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Назва секції

08:00 - 09:30

Реєстрація

СЕСІЯ I
09:30 - 10:30

Україна: на шляху до історії успіху
Зала: Олімпійський дворик

10:30 - 10:50

Перерва на каву

ПАРАЛЕЛЬНІ
СЕСІЇ II
10:50 - 12:50

Запобігання корупції
Зала: Хол чемпіонів
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ПАРАЛЕЛЬНІ
СЕСІЇ III
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Пленарна сесія та закриття
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Розслідування корупційних
справ та санкції
Зала: Олімпійський дворик

Повернення
вкрадених активів
Зала: Альтіус

Ключова роль
Корупція та бізнес
антикорупційних ініціатив у
Зала: Альтіус
секторальних та регіональних
реформах
Зала: Олімпійський дворик

СЕСІЯ I
09:30 - 10:30

Україна: на шляху до історії успіху
Зала: Олімпійський дворик

Модератор: Андрій Куліков
Журналіст, редактор, радіо та телеведучий, медіа-експерт
1. Павло Петренко
Міністр юстиції України
2. Горан Клеменчіч
Міністр юстиції Словенії
3. Павел Войтунік
Директор Центрального антикорупційного бюро, Польща
4. Аркан Ель Себлані
Головний технічний радник, Регіональна Програма з доброчесністі і
боротьби з корупцією в арабських державах, ПРООН
5. Нікола Бонуччі
Директор з юридичних питань,
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
6. Бйорн Янсон
Заступник виконавчого секретаря Групи держав проти корупції
(GRECO), Рада Європи

Андрій Куліков

Журналіст, редактор, радіо та телеведучий, медіа-експерт
Працює у журналістиці з 1979 року. Був кореспондентом та заступником
головного редактора газети News from Ukraine (Київ), продюсером
Української служби ВВС (Лондон), випусковим редактором, заступником
директора Телевізійної служби новин телеканалу «Студія «1+1», шефредактором «Нового каналу», медіа-експертом проекту Євросоюзу –
ТАСІS -BBC World Service Trust «ЖОРНА» – Журналістська Освіта: Розвиток
Навичок. Ведучим політичного ток-шоу «Свобода слова» на ICTV та
програми «Пора року» на радіо «Ера». Один із засновників та ведучий

«Громадського радіо».
Професійно займається перекладацькою діяльністю. Як хобі, займається літературною діяльністю.

Павло Петренко
Міністр юстиції України

Народився 17 липня 1979 року у місті Чернівці.
Освіта:
У 2001 році закінчив юридичний факультет Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича з відзнакою за спеціальністю
«Правознавство». Має освітньо-кваліфікаційний рівень магістра права;
У 2004 році закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі
при Міністерстві економіки України за спеціальністю «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності»;
У 2014 році отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Трудова діяльність:
01.2001 – 12.2001 – юрисконсульт приватної юридичної фірми;
12.2001 – 12.2005 – головний юрисконсульт ВАТ «Державний ощадний банк України», робота на керівних посадах
у департаменті правового забезпечення ВАТ «Ощадний банк України»;
2006 – 2010 – приватна адвокатська практика;
11.2010 – 12.2012 – депутат Київської обласної ради, член Постійної комісії з питань законності, правопорядку та
боротьби з корупцією;
12.12.2012 – 03.03.2014 – народний депутат України VII-го скликання від політичної партії Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», № 52 в списку, секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя;
З 03.03.2014 – Міністр юстиції України.

Горан Клеменчіч
Міністр юстиції Словенії

Горан Клеменчич – Міністр юстиції Словенії, юрист, магістр права
Гарвардської школи права, який активно долучений до боротьби з
корупцією. Він належить до Групи європейських експертів з проблем
корупції. Упродовж 2010-2014 років пан Клеменчич очолював Комісію з
питань запобігання корупції, до цього працював Державним секретарем
Міністерства внутрішніх справ. Він також очолював різні проекти та
виступав радником Європейського Комітету з питань злочинності Ради
Європи у Страсбурзі, очолював роботу з оцінки проектів з питань фінансової
злочинності та корупції Організації економічного співробітництва та розвитку. Власне, Горан проводив моніторинг
щодо України в рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі ОЕСР.
Пан Клеменчич є доцентом з питань прав людини та повноважень поліції, кримінального права та процесу
факультету кримінальної юстиції та безпеки Мариборського університету; перед цим він був асистентом професора
Боштьяна М. Зупанчіча на юридичному факультеті. З кінця 1990-х Горан виступав постійним консультантом Ради
Європи, ООН, ОЕСР та Європейської Комісії з питань правових та інституційних реформ правосуддя та кримінального
права, органів поліції та спеціалізованих органів з переслідування організованої злочинності.

Павел Войтунік

Директор Центрального антикорупційного бюро, Польща
31 грудня 2013 р. Павел Войтунік був призначений на посаду голови
ЦАБ.
Павел Войтунік закінчив факультет права в Білостоцькому державному
університеті. У 1992–1996 рр. в Головному поліцейському управлінні
у відділі боротьби з організованою злочинністю. Після створення
Центрального бюро розслідувань, виконував такі функції: спочатку
начальника підрозділу, а потім голови Управління спецоперацій, а також
заступника директора Центрального бюро розслідувань.
У 2007 р., переведений на шість місяців на службу до Скотланд Ярду. У жовтні 2007 р. призначений на посаду
директора Бюро з кримінальних справ Головного поліцейського управління, а в грудні 2007 р. призначений на
посаду директора Центрального бюро розслідувань.
13 жовтня 2009 р. прем’єр-міністр передав обов’язки голови Центрального антикорупційного бюро Павлу
Войтуніку, якого було призначено на посаду 30 грудня 2009 р.
Був нагороджений бронзовою (2003 р.) та срібною (2009 р.) відзнакою «Заслужений поліцейський», а також
Бронзовим Хрестом за заслуги (2004 р.) та Золотою медаллю поліції за заслуги (2012), Золотою медаллю митної
служби за заслуги (2012), а також Золотою медаллю прикордонної служби за заслуги (2012).
Павел Войтунік є визнаним спікером на багатьох міжнародних зустрічах з питань щодо боротьби проти корупції.

