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Відповідно до підпункту 4 пункту 6 Порядку проведення конкурсу з формування 

складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 952 

повідомляю інформацію про досвід діяльності громадського об’єднання «Антикорупційний 

штаб»:  

Громадська організація “Антикорупційний штаб” впроваджує інноваційні діджитал 

інструменти з метою зменшення рівня корупції в Україні та запобігання її появів. Завдання 

організації - максимально залучати громадян до антикорупційного руху в Україні та 

розповсюджувати ідею нульової толерантності до корупції через діджитал інстурменти. 

Організація вже провела низку резонансних антикорупційних розслідувань у сфері публічних 

закупівель, здійснила перевірку електронних декларацій багатьох чиновників, розробила та 

запустила інноваційні інструменти:  

1. "Антикорупційна карта ремонтів" - унікальний он-лайн інструмент громадського 

контролю за бюджетними витратами на ремонти. Карта успішно функціонує по всій території 

України та автоматично наповнюється даними про державні закупівлі з платформи ПроЗорро. 

За період існування Карти її вже було презентовано в 19 містах, було отримано близько 800 

скарг від мешканців щодо невиконаних або неякісних ремонтів та відкрито 4 кримінальних 

провадження за фактом виявленого розкрадання коштів. Повернуто в міські бюджети понад 

13 млн гривень;  

2. “Держслужбовець Тарас” - інноваційний чат бот, який спрощує процес заповнення 

електронних декларацій та зменшує кількість помилок. “Держслужбовець Тарас” допоміг 

понад 5 тис. осіб у заповненні декларацій. Його презентували у 7 регіонах, охопили близько 

1355 державних службовців, працівників міліції, прокуратури та інших декларантів. 

Надіслали інформаційні листи з буклетами про чат-бота до 2000 держорганів. На початку 2020 

року провели масштабну промо-кампанію чат-бота та охопили близько 3500 людей. 

3. "Приховані інтереси" -  сайт-платформа, який складається з двох компонентів: 1) 

профілі депутатів всіх рівнів, пов’язаних з ними осіб, родичів, бізнес партнерів та фірм та 2) 

автоматичного аналізатора документів, який за лічені секунди знайде конфлікт інтересів в 

будь якому завантаженому документі. Цей ресурс спрощує процес виявлення конфлікту 

інтересів та допомагає проведенню журналістських розслідувань. Цей інструмент дозволив 

виявити 7 реальних конфліктів інтересів за результатами автоматичного аналізатора в 

результаті чого направлені відповідні звернення. 
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