
Звіт про діяльність громадської організації «Кременчуцький 
антикорупційний центр» за 2018 рік 

 

І. Проект «Кременчуцький антикорупційний центр» 

за підтримки ЄФД та Уряду Канади 

 
1. За 2018 рік наші активісти проаналізували проекти рішень 23 сесій місцевих рад 

на предмет наявності корупційної складової. Ми підготували 23 комплекти 

листівок з аналізом проектів та надали їх кожному депутату  Полтавської обласної 

(4 комплекти ), Кременчуцької районної (5 комплектів) та Кременчуцької (5 

комплектів), Глобинської (5 комплектів) та Горішньоплавненської (4 комплекти) 

міських рад . Зазвичай розробники зловживають термінами оприлюднення проектів 

рішень, своєрідно трактують норми Земельного кодексу, Закону України про 

місцеве самоврядування, нехтують вимогами до проведення закупівель тощо. Крім 

депутатів наші листівки отримували представники ЗМІ, громадські активісти, 

небайдужі громадяни. Кожен може ознайомитись з текстами листівок для депутатів 

на сторінці організації в соціальній мережі «Фейсбук». 

https://www.facebook.com/kremen.antikor/ 

 
 
 

2. Щомісяця ми організовували та  проводили зустрічі  громадських активістів, 

студентства, зацікавлених громадян з відомими громадськими діячами,  
громадськими та політичними експертами. Обговорювались питання  самоорганізації 

громадян, координації дій громадськості, політичні, ґендерні питання. Громадські 

активісти з Києва, Харкова, Полтави, Дніпра, Миргорода ділилися власним досвідом 

та зацікавлено сприймали інформацію про наші здобутки. Дмитро Гнап мотивував до 

участі в акціях прямої дії; Дмитро Дробот розповідав про вільний доступ до води; 

Ольга  Неманєжина  та Олена Суслова пропагували необхідність гендерного підходу  в 

прийнятті рішень, Юрій Кравченко запрошував молодь приходити працювати в НАБУ; 

волонтер Корпусу миру Максвел Кушнер допомагав з організаційним розвитком;  

Ярослав Федоришин закликав активістів балотуватися на виборах різних рівнів.  

Всього за рік  проведено 12 зустрічей. Детальна інформація та фото-  і відеозвіти про 

проведені заходи представлені на нашому сайті http://www.kac.org.ua/  та на сторінці в 

соціальній мережі «Фейсбук» https://www.facebook.com/kremen.antikor/ 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/kremen.antikor/
http://www.kac.org.ua/
https://www.facebook.com/kremen.antikor/


 
3. За 2018 рік в співдружності з колегами з громадської організації «Кременчуцьке 

громадське телебачення» ми підготували і провели 11 телеефірів передачі 

«Кременчуцький Антикор». В студії працювала голова нашої організації Оксана 

Гуйда. В передачі піднімаються питання розподілу та використання бюджетних 

коштів, вирішення земельних питань в місті Кременчуці, дотримання 

законодавства при розробці і прийнятті рішень сесій міської ради Кременчука  та 

Полтавської обласної ради.  Найбільшу кількість переглядів отримали випуски 

телепередачі від 17.07.2018 про бездіяльність міської поліції  та (більше 6 тис. 

переглядів) та сюжет про розподіл газоносних площ Полтавською обласною радою, 

від 08.09.2018. Останній набрав більше 15 тис переглядів. В студію були запрошені 

гості – Олена Суслова, Ольга Неманєжина, Дмитро Гнап та Дмитро Дробот. Це 

дало змогу значно розширити аудиторію, так як на зустрічі з громадськими 

активістами запрошується значно вужче коло учасників. 27.12.2108 вийшов в ефір 

підсумковий випуск.  Всі телеефіри можна проглянути  на сайті нашої організації 

http://www.kac.org.ua/   та на YouTube - каналі нашої організації 

https://www.youtube.com/channel/UCPyFNqOqZrKfgxoqsdBu1uA/videos  

 

 

 
 

В кінці 2018 року ми провели соціологічне дослідження «Корупція очима 

кременчужан».  Було опитано 600 респондентів. Похибка склала ± 1,87 % .   Волонтери 

нашої організації опитували кременчужан в різних частинах міста, що дозволило 

отримати картину по місту в цілому. Було враховано вік, стать, освіта, майновий стан 

респондентів. 