Аркан Ель-Себлані

Головний технічний радник, Регіональна Програма з доброчесністі і
боротьби з корупцією в арабських державах, ПРООН
Пан Аркан Ель Себлані є професіоналом у сфері міжнародного розвитку,
який спеціалізуються на підтримці реформ демократичного врядування,
а саме, боротьбі з корупцією і верховенстві права. Його майже 10-річний
досвід включає планування і впровадження проектів і програм, надання
політичних консультацій, а також, проведеннявідповідних наукових
досліджень. Його професійний досвід в основному зосереджений на
Близькому Сході і Північній Африці, де він сформував сильні мережі
ключових стейкхолдерів з понад 18-ти країн, зібравши ґрунтовні знання про різні політичні, економічні, соціальні,
правові ландшафти, що знаходяться у регіоні.
Він керує регіональною ініціативою по боротьбі з корупцією ПРООН в арабських державах і є радником декількох
офісів ПРООН у регіоні. Його попередній досвід охоплює роботу з міжнародними організаціями, де він надавав
консультації та проводив дослідження на підтримку реалізації різноманітних проектів і програм, в першу чергу,
Програми ПРООН з урядування у арабському регіоні. Також пан Ель Себлані був радником з питань міжнародного
співробітництва Генерального прокурора Катару, проводив навчання і надавав технічну допомогу прокурорам щодо
низки випадків, у тому числі випадків корупції і шахрайства.
До цього, пан Ель Себлані співпрацював з регіональними неурядовими організаціями у якості юридичного радника.
Певний час займався приватною юридичною практикою у Лівані і США, переважно питаннями кримінального права,
конкуренції та інтелектуальної власності.
Він має ступінь магістра права у галузі міжнародного і порівняльного права Університету Джорджа Вашингтона
(США) і ступінь бакалавра права Університету Лівану. Ним було опубліковано безліч статей і доповідей з питань
державної політики, права і розвитку. Він також є членом численних професійних об’єднань в усьому світі і постійно
виступає на міжнародних і регіональних семінарах і конференціях.

Нікола Бонуччі

Директор з юридичних питань,
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
Нікола Бонуччі є Директором Юридичного директорату та
координатором роботи з питань приєднання до організації. Він прийшов в
ОЕСР у 1993 році як юридичний радник, з 2000 року працював заступником
Директора до призначення у 2005 році Директором. Він фокусується
на загальних питаннях міжнародного публічного права, бере участь в
переговорах щодо міжнародних угод, надає тлумачення базових текстів
ОЕСР, готує правові позиції для керівництва ОЕСР (Генеральний секретар та
його заступники), Ради (керівний орган), та її допоміжних органів.
Він відіграє активну роль в розробці та переговорах щодо правових інструментів ОЕСР. Він також працює з
кадровими питаннями, в тому числі у спорах в Адміністративному Трибуналі ОЕСР, питаннями бюджету та контрактів.
З 1997 року пан Бонуччі активно долучається до моніторингу та відслідковування виконання Конвенції ОЕСР по
боротьбі з хабарництвом та регулярно робить виступи на цю тематику на різних міжнародних конференціях.
До приходу в ОЕСР пан Бонуччі працював юристом в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН
(FAO) у Римі, де він надавав державам, що розвиваються, зокрема африканським, правову допомогу з питань
законодавства у сфері природних ресурсів.
Пан Бонуччі має диплом з поглибленого вивчення міжнародного публічного права Університету Париж Х Нантер,
диплом про спеціальну вищу освіту з міжнародної адміністрації Університету Пантеон –Ассас, є магістром з
міжнародного та порівняльного права (Університет Нотр-Дам).

Бйорн Янсон

Заступник виконавчого секретаря Групи держав проти корупції
(GRECO), Рада Європи
Пан Янсон отримав ступінь магістра права і працював суддею у
декількох судах Швеції, звідки він родом. Пан Янсон почав роботу
у Раді Європи у 1991 році як спеціаліст у сфері права в Європейській
комісії з прав людини. Два роки потому, у 1993 році, він перейшов
до Департаменту з юридичних питань і відповідав за співпрацю
правоохоронних органів і реформу пенітенціарної системи у
центральній та східній Європі (у тому числі, в Україні). Він надавав
експертні висновки для різних комітетів в рамках Ради Європи, включаючи Комітет із поліцейської етики, який
у свою чергу розробив Європейський кодекс поліцейської етики. Пан Янсон був Секретарем Керівного комітету з
питань медіа і інформаційного суспільства у 2012/13 роках. Починаючи із 2002 року, він працює у Секретаріаті GRECO
і відповідав за низку звітів по Україні.

