
Відомості про організацію 

Місія ГО "Харківський антикорупційний центр" - працювати для того, щоб 

корупція в нашій країні стала винятком та створювати альтернативу для Харкова що в 

свою чергу зміцнює демократичні і політичні процеси в місті і в країні, в цілому. Ми 

створюємо для чиновників і політиків токсичну середовище, в якому корупціонером 

бути невигідно через "високу ціну" покарання - репутаційного, кримінального, 

матеріального. ХАЦ почав свою роботу влітку 2015-го року, офіційно був 

зареєстрований в лютому 2016- го. За час роботи Харківського антикорупційного центру 

наша команда провела велику кількість розслідувань, опублікувала на своїх ресурсах 

понад 4000 публікацій, провела більше 40 прес-конференцій та 12 майстер-класи для 

більше ніж 300 активістів. Наші розслідування були процитовані в більш ніж 700 статтях 

місцевих і національних ЗМІ (https://goo.gl/QWKqwB). (статистика за перші два роки) 

   В команді ХАЦ на зараз працює 8 співробітників та експертів які виконують 5 

проектів. Наша організація має інституційну підтримку яка забезпечує офісним 

обладнанням та приміщенням яке оплачується до середини 2020. Загальний бюджет 

витрат організації в 2016 році-1 817 569 грн,в 2017 році- 3 165 377 грн, в 2018-3 955 197 

грн. Про джерело надходжень та перелік донорів можна побачити на сайті 

організації:https://anticor-kharkiv.org/about/. 

  В Харківському антикорупційному центрі голова правління обирається на два роки с 

поміж чотирьох членів правління організації. Зараз головою правління другий термін є 

Дмитро Булах.  

  В цьому році завдяки підтримці ІСАР «Єднання» та PACT наша організація 

розробила та прийняла ряд політик організацій щодо фінансових та управлінських 

питань. 

  За останні три роки наша організація успішно виконала 9 проектів.  Підтвердження 

цьому можна знайти на нашому сайті.     
Основні види діяльності ХАЦ: 

1. Оскарження в судовому порядку незаконних рішень, дій або бездіяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

2. Проведення правових антикорупційних експертиз. 

3. Моніторинг діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

4. Проведення антикорупційних розслідувань. 

5. Розробка за результатами діяльності аналітично-довідкових матеріалів та проведення 

майстер-класів та тренінгів для представників громадських організацій, журналістів, 

чиновників з метою розповсюдження отриманого досвіду та розроблених методик.. 

6. Ініціювання кримінального переслідування осіб, причетних до корупції. 

https://goo.gl/QWKqwB
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