МЕРТ прийшла команда Нефьодова-Стародубцева, та були
відкриті API дані по державним закупівлям. Наша команда побачила сенс у
тому, щоб обрахувати ці відомості та надати суспільству розгорнуту картину
якості переможців цих закупівель. Оскільки ми є спеціалістами із визначення
платоспроможності юридичних та фізичних осіб (ядро команди складають
волонтери, що працюють в одному з системних українських бюро кредитних
історій), нами була визначені алгоритми експертизи, ризик-фактори та через
півроку був побудований портал на якому у щодобовому режимі ми
аналізуємо якість переможців ВСІХ державних, а пізніше публічних закупівель
за власною методологією та викладаємо результати експертизи у відкритий
доступ.
1 листопада 2015 року портал розпочав свою работу та аналізував
всіх переможців з “Вісника публічних закупівель”, а з 1 серпня 2016 року й усіх
переможців “паперових” закупівель та закупівель Прозорро.
Протягом 2016 року нами обраховано якість переможців за 770
тисячами процедур. Кожна закупівля, що проходить в Україні, після визначення
переможця, обов`язково обраховується нашою ініціативою, це стосується не
лише процедур Прозорро, а й старих “паперових” закупівель, частка яких,
2016 році все ще сягала в Україні частки в майже 62 відсотки.
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Основні досягнення
Першим значним успіхом ініціативи був оприлюднений нами
випадок про спробу розкрадання “кіотських” грошей у грудні 2015 року.
Всього лише через півтора місяці роботи системи була зупинена схема на
780
млн.грн.
https://site.ua/dmytro.ostapchuk/2020-kiotski-mikolaychiki-vidministerstva-ekologiyi/
На основі наданих ініціативою відомостей ДФС України в м.Києві
були скориговані призначені позапланові перевірки платників податків за
певними судовими рішеннями (https://site.ua/dmytro.ostapchuk/5005-yakgartuvalis-vidkati-istoriya-odnogo-sudovogo-rishennya/)
В поточний час результати експертизи є певним стандартом
визначення якості переможців державних тендерів, на який звертають увагу як
замовники тендерів та правоохоронні органи, так і сумлінні учасники торгів.
Середньомісячна відвідуваність порталу сягнула в 2016 році 10.650 активних
користувачів, які переглядли більше 36.000 результатів експертиз. Всього в 2016
році з результатами експертизи ознайомились більше 43.000 відвідувачів.
Щодобово здійснювалась оцінка якості переможців 3000-3500 публічних
закупівель. Користувачами системи був широкий загал як громадськості так і
державних органів. В 2016 році результати експертизи були єдиною повністю
автоматизована системою моніторингу публічних закупівель в Україні.
В листопаді 2016 року ініціатива була юридично оформлена в ГО
“Громадська ініціатива “Антикорупційний монітор” (Код ЄДРПОУ 40906800)
В листопаді 2016 року методологія ініціативи була позитивно оцінена органами
Державної аудиторської служби України (ДАСУ) та був укладений
меморандум про співробітництво.
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/133798;jsessionid=4EEC44EFBB2B5A1
FC583089153711DBE.app1
В червні 2016 року за підтримки компанії “Майкрософт Україна”
розпочав роботу модуль бізнес-аналітики ГІ “АКМ”, який, єдиний в Україні,
дозволяє у відкритому доступі проаналізувати тенденції всіх публічних
закупівель в Україні за останні два роки, визначити якість переможців та наявні
корупційні ризики усіх замовників тендерів.
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Основні досягнення
В рамках функціонування модуля аналітики розроблений та
впроваджений унікальний набір ризик-факторів та індикаторів ефективності
державних закупівель.
Громадська ініціатива плідно співпрацює з командою “Е-Дата” та
“007.org.ua”, Прозорро, моніторинговим комітетом при Укрзалізниці та
Міністерства інфраструктури України, Державною аудиторською службою,
Громадською радою при ДФС України у м. Києві.
Навесні 2016 року видання «delo.ua» відмітило проект, як один з 12ти корисних сервісів, що роблять українці на основі державних даних
https://delo.ua/tech/10-poleznyh-servisov-sozdannyh-na-osnove-otkrytyh-dannyh315042/
Частку обчислюваних потужностей на поточний час надає БКІ
“Українське кредитне бюро”, частку “Майкрософт Україна”.
На поточний час вся діяльність в рамках проекту є волонтерською, учасники
ініціативи не отримають винагороди за участь в ній.
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Організаційна структура:
колективний керівний орган,
засновники, команда

Вищий орган
управління ГО
Виконавчий орган
Склад Ради Об’єднання

•Загальні
збори
•Рада
Об'єднання
• голова Ради – Остапчук Дмитро Іванович
• заступник голови Ради – Остапчук Сергій
Іванович
• секретар Ради – Булатов Дмитро Сергійович

Голова ГО

•Остапчук Дмитро
Іванович

Контрольно-ревізійна
комісія

•голова - Булатов
Дмитро Сергійович
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Сектор, де працює організація
та клієнти
Діяльність ГО покриває всі сектори економіки, всі регіони України, що
проводять публічні закупівлі.
Користування послугами ГО наразі є безкоштовним для клієнтів.
Основними користувачами сервісу ГО є:
цільові аудиторії, в інтересах яких відбуваються закупівлі;
представники бізнесу;
розпорядники бюджетних коштів;
державні установи, що здійснюють контрольно-моніторингові функції в
інтересах суспільства, зокрема ДАСУ;
• громадські активісти;
• журналісти-розслідувачи;
• інші моніторингові платформи
•
•
•
•
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Основні проекти виконані за
звітний період
Розробка та
запровадження методики
розрахунків
формалізованих ознак
корупційної складової
(індексу ФОКС) для
переможців державних
тендерних закупівель