ПАРАЛЕЛЬНІ СЕСІЇ II
10:50 - 12:50

Запобігання корупції
Зала: Хол чемпіонів

Модератор: Наталія Севостьянова
Перший заступник Міністра юстиції України, голова антикорупційної
цільової команди реформ
1. Алвілс Стрікеріс
Голова департаменту із планування антикорупційної політики, Бюро із
попередження та боротьби із корупцією (KNAB), Латвія
2. Сільвіу Попа
Директор департаменту з питань комунікації, взаємодії з громадськістю
та стратегічного планування, Національне агентство з питань
доброчесності, Румунія
3. Квентін Рід
Експерт Ради Європи, Чехія
4. Ксав’є Інгельберт
Радник, Центральна служба із попередження корупції, Франція
5. Ольга Савран
Менеджер, Мережа по боротьбі з корупцією для країн Східної Європи та
Центральної Азії, ОЕСР

Наталія Севостьянова

Перший заступник Міністра юстиції України, голова антикорупційної
цільової команди реформ
Севостьянова Наталія Іларіонівна народилася 23 квітня 1986 року у
місті Черкаси.
Севостьянова Н.І. навчалася у Одеській національній юридичній
академії, яку закінчила у 2008 році зі ступенем Магістр права. Після
закінчення ВНЗ вступила до аспірантури на кафедру міжнародного права
та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії.
У 2011 році отримала вчене звання кандидата юридичних наук після
успішного публічного захисту кандидатської дисертації на тему: «Звернення до Європейського суду з прав людини
як реалізація права на правосуддя». У 2012 році Севостьянова Н.І. була призначена на посаду доцента кафедри.
На протязі її роботи в Національному університету «Одеська юридична академія» Севостьянова Н.І. розробила та
згодом викладала академічний курс: «Юрисдикція та ключові прецеденти Європейського суду з прав людини» та
вела лекційні заняття з наступних юридичних дисциплін: «Міжнародне право», «Міжнародне правосуддя», «Теорія
та історія міжнародного права».У 2013 році Севостьянова Н.І. успішно склала кваліфікаційний іспит та отримала
свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю.У березні 2014 року була призначена Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини.З січня 2015 року по теперішній час Севостьянова Н.І. працює першим
заступником Міністра юстиції України.

Алвілс Стрікеріс

Голова департаменту із планування антикорупційної політики, Бюро із
попередження та боротьби із корупцією (KNAB), Латвія
Пан Алвілс Стрікеріс керує Департаментом з планування політики
Латвійського бюро з питань запобігання і боротьби з корупцією. Цей
Департамент відповідає за реалізацію трьох основних функцій Бюро:
планування політики (інформування щодо особливих сфер корупційних
ризиків шляхом надання рекомендацій щодо їх запобігання; розробка
законопроектів, аналіз, рекомендації щодо запобігання корупції
у законопроектах), виконання міжнародних вимог (дослідження
міжнародної практики; впровадження рекомендацій ЄС, ГРЕКО, ОЕСР та ін. у національне законодавство) і навчання
(навчання держслужбовців, навчання громадськості (у тому числі студентів, представників бізнесу тощо);
проведення соціальних кампаній).
Він долучився до розробки основних документів для регулювання діяльності Бюро, Антикорупційної програми
на 2015-2020 рр. Також він брав участь у робочих групах з питань регулювання лобіювання, державних закупівель,
і захисту.
Пан Алвілс Стрікеріс є автором законопроекту про прозорість лобіювання, який не отримав відповідної підтримки
уряду.

Сільвіу Попа

Директор департаменту з питань комунікації, взаємодії з
громадськістю та стратегічного планування, Національне агентство з
питань доброчесності, Румунія
Пан Сільвіо Іоан Попа працює у Національному агентстві з питань
доброчесності Румунії, з початку його заснування. У 2008-2013 рр, пан Попа
перебував на посаді Радника президента Агентства, і, починаючи з квітня
2013 р. обіймає посаду Директора з комунікацій, зв’язків з громадськістю і стратегій. На цій посаді він координував
розробку загальних і галузевих стратегій Агентства, впровадження національних стратегій боротьби з корупцією
та налагоджував міжнародну співпрацю Агентства з іншими антикорупційними інституціями. Так само, пан Попа
сприяв роботі Агентства у сфері навчання, комунікацій і зв’язків з громадськістю (на національному і міжнародному
рівнях) тощо. До того як розпочати роботу у Національному агентстві з питань доброчесності, пан Сільвіо Попа
працював у якості консультанта з управління у приватній компанії. Він закінчив аспірантуру з національної безпеки
і правничих наук, має ступінь бакалавра політичних наук.

Квентін Рід

Експерт Ради Європи, Чехія
Квентін консультант-практик у сфері протидії корупції / демократичного
урядуванняіпрацюєвсекторізкінця90-хроківпіслявідзначеноїнагородами
докторської роботи, що розглядала корупцію у пост-комуністичних
державах. Він працював у великій кількості антикорупційних проектів –
у якості експерта та менеджера. У рамках проектної діяльності, Квентін
фокусувався на питаннях вимірювання корупції (включаючи опитування),
оцінки ризиків, розробки антикорупційної політики та координації.
Окрім цього, Квентін глибоко займався декількома вузькими
питаннями, в тому числі фінансуванням політичних партій та виборчих компаній, етикою державної служби,
регуляторними рамками для перевірки декларацій майна та конфлікту інтересів, попередженням корупції у
правоохоронних органах та суддівській системі, а також доступом до інформації і захистом викривачів.
Одна зі сфер, де він зосередив свою увагу – фінансування політичних процесів. Він є автором практичного
посібника для неурядових організацій стосовно моніторингу фінансування політичних процесів і впроваджував
проект із відслідковування зловживаннями державними ресурсами протягом парламентських виборів у Росії у
2003 році. Квентін надає консультації та проводить навчання у сфері моніторингу використання виборчих фондів по
всьому світу. Він також надавав експертні висновки стосовно питань фінансування політичних процесів у Вірменії,
Чорногорії, Україні (включаючи спів-авторство висновку ОБСЄ / Ради Європи стосовно нового законодавства щодо
запобігання і протидії політичній корупції).
Квентін – постійний міжнародний тренер та експерт для Відділу боротьби із економічною злочинністю та
міжнародного співробітництва Ради Європи.