На запитання «Чи доводилося Вам рахувати суму ваших податків» 47 % відповіли 

ствердно; не рахували  - 21%; не цікавляться цим питанням -19%; важко відповісти  - 13%. 

Тобто, маже половина опитаних цікавляться сумами податків, що сплачують. На жаль, 

корупцію містяни сприймають як побутове явище, тобто як хабарництво.  Зізналися в 

тому, що їм доводилось давати чи брати хабарі 53% опитаних. А серед найбільш 

корумпованих сфер міського життя перше місце отримала медицина (54%), охороні 

громадського порядку (38%) та освіті (35%).  

Про корупційні дії посадовців на сьогодні готові повідомляти  майже 40% 

опитуваних, а не будуть цього робити 30%. При цьому люди вважать, що боротися з 

корупцією має хтось інший. Тому результати боротьби з корупцією бачать лише 6,5% 

респондентів.  До акцій прямої дії могли б долучитися 30% містян. Результати 

дослідження ми оприлюднили у вигляді прес – релізу та під час телеефіру 27.12.2018 

«Кременчуцького Антикору» 

  

 

http://www.kac.org.ua/
https://www.youtube.com/channel/


4. В кінці 2018 року ми провели соціологічне дослідження «Корупція очима 

кременчужан».  Було опитано 600 респондентів. Похибка склала ± 1,87 % .   

Волонтери нашої організації опитували кременчужан в різних частинах міста, що 

дозволило отримати картину по місту в цілому. Було враховано вік, стать, освіта, 

майновий стан респондентів. 

 

На запитання «Чи доводилося Вам рахувати суму ваших податків» 47 % відповіли 

ствердно; не рахували  - 21%; не цікавляться цим питанням -19%; важко відповісти  - 

13%. Тобто, маже половина опитаних цікавляться сумами податків, що сплачують. На 

жаль, корупцію містяни сприймають як побутове явище, тобто як хабарництво.  

Зізналися в тому, що їм доводилось давати чи брати хабарі 53% опитаних. А серед 

найбільш корумпованих сфер міського життя перше місце отримала медицина (54%), 

охороні громадського порядку (38%) та освіті (35%).  

Про корупційні дії посадовців на сьогодні готові повідомляти  майже 40% опитуваних, 

а не будуть цього робити 30%. При цьому люди вважать, що боротися з корупцією має 

хтось інший. Тому результати боротьби з корупцією бачать лише 6,5% респондентів.  

До акцій прямої дії могли б долучитися 30% містян. Результати дослідження ми 

оприлюднили у вигляді прес – релізу та під час телеефіру 27.12.2018 «Кременчуцького 

Антикору» 

 

 
 

5. Юрист  організації Олена Марискіна 08.08.2018, а голова організації Оксана Гуйда 

22.03.2018 проводили  прес – конференції; 15.05 та 25.05 були записані інтерв’ю 

Оксани Гуйди на теми місцевого самоврядування. Відео викладені на сторінці в 

«Фейсбук»та  на сторінці в  YouTube. 

 
 

6. В 2018 році ми спільно  з активістами ГО «Культурний діалог» провели два заходи  

14.07.2018 (Майстерня РинОК) та 07.12.2018 (Як впорядкувати вуличну 

рекламу в Кременчуці?)  з метою активізації участі громадян у розвитку міста. 

