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Проєкт 

WATCHDOG ВІДБУДОВИ 

NB ЗАПРОПОНОВАНА СТРУКТУРА Є МОДЕЛЬНОЮ, РОЗРАХОВАНОЮ НА МАСШТАБ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ АБО 

ВЕЛИКОГО РАЙОННОГО МІСТА. ВОНА МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД КОНКРЕТНИХ ОБСТАВИН 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ. КОМПЛЕКСНА СХЕМА ПОТРЕБУЄ СТВОРЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ЯКІ ЧІТКО ОКРЕСЛЮЮТЬ ПАРАМЕТРИ РОБОТИ ВСІХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ , ЇХ ВІДПОВІДНІ 

ЗВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ. МИ НАСТІЙНО РЕКОМЕНДУЄМО СТВОРЮВАТИ ВІДПОВІДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ, 

КЕРУЮЧИСЬ СТАНДАРТАМИ PACS (БУДІВЕЛЬНА АНТИКОРУПЦІЙНА СИСТЕМА1). 

Терміни 
У цьому документі ми використовуємо такі терміни: 

Донор: люди та організації, які дають гроші на підтримку відбудови України. 

Це можуть бути меценати, благодійні фонди, міжнародні організації, 

іноземні державні установи. 

Бенефіціари: люди та організації, які отримують вигоду від відбудови 

України. До них належать місцеві громади, будівельні компанії та інші 

підприємства, які беруть участь у відбудові. 

Позабюджетні кошти: кошти, які не надходять до бюджетів держави та 

органів місцевого самоврядування, та які вони не контролюють. 

PACS: Система боротьби з корупцією в будівництві (PACS) — це система 

управління, розроблена Глобальним антикорупційним центром 

інфраструктури (GIACC) для допомоги в запобіганні та виявленні корупції в 

інфраструктурних проектах. 

 
1 https://giaccentre.org/pacs-overview/ 



Проблема 
Основною перешкодою для співпраці донорів, інвесторів та реципієнтів 

(забудовників, підрядників, споживачів, балансоутримувачів тощо) є 

недовіра. 

Україна має репутацію толерантної до корупції держави. Ця проблема існує 

як на державному, так і на місцевому рівнях влади. Показники прозорості та 

підзвітності є вкрай незадовільними. Суспільство стикається з проблемами 

корупції та проблемами комерційного шахрайства. 

З нашої точки зору, зменшення кількості проміжних ланок між донорами та 

бенефіціарами зменшує можливості для зловживань. Пряме фінансування без 

посередництва державного чи місцевого бюджетів, без погодження 

міністерств і відомств заощадить значні кошти та час. 

Сучасний ландшафт контрольно-наглядових установ 
В Україні є кілька державних органів, які контролюють фінансування 

будівництва: 

1. Державна податкова служба здійснює перевірку дотримання законодавства 

щодо сплати податків. 

2. Державна аудиторська служба здійснює ревізію, перевірку та моніторинг 

закупівель за об'єктами, що будуються державним коштом. 

3. Державне казначейство здійснює контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства. 

4. Державна інспекція архітектури та містобудування здійснює контроль за 

дотриманням нормативів і законодавства у сфері містобудування та 

будівництва. Фінансові питання не входять до її сфери повноважень. 

Усі ці органи є вразливими до корупції. 

Якщо кошти на відбудову будуть перераховуватися безпосередньо від донора 

до бенефіціара, кошти підуть в обхід державного та місцевих бюджетів. 

Жоден з вказаних вище органів не може контролювати витрачання 

позабюджетних коштів. 

Тому потрібен новий недержавний наглядовий орган для контролю за 

використанням небюджетних коштів. 



Мета 
Створити незалежну систему контролю за ефективним використанням 

коштів донорів, спрямованих на післявоєнну відбудову України. 

Досягнення мети 
Ми вважаємо, що основним бенефіціаром коштів розвитку має бути місцева 

громада. 

Створюється громадська спілка (Rebuilding Watchdog - RWD). 

Засновниками (фундаторами) RWD стають місцеві будівельні організації, 

забудовники та девелоперські компанії, які зацікавлені в отриманні підрядів 

та фінансування робіт за рахунок донорських коштів. 

RWD є некомерційною організацією. Якщо донор бажає ретельного та 

незалежного контролю своїх коштів на реконструкцію, він укладає угоду з 

RWD. 

Угоди між донором і підрядником уповноважують RWD здійснювати нагляд 

за будівництвом і витрачанням коштів донорів. 

Прозорість використання коштів досягається за допомогою цифрових 

технологій. Серед них: ДІЯ1, Prozorro2, Dozorro3 та інші спеціалізовані 

цифрові сервіси та системи управління даними. 

1ДІЯ (=ДІЯ) - український електронний сервіс державних послуг, 

розроблений Міністерством цифрової трансформації України. Це мобільний 

додаток із цифровими документами та портал із публічними послугами, 

зокрема ліцензіями та дозволами на будівництво, нерухомість, землеустрій та 

екологію. Тут зафіксовано пошкодження майна внаслідок війни. 

https://diia.gov.ua/ 

2Prozorro (=Прозоро) - електронна система публічних закупівель, яка поєднує 

інтереси держави, бізнесу та громадянського суспільства. Систему розробили 

волонтери та міжнародна антикорупційна організація Transparency 

International Україна. Їхній досвід є основою для прозорого використання 

міжнародної допомоги для відновлення України. https://prozorro.gov.ua 

3Dozorro – система, що дозволяє публічно контролювати закупівлі в системі 

Prozorro. Система дозволяє користувачам оцінювати прозорість тендерів та 

ефективність використання коштів. https://dozorro.org 



RWD в основному зосереджуватиметься на контрольному показнику 18 

«Незалежний моніторинг» контрольних показників Співдружності щодо 

боротьби з корупцією2 та керуватиметься стандартом PACS 11 «Незалежний 

моніторинг»3. 