Ксав’є Інгельберт

Радник, Центральна служба із попередження корупції, Франція
Пан Ксавьє Інглеберт почав свою кар’єру в якості аналітика з
європейських справ при Міністерстві оборони. У 2007 році він пішов на
роботу в уряд, спочатку в Дирекцію з розвитку ЗМІ, потім у Генеральний
секретаріат з оборони і національної безпеки, і зрештою у Генеральний
секретаріат з європейських справ. Він є випускником Інституту політичних
досліджень (м. Париж, Institut d’Etudes Politiques de Paris), де отримав
магістерську ступінь з міжнародного публічного права.
Він зробив внесок у наповнення і реалізацію політик, організовував
міжвідомчу координацію, готував правові доповнення до європейських регуляторних актів і конвенцій, був
представником Франції у низці різних міжнародних організацій. Будучи заступником керівника відділу з питань
розширення і сусідства, здебільшого відповідав за моніторинг впровадження правових реформ у країнах-партнерах.
На цей час пан Ксавьє Інглеберт є радником Центральної служби з питань запобігання корупції Франції, яка
знаходиться у віданні Міністерства юстиції Франції, де він займається міжнародними антикорупційнми питаннями
і контролює виконання зобов’язань згідно Договору ЄС.

Ольга Савран

Менеджер, Мережа по боротьбі з корупцією для країн Східної Європи
та Центральної Азії, ОЕСР
Пані Ольга Савран є менеджером Антикорупційної мережі для Східної
Європи та Центральної Азії (ACN), заснованої у Відділі по боротьбі
з корупцією Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР). У цій якості вона веде програму колегіального огляду, відому як
Стамбульський план дій боротьби з корупцією, програми тематичних
досліджень по запобіганню корупції у сфері державного управління
і приватному секторі, а також, мережу правоохоронних органів і
досліджень з питань криміналізації корупції. Більше того, вона докладається до роботи інших глобальних програм,
таких як Робоча група ОЕСР по боротьбі з хабарництвом, особливо Ініціатива щодо боротьби з корупцією в АзіатськоТихоокеанському регіоні. Вона розпочала свою кар’єру з ОЕСР у 1996 році, і протягом останніх років була залучена
до впровадження реформ державного управління у державах-членах ОЕСР і країнах з перехідною економікою. До
цього, пані Савран працювала у якості старшого радника з питань боротьби з корупцією у SIGMA, програмі ЄС/ОЕСР
з державного управління, в рамках якої вона оцінювала боротьбу з корупцією та координувала надання технічної
допомоги державам-кандидатам на членство в ЄС і державам-сусідам ЄС. До цього, в рамках інвестиційної програми
ОЕСР-MENA, вона керувала роботою щодо доброчесності бізнесу в арабських країнах. Пані Савран здобула освіту у
Київському національному університеті та Університеті Амстердаму.
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Розслідування корупційних справ та санкції
Зала: Олімпійський дворик
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Заступник Генерального прокурора України, Прокурор Одеської області
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Директор Національного антикорупційного бюро, Україна
2. Девід Грін
Директор бюро по боротьбі з шахрайством у особливо великих розмірах,
Велика Британія
3. Мартін Полейн
Експерт Ради Європи, колишній Старший королівський прокурор,
Королівська прокуратура (Англія та Уельс), Великобританія
4. Ентоні Робі
Колишній заступник директора Незалежної комісії з протидії корупції
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5. Джованні Кеслер
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Давід Сакварелідзе

Заступник Генерального прокурора України, Прокурор Одеської області
Давід Сакварелідзе є заступником Генерального прокурора України –
прокурором Одеської області. Він відповідає за реформування органів
прокуратури. Одним з першочергових кроків пана Сакварелідзе стало
створення Управління Генеральної інспекції, яке проводить розслідування
щодо фактів корупції серед прокурорів. Наразі Давід курує роботу Управління
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно
працівників прокуратури та таке ж Управління відносно проваджень стосовно
службових осіб, які займають особливо відповідальне становище. Також Давід
відповідає за формування місцевих прокуратур по всій Україні шляхом конкурсного кадрового відбору. Детальний
опис процесів реформ наданий в програмному документі – «Порядок денний реформ», який Давід поширив
невдовзі після свого призначення на нову посаду. До цього Давід Сакварелідзе був депутатом Парламенту Грузії.
Він має значний досвід прокурорської роботи, працював на різних посадах в Грузії до свого призначення першим
заступником Головного прокурора Грузії. Давід Сакварелідзе закінчив юридичний факультет Тбіліського державного
університету. Він також випускник Нью-Йоркоського Університету Святого Бонавентура, США, де спеціалізувався на
політології, а також факультету регіонального управління Університету Toyo University Itakura (Японія).

Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро, Україна
Артем Ситник за професією юрист, у 2001 році закінчив Національну
юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримав диплом з
відзнакою.
Пан Ситник розпочав свою трудову діяльність в органах прокуратури,
де упродовж 2001 – 2011 років працював на посадах помічника
прокурора та району, слідчого, начальника слідчого відділу прокуратури
області. Артем Ситник особисто розслідував та/або керував діями слідчооперативних груп у більш ніж 300 кримінальних справах, значна частина
яких стосувалась саме злочинів, пов’язаних із корупцією.
За результатами успішних розслідувань, проведених Артемом або очолюваною ним слідчою групою, за
одержання хабарів та вчинення інших корупційних злочинів, до кримінальної відповідальності було притягнуто
суддів, працівників правоохоронних органів, службових осіб низки державних органів, депутатів місцевих рад.
У серпні 2011 року Артем Ситник пішов з посади за власним бажанням у зв’язку з незгодою з політикою
режиму Януковича, криміналізацією правоохоронних органів, згортанням боротьби з корупцією, абсолютним
непрофесіоналізмом і ангажованістю режимом тодішнього прокурора Київської області.
Склавши успішно адвокатський іспит, з жовтня 2011 року по квітень 2015 року Артем Ситник займався
адвокатською практикою. Очолював Адвокатську фірму «Юридичні гарантії».
В січні 2015 року Артем прийняв рішення щодо участі в конкурсі на зайняття посади Директора Національного
антикорупційного бюро України, а 16 квітня 2015 року як один з переможців конкурсу Указом Президента України
Артем Ситник призначений Директором Національного антикорупційного бюро України.