Обговорювались питання розвитку окремо взятого району в місті  та стан ринку 

реклами в Кременчуці. Неупорядкованість останнього свідчить про наявність 



корупційної складової. Відеозвіт про захід «Майстерня РинОК»  набрав майже 3 

тис. переглядів. Діалог представників влади, громадського сектору та професійного 

середовища про рекламу широко висвітлювався міськими ЗМІ 

 
 
7. 27.09.2018  активісти організації приймали участь у акції прямої дії – віче в м. 

Полтаві, яке було присвячене виділенню Полтавською обласною радою без 

аукціону газоносних земельних площ. На віче виступила голова організації Оксана 

Гуйда, де анонсувала заертання нашої організації до суду з приводу відміни рішень 

Полтавської обласної ради про виділення газоносних площ землі без аукціону. З 

відео виступу можна ознайомитись на сторінці організації в соціальній мережі 

«Фейсбук» https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/603128626749929/ 
 

8. За 2018 рік нашими  журналістом – розслідувачем  та юристом було  

проаналізовано  25 державних закупівель. Аналізували закупівлі в області 

медицини, шкільного харчування, культури, спорту, благоустрою міста тощо. Всі 

розслідування ми розміщуємо на своїй сторінці в «Фейсбуці»  з наданням посилань 

на відкриті джерела. Окрема подяка інформаційно – аналітичній платформі 

YouControl за співпрацю.  Закупівлі бувають наскільки дивними, що двічі за рік ми 

вимушені були випускати (спільно з «Громадським») телевізійні дайджести 

«ТОП -5 дивних закупівель»  - 27.02 та 31.03.2018 .  
              https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1854532964844431/  

 
9. В 2018 році Харківський апеляційний суд підтвердив нашу позицію щодо 

незаконності будівництва газової заправки в житловому кварталі (13.03.2018), 

зобов’язав КП «Кременчуктеплоенерго»  надати інформацію та виконати норми ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації» (). Також в грудні 2018 року ми подали 

позов в Полтавський обласний адміністративний суд щодо наданих газоносних 

площ без проведення аукціонів. 
 

10. При факти порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації» ми  

повідомляли офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Працівники офісу завжди реагували вчасно. За  2018 рік офіс Уповноваженого  

відкрив  чотири провадження у відповідь на наші звернення. Місцеві чиновники 

сплачували до бюджету штрафи, згідно даних проваджень.  
 

                 

https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/603128626749929/
https://youcontrol.com.ua/ru/sign_in/
https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1854532964844431/


11. За 2018 рік активісти «Кременчуцького антикорупційного центру»  підготували та 

опублікували в газетах Кременчука п’ять  великих статей на антикорупційну 

тематику. Друкованим словом ми говорили з читачами про надмірне кредитне 

навантаження на міський бюджет, про «роздуті»  штати міськвиконкому (в 

порівнянні з іншими містами), про роботу комунальних підприємств  тощо. 
 

                 
12. 24.05.2018 Лариса Калініченко провела мотиваційний майстер – клас для студентів 

КрНУ.  Піднімались питання участі молоді в громадському житті, використання 

ресурсів громадського суспільства для особистого та професійного становлення. 
 

            
 
 

ІІ.   Проект «Кременчук комунальний: кроки до прозорості» 

 за підтримки Transparency International Ukraine 
 

1. Брифінг 05.04.2018 з приводу початку роботи за проектом. ЗМІ міста отримали 

інформацію про започаткування  проекту.  Голова організації О.Гуйда озвучила 

пріоритети роботи: прозорість роботи комунальних підприємств міста, створення 

наглядових рад, житлова політика, відкрита звітність КП.  
 

                                        
2. Була проведена фотосесія, виготовлений макет для розміщення на білбордах, що і 

відбулося 30.06.2018. Героями сюжетів були мешканці нашого міста. Соціальна 

тематика постерів привернула увагу до непрозорої роботи КП «Квартирне 

управління» в м.Кременчуці. Завдяки співпраці з представниками соціально 

відповідального бізнесу постери були розміщені. Представники міської влади 

всіляко тиснули на  активістів нашої організації та приватного підприємця, який 

розмістив постери на власних площах. 
                       