Розробка, запуск та
підтримка роботи
аналітичного порталу
http://acm-ua.org
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Визначні події 2015-2016 років
• 1 листопада 2015 року - розпочав функціонування портал acm-ua.org, за
добу було проаналізовано перші 500 тендерів
• 22 листопада 2016 року - Державна аудиторська служба України підписала
Меморандум про співробітництво з громадською організацією
«Громадська ініціатива «Антикорупційний монітор»
• 21 грудня 2015 року - висвітлена перша спроба розкрадання значної суми
державних коштів (https://site.ua/dmytro.ostapchuk/2020-kiotski-mikolaychikivid-ministerstva-ekologiyi/)
• лютий-березень 2016 року - інкубація в бізнес-інкубаторі “1991 Open Data
Incubator”, перший випуск ( https://www.imena.ua/blog/demoday-1991/ )
• травень 2016 року-теперешній час - Участь в роботі моніторингового
комітету ПАТ “Українська залізниця” (http://ukranews.com/ua/news/444403ukrzaliznycya-prodovzhuye-zakupivli-za-zavyshhenymy-cinamy-zmi)
• червень 2016 року - розпочав роботу модуль бізнес-аналітики ГО
“Антикорупційний монітор”
• 1 серпня 2016 року - до експертизи результатів “паперових” процедур
додано модуль експертизи результатів експертиз в “Прозорро”
• грудень 2016 року - доповідь на міжнародній конференції “РЕФОРМУВАННЯ
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ – нові досягнення VS нові перешкоди та
виклики”
• травень 2016 –грудень 2016 року - участь в конференціях, презентаціях та
воркшопах присвячених моніторингу публічних закупівель
(http://www.007.org.ua/news/6 http://kyiv.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadskarada/povidomlennya/246979.html та інш.)
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Інформація про партнерів
(коаліції, мережі, рухи)
ГО АКМ не входить наразі в формалізовані об’єднання. При
цьому, тісно співпрацюючи з багатьма стейкхолдерами ринку публічних
закупівель, став де-факто елементом еко-системи публічних закупівель.
Протягом звітного періоду ГО отримувало та наразі отримує
технічну допомогу від БКІ “Українське кредитне бюро” та “Майкрософт
Україна”.

11

Інформація про донорів
За звітний період ГО не залучало коштів донорів. Вся діяльність
відбувалась на волонтерських засадах.

Інформація про волонтерів
ГО АКМ щиро завдячує волонтерам, які за свій особистий час
безоплатно допомагали в
розробці, запуску та становленні сервісу.
Зокрема, слова подяки адресуються: Гришку Василю, Курченку Олександру,
Буторіну Павлу та Печурі Олександру.

Фінансова частина
У звітному періоді ГО АКМ не проводив фінансової діяльності.

Довідка про проходження
аудиту
Зважаючи на відсутність фінансової діяльності у звітному періоді,
аудиторських перевірок не було.
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Додаткові матеріали
Відвідуваність порталу в 2016 році

Опис модуля аналітики ГО “ГІ “Антикорупційний монітор”
В поточний час модуль є єдиним в Україні інструментом аналітики, що поєднує аналіз результатів тендерів як за
старою (ВДЗ, паперові процедури) так і новою (Прозорро, електронні процедури) процедурами.
Модуль є єдиним в Україні інструментом, що оцінює якість переможця тендера за більш ніж 20 ризик-факторами для
юридичної особи та більш ніж 7 для приватного підприємця.
Модуль аналітики - єдиний на поточний момент безкоштовний інструмент, що поєднує всі основні інструменти з
моніторингу публічних закупівель та фінансів (в тому числі - ЄДР, АКМ, Е-Дата, Наші гроші, Закупівлі.Тексти, Декларації
чиновників та інш.)
На поточний час модуль дозволяє кожному бажаючому у відкритому доступі отримати результати аналітики
закупівель по 24-м різноманітним аспектам та зрізам.
Зокрема це:
• Загальні відомості
• Торгівельні майданчики
• Економія
• Аналітика за обраними учасниками
• Порівняння якості Переможців за процедурами
• Монополізація за процедурами
• Монополізація по Замовнику
• Якість Переможців за регіонами
• Тендери за населеними пунктами
• Якість Переможців по Замовнику
• Якість Переможців по сумам
• Пошук зв`язків між учасниками
• Переможці тендерів у валюті
• Замовники за Кодами та Предметами закупівлі
• Переможці за Кодами та Предметами закупівлі
• Якість Переможців-приватних підприємців
• Якість Переможців віком до 1 року
• Якість Переможців-київських підприємств
• Переможці під санкціями АМКУ
• Переможці-податкові боржники
• Переможці у стадії ліквідації
• Переможці з помилками у відомостях
• Тендери від 195.000 до 200.000 грн.
• Тендери від 1.450.000 до 1.500.000 грн.
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Контактна інформація

http://acm-ua.org
E-mail: office@acm-ua.org
Сторінка у фейсбуці:

https://www.facebook.com/acmua2015/

Tel.+380 44 5614321

14