Девід Грін

Директор бюро по боротьбі з шахрайством у особливо великих
розмірах, Велика Британія
Після 25 років обвинувачення та захисту у кримінальній колегії
адвокатів, у квітні 2005 року, пан Девід був призначений першим
директором прокуратури з податкових та митних справ. Він очолював
прокуратуру з податкових та митних справ від моменту її заснування і
до моменту, коли вона була об’єднана з Королівською прокурорською
службою в січні 2010 року.
Пан Девід повернувся в адвокатуру у квітні 2011 року. 21 квітня 2012
року його призначили директором бюро по боротьбі з шахрайством у особливо великих розмірах.
Пан Девід був прийнятий в колегію адвокатів в 1979 році; призначений мировим суддею у 1996 році та став
королівським адвокатом у 2000 році. В 2011 році в день народження Королеви пан Девід Грін він був призначений
рицарем-командором Королівського суду.

Мартін Полейн

Експерт Ради Європи, колишній Старший королівський прокурор,
Королівська прокуратура (Англія та Уельс), Великобританія
Досвід Мартіна у якості юриста, який займається питаннями
розслідування та кримінального покарання за корупційні діяння,
становить майже тридцять років. Він працює у Лондоні директором фірми
Amicus Legal Consultants, є консультантом Глобального центру з питань
спільної безпеки та радником у Лондонському центрі міжнародного
практичного права. Окрім цього, він досі займається юридичною
практикою, а у минулому обіймав посаду Старшого королівського
прокурора. У прокуратурі Великобританії він разом із двома колегами створив спеціалізовану команду, яка
займалася притягненням до відповідальності у крупних та складних корупційних справах та особливо чутливих
справах. Протягом вісімнадцяти місяців Мартін працював над створенням Незалежної комісії зі скарг на дії поліції,
концентруючись на корупції у системі правоохоронних органів та неналежної поведінки.
З 2000 по 2006 рік Мартін був членом Робочої групи ОЕСР з протидії хабарництву і був залучений до процесу
оцінки прогресу країн у сфері протидії корупції. Він також брав участь в узгодженні міжнародних інструментів та
ініціатив.
З 2005 до 2008 року Мартін працював консультантом у Секретаріаті Співдружності націй (53 країни-члена).
У цій ролі він запровадив широкий спектр проектів із підвищення спроможностей та технічної допомоги для
країн Співдружності з тематики протидії корупції та тероризму, співпраці у сфері міжнародного кримінального
та гуманітарного права, а також міжнародної юридичної допомоги. Він був відповідальним за проведення
дослідження, яке покладено у основу домовленостей про нову систему надання міжнародної юридичної допомоги.
Окрім багатьох статей, Мартін є автором цих книг: «Корупція та зловживання посадою» (Oxford University Press,
2006), «Законодавство з протидії тероризму та міжнародна юридична допомога: міжнародний посібник» (Oxford
University Press, 2009), «Міжнародна юридична допомога та взаємна допомога» (Sakkam Press, 2014), «Екстрадиція:
загальні принципи у корупційних та пов’язаних з ними злочинах» (Sakkam Press, 2015).
Мартін – постійний міжнародний тренер та експерт для Відділу боротьби із економічною злочинністю та
міжнародного співробітництва Ради Європи.

Ентоні Робі

Колишній заступник директора Незалежної комісії з протидії корупції
(ICAC), Гонконг
Пан Тоні Робі має більш як сорокарічний досвід у розслідуванні фактів
корупції та в якості консультанта у відповідних справах.
У 1975 році, після роботи детективом у Великобританії та Гонконзі,
Тоні приєднався до Оперативного відділу у Незалежній комісії з протидії
корупції (Гонконг), де прослужив 17 років, ставши, врешті, заступником
генерального директора.
З 1992 по 2000 роки він очолював мультидисциплінарну команду з
розслідування злочинів, пов’язаних із тероризмом та відмиванням грошей у Північній Ірландії. Згодом він зайняв
посаду старшого слідчого в Антикорупційній комісії у Сьєрра-Леоне, де працював до 2005 року. З 2005 по 2013 роки
Тоні виступав в якості консультанта з протидії корупції в Індонезії, співпрацюючи з Комісією з викорінення корупції,
Генеральною прокуратурою та органами фіскальної служби. Також він був задіяний у численних антикорупційних
проектах, зокрема, у Східному Тиморі та Гані.
Тоні доводилося розслідувати всі форми корупції, як у приватному, так і у державному секторах. Він викривав
роботу корупційних синдикатів, у яких були замішані державні високопосадовці та власники крупного бізнесу.
Тоні має значний досвід у всіх формах розслідувань, роботі з доказовою базою від закордонних юрисдикцій та
екстрадиції. Він також розробив та успішно проводить тренінг для детективів. Окрім країн, наведених вище,
впродовж кількох років Тоні співпрацював з профільними агенціями в Австралії, Канаді, Германії, Малайзії, Новій
Зеландії, Філіппінах, Ірландії, Сінгапурі, Швейцарії, Великобританії та США, у більшості випадків відвідуючи ці
країни задля подальшого проведення розслідувань. Тоні був слухачем офіцерських курсів Поліцейського коледжу
в Брамсхілі (Великобританія), курсів для старшого офіцерського складу у Гонконзі та Національного поліцейського
коледжу в Австралії.