               
3. Було написано та зареєстровано на сайті міського голови м. Кременчука та на сайті 

Президента України 5 петицій на теми утворення електронної черги на житло, 

створення наглядових рад на КП, запровадження прозорості  в роботі КП. Хоч 

після закінчення проекту «Кременчук комунальний:кроки до прозорості» пройшов 

певний час, влада Кременчука  продовжує запроваджувати зміни в роботі КП. 
 

                    
4. Написано та опубліковано  статті «Чи зіпсує квартирне питання мешканців 

Кременчука»  та «Прозорість, підзвітність та відсутність корупції у владі роблять 

місто інвестиційно привабливим» 

               
5. З метою встановлення громадського контролю за діяльністю комунальних 

підприємств наші активісти розробили на надали депутатам Кременчуцької міської 

ради проект рішення (з додатками) про створення наглядових рад КП. Проект 

рішення викладений  на сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» 
 

6. 30.05.2018 голова  ГО  Оксана  Гуйда вистапила на сесії міської ради. Оксана Гуйда 

звернула увагу депутатського корпусу на скарги громадян Кременчука і складнощі  

в підписання петицій на сайті міської ради. 
                      

                       
 

7. 30.06.2018 ми провели акцію «Відкрите місто».  Акція пройшла у форматі 

«Відкритий мікрофон». Учасники мали можливість оприлюднити свої думки щодо 

прозорості рідного міста. Відео про акцію ми розмістили в мережі «Фейсбук» від 

02.07.2018. 
https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__[0]=68.A

RAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcs

AUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9D

U0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-

https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcsAUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9DU0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpVzSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcsAUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9DU0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpVzSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcsAUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9DU0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpVzSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcsAUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9DU0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpVzSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R


MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK

6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpV

zSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-

UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R  

  

8. 29.08.2018 ми провели круглий стіл «Кременчук комунальний : кроки до 

прозорості». Тема зібрання : якісні зміни в житловій та комунальній політиці міста. 

У дискусії взяли участь міські депутати, громадські активісти, представники ЗМІ та 

члени громадських організацій міста. Присутній на заході заступник Департаменту 

ЖКГ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради В. П. Курченко-Гай 

заявивив, що 80 % необхідної інформації в сфері житлової політики (згідно 

Методології рейтингування прозорості міст) буде обов'язково оприлюднено. 
Відеозвіт про проведення заходу: 

https://www.youtube.com/watch?v=GTI2QsTaCqk&t=14s 

 

 
 

9. За час роботи за проектом «Кременчук комунальний: кроки до прозорості»  було 

написано 18 запитів на публічну інформацію до посадових осіб Кременчука. 

 

 

 

ІІІ. Проект "Моніторинг прозорості та доброчесності проведення 

ремонтів доріг в Полтавській області " за підтримки  ПРООН та МЗС 

Данії 
Протягом жовтня-листопада 2018 року здійснено візуальне обстеження запланованих 

ділянок відремонтованих доріг в Полтавській області. Під час вказаного обстеження 

відбувалася фотофіксація дефектів та недоліків дорожнього покриття, об’єктів дорожньої 

інфраструктури та інше. Під час обстеження, з метою подальшого складення необхідних 

документів за результатами моніторингу (довідок, дефектних актів, фотозвітів ін.), 

виявлені дефекти та недоліки були попередньо описані, пронумеровані, класифіковані в 

робочих нотатках. 

Спільні виїзди з інженером по проекту були здійснені 10.10.2018 р. та 11.10.2018 р. 

10.10.2018 р. було обстежено ділянки дороги державного значення М-22 Полтава-

Олександрія.  