Відносини між сторонами будуються лише у цивільно - правовій сфері. Усі 

права та обов'язки сторін ґрунтуються на добровільних волевиявленнях, 

оформлених у вигляді договорів. 

Угода 
У договорі між підрядником і донором зазначено наступне: 

1. Підрядник визнає, що призначені експерти RWD мають право доступу на 

будівельний майданчик з метою постійного контролю за виконанням робіт. 

2. Підрядник зобов’язується надавати змістовні письмові відповіді та 

пояснення на письмові звернення експертів RWD, які стосуються 

будівництва та витрачання коштів. 

3. Виконавець зобов'язаний попередити своїх контрагентів (постачальників, 

підрядників та субпідрядників) про необхідність надання пояснень та 

відповідей у разі надходження до них звернень спеціалістів RWD. 

Всі акти виконаних робіт повинні бути підписані експертом RWD. 

У разі невиконання підрядником своїх зобов’язань або виявлення недоліків 

чи зловживань експерт RWD не підписує акт виконаних робіт. У цьому 

випадку донор може негайно припинити фінансування будівництва. Доповідь 

про причини, що призвели до відмови від підписання акту, надсилається 

експертом RWD донору. Подальше фінансування будівельно-монтажних 

робіт поновлюється лише після окремого рішення донора (будівництво 

відновлюється за умови вирішення питань або укладання нової угоди з 

іншим підрядником). 

Загальні організаційні питання 
Органи місцевого самоврядування розглядаються як законні представники 

кінцевого бенефіціара процесу відбудови – місцевої громади. 

Експерти, як правило, є штатними працівниками RWD. У разі необхідності 

RWD залучає сторонніх експертів на договірних засадах (аудиторські 

компанії, Державна інспекція архітектури та містобудування, 
 

2 https://giaccentre.org/commonwealth-benchmarks/ 
3 https://giaccentre.org/pacs_ps11/ 



Держаудитслужба тощо), у тому числі іноземні компанії та окремі 

спеціалісти з питань будівництва, антикорупційної діяльності, форензік 

експертизи. Донори можуть звертатися до директора RWD з вимогою щодо 

залучення конкретних експертів для виконання конкретних завдань. 

1. Фінансування 

Діяльність RWD фінансується за рахунок платежів донорів. Гонорар – це 

відсоток від вартості контракту між донором і підрядником. 

До фінансування загальновиробничих витрат також залучаються фундатори 

(засновники) RWD. Органи місцевого самоврядування також можуть 

надавати фінансову підтримку RWD. 

2. Управління 

Директор RWD відповідає за оперативну діяльність RWD. Засновники RWD  

делегують свої повноваження щодо обрання керівника громадської спілки 

міському голові. Директора призначає міський голова з двох кандидатур, 

поданих Наглядовою радою. 

3. Нагляд 

В складі RWD формується Наглядова рада, яка пропонує міському голові 

кандидатури на посаду директора, та може ставити перед міським головою 

питання про недовіру та звільнення директора RWD. До складу наглядової 

ради входять: 

- по одному представнику від кожної фракції міської ради, 

- п'ять членів, по одному від кожної з п'яти донорських організацій, які 

надають місту найбільшу фінансову допомогу на післявоєнну відбудову, 

Наглядова рада може призупинити діяльність RWD: 

- якщо в діяльності RWD є ознаки корупції, 

- у разі недотримання процедурних строків, або саботажу рішень Наглядової 

ради. 

- за висновками Аудиторського комітету (див. нижче). 

4. Контроль 

Контроль за доброчесністю та ефективністю діяльності RWD покладається 

на Аудиторський комітет. Комітет щорічно звітує перед Наглядовою радою. 

Комітет формується у складі: 

- один представник Держаудитслужби, 



- один представник Державної податкової служби, 

- три представники від неурядових професійних організацій (наприклад, 

Спілки податкових консультантів України, Аудиторської палати, Федерації 

професійних бухгалтерів і аудиторів тощо) 

.До складу Комітету не можуть входити особи, які входять до складу 

Наглядової ради. 

 

  

 



Висловлюємо щиру вдячність за підтримку та надзвичайно корисний досвід, 

який ми змогли отримати з напрацювань таких експертів:  

Weikai Gong — Executive Coach, BREEAM specialist 

Neill Stansbury, Director of Global Infrastructure Anti-Corruption Centre 

(GIACC)  

John Lough, Chatham House 

Orysia Lutsevych, Chatham House 

Viktor Nestulia, Head of Eastern Europe & Central Asia, Open Contracting 

Partnership 

Людмила Рубаненко, керівник Харківського територіального осередка 

Спілки податкових консультантів України 

Ірина Гончарова-Багалій, депутат Харківської міської ради 

Ігор Канєвський, Центр підтримки реформ 

 

Працюючи над вдосконаленням і налаштуванням нашої моделі, радимо 

звернути увагу в першу чергу на наступні ресурси та публікації: 

1. Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC) -  https://giaccentre.org 

2.Accountability in Reconstruction: International Experience and the case of 

Ukraine. Ukraine Forum Lugano Ukraine Recovery Conference pre-read. David 

Jackson, John Lough (July 2022); 

3. Curbing Corruption in Construction, Public Works & Infrastructure: Sector 

experience. Mark Pyman (June 2021); 

 

 