Джованні Кеслер

Генеральний директор Європейського офісу з боротьби з шахрайством
(OLAF), Італія
Працював в кримінальних судах Торонто, Больцано та в Управлінні
боротьби з організованою злочинністю на Сицилії. Займався питаннями
організованої злочинності, корупційних і фінансових злочинів. З 2011 року
– Генеральний директор Європейського управління з питань запобігання
зловживанням і шахрайству (OLAF), яке розслідує злочини і протиправні
дії, що шкодять фінансовим інтересам ЄС, і серйозні неправомірні дії
посадових осіб і працівників інституцій ЄС.
Був членом парламенту Італії, головою законодавчої асамблеї свого регіону і Головою Національного агентства
боротьби з контрафакцією. Займається активною міжнародною діяльністю у сфері безпеки, юстиції та боротьби
з корупцією. Був заступником Голови верифікаційної місії ОБСЄ в Приштині, Косово (відповідав за питання
правоохоронних органів і юстиції), віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ, членом кількох місій
Європейської Комісії та Ради Європи з оцінки ситуації в Східній Європі. Був членом і керівником місій з моніторингу
виборів в Сполучених Штатах і багатьох інших країнах ОБСЄ.
В 2012 році був обраний Президентом організації “Європейські партнери проти корупції”/Європейська
антикорупційна мережа (EPAC/EACN), що об’єднує майже п’ятдесят антикорупційних органів європейських країн.
З 2013 року – член Виконавчого комітету Міжнародної асоціації антикорупційних органів (IAACA).
Добре відомий своєю підтримкою України. У 2014-2015 рр. був членом Конкурсної комісії з обрання кандидатів на
посаду Директора Національного антикорупційного бюро.

ПАРАЛЕЛЬНІ СЕСІЇ II
10:50 - 12:50

Повернення вкрадених активів
Зала: Альтіус

Модератор: Віталій Касько
Заступник Генерального прокурора України, голова робочої групи із
питань реформи механізмів повернення активів
1. Деніел Телесклаф
Голова фінансової розвідки, Ліхтенштейн, Заступник голови MONEYVAL
2. Андрій Ковальчук
Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу,
Україна
3. Дарина Каленюк
Виконавчий директор Центру протидії корупції, Україна
4. Руслан Рябошапка
Експерт ОЕСР, Мережа по боротьбі з корупцією для країн Східної Європи
та Центральної Азії
5. Мері Батлер
Заступник голови Міжнародного управління
Відділ повернення активів, Департамент юстиції США

Віталій Касько

Заступник Генерального прокурора України, голова робочої групи із
питань реформи механізмів повернення активів
Віталій Касько народився 29 червня 1976 року у Львові.
У липні 1998 року він закінчив з відзнакою юридичний факультет
Львівського національного університету. В. Касько розпочав свою кар’єру
у 1998 році в органах прокуратури Львівської області, де працював до
квітня 2002 року на посадах прокурора, старшого слідчого та заступника
начальника слідчого відділу. Упродовж квітня 2002 року – жовтня
2005 року він працював в Генеральній прокуратурі України старшим
прокурором міжнародно-правового управління, відповідав за питання міжнародного співробітництва, екстрадиції
та міжнародної правової допомоги. З жовтня 2005 року по квітень 2007 року пан Касько займався приватною
адвокатською практикою. У квітні 2007 року він повернувся до Генеральної прокуратури України, де очолював
міжнародно-правове управління до грудня 2010 року. Після того, як пан Касько залишив роботу в органах
прокуратури у 2010 році, він повернувся до приватної адвокатської практики та згодом став партнером адвокатського
об’єднання «Арцінгер». У травні 2014 року пана Каська призначено заступником Генерального прокурора України.
Віталій Касько з 2004 року є консультантом Ради Європи та інших міжнародних організацій у сфері кримінальної
юстиції та захисту прав людини, зокрема з питань застосування Європейської конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод 1950 року і практики Європейського суду з прав людини.

Деніел Телесклаф

Голова фінансової розвідки, Ліхтенштейн, Заступник голови MONEYVAL
Деніел Телесклаф є Директором Фінансової розвідки Ліхтенштейну,
керівником навчальної робочої групи Егмонтської групи та заступником
Голови Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів по боротьбі з
відмиванням коштів (Moneyval). Пан Телесклаф за професією юрист,
має 20-річний досвід роботи у сфері протидії легалізації одержаних
злочинним шляхом коштів та боротьби з корупцією. У 1998 році, після
кар’єри у приватному секторі (банківська справа та страхування), він
почав працювати у Федеральному офісі поліції Швейцарії, ставши
першим Директором швейцарської Фінансової розвідки. У 2001-2003 роках пан Телесклаф відповідав за створення
Управління фінансових послуг Ліхтенштейну. Після цього він працював консультантом у сферах протидії відмиванню
злочинних коштів, фінансуванню тероризму та корупції в різних проектах та місіях з надання технічної допомоги
МВФ, Ради Європи, ООН та ОЕСР, переважно в Карибському регіоні, Східній та Центральній Європі, та в різних
країнах Центральної Азії. Упродовж 2008-2011 років він працював виконавчим директором Базельського інституту
управління та керував роботою Міжнародного центру з повернення активів.