11.10.2018 р. було обстежено ділянки дороги державного значення (Т-17-16 Хорол – 

Семенівка – Кременчук) та доріг місцевого значення (О1722324 Андріївка – Новий Байрак 

– Куторжиха, О1722362 Хорол – Вишневе, О1717361 Оржиця – Хорол, О1703047 

Пустовійтове – Обознівка – Майбородівка). 

Самостійні виїзди по проекту були здійснені представниками нашої організації 

30.10.2018, 11.11.2018 та 12.11.2018. 

30.10.2018 р. було обстежено ділянки дороги місцевого значення О1711150 Горішні 

Плавні – Салівка - Озера.   

11.11.2018 р. було обстежено ділянки доріг місцевого значення О1707097 

Голобородьківське - /Р-11/, О1707094 Карлівка-Федорівка-Новоселівка, О1707093 

Карлівка-Ланна. 

https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcsAUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9DU0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpVzSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcsAUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9DU0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpVzSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcsAUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9DU0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpVzSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kremen.antikor/videos/1902123653418695/?__xts__%5b0%5d=68.ARAPsS8rhdN9dEE2uzkzAVmF2_2MwuJoZDF1Npb6mkDVz_jmL1PPNDel0gofXNUcsAUxMGk8pAVEgYLPQW0MMquRWq1j3XWAf6LmvSO9vl3KKBPf7AwHqUzU9DU0EBtLVjVnrYfFfNRX3XP7Sq_mn77P-MlMP3ycfwPo0hW1ip7rfvTV8gHSFM3KVq8OWDmq5u_eV1zYwYZA0tl7CrcNnJuK6Dl4hXfm9S1MQrapBBKmqTW7D232xoxRl5TySstiNtu123LTjicAMvhU4Jz5j12XpVzSwA9a9huPYMPd_HKR2HLdoxV6FDLrgo_H0oXN-j9FoLFJSiPE-UhhLlQRorSdcj4BtbIglomCuj6i&__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=GTI2QsTaCqk&t=14s


12.11.2018 р. було обстежено ділянки дороги місцевого значення О1714197 Селещина - 

Нехвороща - Лівобережна Сокілка – Світлогірське. 

Було виявлено, ідентифіковано та зафіксувано вплив зовнішніх факторів та дефектів в 

межах ділянок автомобільних доріг, які є об’єктами моніторингу шляхом здійснення 

фотографування та нотаток (попередніх записів). Зроблені фотографії та попередні записи 

за результатами виїздів є основою для подальшого формування матеріалів за результатами 

моніторингу доріг (довідок, дефектних актів, фотозвітів ін.). 

 
 
2. Протягом листопада 2018 року було проведено аналіз закупівель відповідних об’єктів 

ремонту та складено звіт із висновками аналізу. Під час аналізу було висвітлено наступні 

питання: чи є замовники, що ходять парами; термін укладання договору; 

збільшення/зменшення суми договору; збільшення строків робіт; чи впала ціна в ході 

торгів і наскільки; чи є в договорі умова про контроль певних робіт(розмітка, якість т.д.) 

конкретно визначеною організацією; відповідність обсягу робіт фактично виконаним; 

гарантійний термін. Сформовано повний, обґрунтований та детальний звіт з висновками 

аналізу закупівель об’єктів моніторингу – доріг державного та місцевого значення в 

Полтавській області. 

 

3. В листопаді здійснено спільний виїзд з представником Полтавської ОДА, зафіксовано 

дефекти дорожнього покриття відремонтованої ділянки з метою ефективного реагування 

на виявлені порушення та усунення дефектів; направлено листи із результатами 

моніторингу доріг з проханням провести обстеження відповідних ділянок та вжити заходи 

щодо усунення виявлених дефектів. 

 

4. 19.11.2018 року проведено прес-конференцію за результатами проекту «Ремонт доріг 

Полтавщини: доброчесність і прозорість» з метою висвітлення підсумків участі нашої 

організації у даному проекті.  