Дарина Каленюк

Виконавчий директор Центру протидії корупції, Україна
Каленюк Д. є співзасновником та виконавчим директором Центру
протидії корупції (Україна). Має досвід у міжнародних юридичних
механізмах боротьби із корупцією, зокрема у сфері повернення вкрадених
активів та ініціативах по боротьбі з відмивання коштів. Під час протестів
Євромайдану керувала кампанією yanukovich.info, спрямованою на
заморожування активів Януковича і його соратників, розміщених у
західних країнах. Має диплом Магістра права фінансових послуг, Коледж
права Чикаго-Кент. Стипендіат програми ім. Фулбрайта 2010-2011 рр.

Андрій Ковальчук

Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу,
Україна
Андрій Ковальчук – д.ю.н., професор, перший заступник Голови
Державної служби фінансового моніторингу України.
Працював на різних керівних посадах, має значний досвід роботи в
приватному та публічному секторі, тривалий час займався викладацькою
та науковою діяльністю, має практичний досвід організації навчального
процесу. Неодноразово був нагороджений державними преміями, одна з
яких і премія Верховної Ради України найталановитіших молодих учених у
галузі фундаментальних та прикладних досліджень.
Спеціалізується на питаннях правового забезпечення фінансового моніторингу, міжнародній взаємодії фінансових
розвідок та правоохоронних органів, а також питання фінансово-правового регулювання грошово-кредитних
відносин.

Руслан Рябошапка

Експерт ОЕСР, Мережа по боротьбі з корупцією для країн Східної Європи
та Центральної Азії
Отримав вищу юридичну освіту у Міжнародному Соломоновому
університеті у 1998 р. З 1998 р по 2010 роки працював на посадах від
спеціаліста до директора департаменту Міністерства юстиції України.
Очолював делегацію України в Комітеті експертів з протидії відмиванню
злочинних доходів Ради Європи (Moneyval) та в Групі держав проти корупції
(GRECO). Протягом 2010 – 2011 років очолював фактично перший орган
з антикорупційної політики в державі – Бюро з питань антикорупційної
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, після його ліквідації у 2011 р. – продовжував опікуватись питаннями
антикорупційної політики на посаді заступника керівника Департаменту юридичного забезпечення апарату Уряду.
З жовтня 2013 р. по березень 2014 р. працював у команді Transparency International Україна. У 2014 р. повернувся
до Міністерства юстиції на посаду заступника Міністра юстиції, де опікувався питаннями антикорупційної реформи.
Є одним із авторів законів антикорупційного пакету, ухваленого у 2010 р., законів щодо спеціальної конфіскації,
криміналізації корупції, відповідальності юридичних осіб, а також законів, що становили антикорупційну реформу
у жовтні 2014 р. – “Про запобігання корупції”, “Про Національне антикорупційне бюро України”, змін щодо розкриття
інформації в державних реєстрах та щодо бенефіціарних власників юридичних осіб, щодо процедури “заочного
провадження”. Автор антикорупційних стратегій 2006 та 2014 років, плану заходів із реалізації антикорупційної
стратегії 2006 р. та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики (антикорупційної
стратегії) на 2014-2017 роки.
Наразі опікується питаннями сприяння в початку роботи Національного агентства з питань запобігання корупції,
створення Національного агентства з питань виявлення та управління активами від корупційних та інших злочинів,
імплементації законодавства про відповідальність юридичних осіб за корупцію.

Мері Батлер

Заступник голови Міжнародного управління
Відділ повернення активів, Департамент юстиції США
Мері Батлер пропрацювала федеральним прокурором Департаменту
юстиції США більше ніж 25 років. Пані Батлер упродовж свої кар’єри в
переважній більшості спеціалізувалася на розслідуванні та переслідуванні
корупції. Вона прослужила 12 років в прокуратурі міста Маямі як
прокурор та начальник секції по боротьбі з корупцією, займаючись
питаннями протидії корупційним правопорушенням, вчиненим в
Південній Флориді. Також вона працювала старшим консультантом в
розслідуванні звинувачень щодо Міністра Внутрішніх Справ США, яке проводилося призначеною судом Незалежною
Радою. очолюваного незалежним консультантом Керол Елдер Брюс. Відтоді, пані Батлер приєдналася до Відділу
доброчесності Департаменту юстиції США у Вашингтоні, де упродовж 11 років займалась розслідуваннями та
обвинуваченнями у справах щодо державних посадовців по всій країні.
У свої практиці п. Батлер займалась розслідуванням і кримінальним переслідуванням публічних посадовців і
співробітників правоохоронних органів усіх рівнів, лобістів, юристів, лікарів та представників бізнесу. Багато з цих
справ були вирішені завдяки угодам зі слідством, але вона також довела до розгляду судом присяжних чи брала
участь в такому розгляді у 45 справах, а також у 2 випадках справи розглядалися суддею без участі присяжних.
З червня 2011-го по липень 2014-го року вона працювала місцевим радником з юридичних питань у Києві в
Програмі формування системи кримінального судочинства Департаменту юстиції. В Україні п. Батлер працювала
над питаннями реформи кримінальної юстиції, в тому числі підтримуючи реформу Кримінального процесуального
кодексу та надаючи допомогу в імплементації нового кодексу, а також працювала над реформуванням прокурорських
повноважень та антикорупційних заходів.
У липні 2014 року Мері Батлер повернулася в Департамент юстиції та очолила Ініціативу з повернення викрадених
активів Секції з питань конфіскації активів та відмивання коштів. Юристи Ініціативи, здійснюючи кримінальне
переслідування, забезпечуючи кримінальну або цивільну конфіскацію, працюють над арештом та конфіскацією
активів, які пов’язані з закордонною корупцією та знаходяться у США, або щодо яких у злочинних схемах
використовувалася фінансова система США. Метою програми є повернути кошти потерпілим від корупції особам, у
відповідності до зобов’язань США в рамках Конвенції ООН проти корупції.