Висвітлено проблемні питання, які були виявлені під час реалізації проекту з моніторингу 

доріг у ЗМІ та формування шляхів вирішення проблем. Кількість статей за результатами 

прес-конференції – 6, відеоматеріалів для телебачення  - 2. 

http://www.kac.org.ua/2018/11/20/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1

%96%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-

%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82/ 

 
 

ІV. Зміцнення організаційної спроможності організації, особисте  

професійне зростання членів громадської організації. 

http://www.kac.org.ua/2018/11/20/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82/
http://www.kac.org.ua/2018/11/20/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82/
http://www.kac.org.ua/2018/11/20/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82/
http://www.kac.org.ua/2018/11/20/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82/


 
 

1. 09.08.2018 року юрист ГО "Кременчуцький антикорупційний центр" Олена 

Марискіна отримала від Уповноваженого Верховної Ради по правам людини 

Денисової Л.Л. посвідчення монітора НПМ.  Група моніторів за участі Олени 

Марискіної  здійснила самий резонансний за 2018 рік моніторинг Барвенковської 

психіатричної лікарні № 2 (Харківська область), результати якого стали основою 

для сюжетів центральних ЗМІ та телеканалів. 

               
 

2. Оксана Гуйда, Олена Марискіна та Лариса Калініченко пройшли тренінг тренерів з 

гендерного мейнстрімінгу. Тренінг проходив за підтримки#NDI та #USAID з 23 

жовтня по 25 жовтня в м.Києві. Учасниці розглянули методи посилення жіночої 

активності у соціальних та політичних процесах, навчилися протидіяти 

сексистським проявам, формувати громадську думку. 

                                        
 
3. Журналіст – розслідувач Данило Синельников пройшов серію тренінгів з навчання   

роботи з електронними ЗМІ та  серію  майстер-класів «Контролюй бюджети, 

монітор закупівлі» від команди проекту «Transparent cities» . 

                                                
4. Голова організації Оксана Гуйда приймає участь у засіданні круглого столу місії 

КМЄС в м.Полтава. 18.04.2018. Обговорювались шляхи співпраці поліції та 

громадянського сектору. 

                              
 

5. Загалом  активісти відвідали за рік  9 семінарів та тренінгів. 

                                 

 

До зустрічі в 2019 році! 

https://www.facebook.com/hashtag/ndi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb5m1-RHnJq46nxNbjvl_XPzO85DP8aRufZM0o9UZiDuHhpm6YHgTib78-EKlC2ZPTe68wRjuFZgM2INM6PqdoVNT-jG_1xQuYnU7rqEMXxEYRLBUqTdDJ3aCOwWzfiKyo9w99VI5QW4RnFPmQT1Qv9W8J_zYlsPFrXw_lzFnCoxrCYh6oIRsITOUshsK5venAS_vPE9r71s2l3pR7WopofJwVb2X3rfts0Psg3_yn26NEqHHq_ZZMVlphXrKF7osMUapk9EYjCiCK3bUAJYiztkq6F0bkHqOW0GD3DBM9ze1EGIguFcNdRf6LWYGwWYBjoKLepgUzXDZz2PhSL46YBAcb&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/usaid?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb5m1-RHnJq46nxNbjvl_XPzO85DP8aRufZM0o9UZiDuHhpm6YHgTib78-EKlC2ZPTe68wRjuFZgM2INM6PqdoVNT-jG_1xQuYnU7rqEMXxEYRLBUqTdDJ3aCOwWzfiKyo9w99VI5QW4RnFPmQT1Qv9W8J_zYlsPFrXw_lzFnCoxrCYh6oIRsITOUshsK5venAS_vPE9r71s2l3pR7WopofJwVb2X3rfts0Psg3_yn26NEqHHq_ZZMVlphXrKF7osMUapk9EYjCiCK3bUAJYiztkq6F0bkHqOW0GD3DBM9ze1EGIguFcNdRf6LWYGwWYBjoKLepgUzXDZz2PhSL46YBAcb&__tn__=%2ANK-R