ПАРАЛЕЛЬНІ СЕСІЇ III
13:50 - 15:50

«Нульова толерантність» до корупції
Зала: Хол чемпіонів

Модератор: Світлана Заліщук
Народний депутат Верховної Ради України, Голова підкомітету
з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції
Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
1. Єгор Соболєв
Голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і
протидії корупції
2. Міранда Патручіч
Експерт Ради Європи, провідний журналіст-розслідувач Центру
з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) /
Ініціатива Investigative Dashboard, Боснія і Герцеговина
3. Ніколай Стайков
Член «Мережі протесту», Болгарія
4. Дмитро Гнап
Очільник проекту “Slidstvo.info” на Громадському ТБ, Україна
5. Олексій Хмара
Виконавчий директор Transparency International Україна
6. Діана Зубко
Експерт ПРООН з питань врядування і громадянського суспільства
7. Роланд Ковач
Директор проекту “Об’єднуємося заради реформ”, директор Pact в
Україні

Світлана Заліщук

Народний депутат Верховної Ради України, Голова підкомітету з питань
євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Верховної
Ради України у закордонних справах
Світлана Заліщук була обрана членом українського парламенту у
жовтні 2014 року. Світлана є членом Комітету у закордонних справах
Верховної Ради України і головою підкомітету з питань євроантлантичного
співробітництва та євроінтеграції. Також Світлана є членом української
делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.
Перед цим 5 років вона працювала виконавчим директором неурядової організації Центр UA .
Попередні роки Світлана працювала журналістом та була активістом і ініціатором низки впливових громадських
кампаній в Україні, як рух Чесно, Реанімаційний пакет реформ та журналістський рух Стоп цензурі.
У 2005 році Світлана працювала на посаді прес-серетаря заступника прем’єр-міністра з питань європейської
інтеграції в Україні, а у 2006 - була начальником відділу інформації Адміністрації Президента України.
Також у минулому Світлана працювала журналістом на 5 телеканалі. Закінчила Національний університет імені
Тараса Шевченка, була стипендіатом Stanford Draper Hill Summer Fellowship у 2011 році.
Світлана була активним учасником Євромайдану в 2013 році.

Єгор Соболєв

Голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії
корупції
Ініціатор та співавтор закону України Про очищення влади. Співавтор
ключових антикорупційних законів, що стосуються підтримки створення
Національного антикорупційного бюро та Національного агентства
із запобігання корупції, посилення ролі громадянського суспільства
у боротьбі з корупційними злочинами, посилення прозорості у сфері
відносин власності з метою запобігання корупції.
Був одним із ініціатором мирного протесту Євромайдан. Після повалення
режиму Януковича Майдан призначив Єгора Соболєва керівником Люстраційного комітету. Оскільки новообраний
уряд не зміг створити цей комітет та виділити кошти на його функціонування, Єгор Соболєв створив волонтерський
рух, який підготував відповідний законопроект та змусив Парламент проголосувати за нього. Завдяки активній
підтримці громадськості, 16 вересня люстраційний закон «Про очищення влади» нарешті був прийнятий Верховною
Радою. На останніх парламентських виборах у 2014 році Єгор Соболєв був обраний членом Верховної ради, став
заступником фракції Самопоміч та головою антикорупційного комітету.
Протягом 18 років Єгор працював фінансовим та політичним журналістом. Він є засновником багатьох ініціатив за
свободу слова та преси. У 2004 році він розпочав кампанію звільнення журналістів від тиску цензури, яка закінчилась
«повстанням» журналістів на шести телевізійних каналах. 2007 рік- кампанія «Не продаємося» направлена
проти корупції на телеканалах. Один із ініціаторів руху Стоп цензурі . в 2008 році заснував Бюро журналістських
розслідувань Свідомо, яке займалось розслідуваннями корупції у місцевій владі по всій Україні. У 2013 році заявив
про початок політичної кар’єри .

Міранда Патручіч

Експерт Ради Європи, провідний журналіст-розслідувач Центру з
дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) / Ініціатива
Investigative Dashboard, Боснія і Герцеговина

Міранда – журналіст-розслідувач та регіональний редактор
Центру з дослідження корупції та організованої злочинності
(OCCRP) із Сараєво. Фокус її діяльності - питання центральної
Азії, Балкан та кавказького регіону. Її роботи викрили мільярдні
хабарі у секторі телекомунікації в Узбекистані та Азербайджані,
допомогли знайти приховані активи правлячих сімей Чорногорії, також показали зв’язки між урядом
та бізнесом у цій країні. Співпрацюючи із Міжнародним консорціумом журналістів-розслудувачів
(ICIJ), Міранда знаходила та викривала інформацію про контрабанду тютюну, функціонування
чотирьохмільярдного чорного ринку м’яса рідкісного тунця, співпрацювала із проектом SwissLeaks,
який викрив тайні банківські рахунки злочинців, політиків, зірок та тих, хто бажає уникнути
оподаткування. Міранда – авторка розслідувань, які стали фіналістами більше десяти міжнародних
конкурсів, включаючи конкурс журналістів та редакторів-розслідувачів Тома Реннера, конкурс від
фундації Деніела Перла, та конкурс Європейської преси (European Press Prize). Вона постійно залучена
до проведення тренінгів по всьому світу, поширюючи навички пошуку людей, компаній, викриття
корупції та схем відмивання грошей.

Ніколай Стайков

Член «Мережі протесту», Болгарія
Ніколай Стайков більше 10 років працював бізнес журналістом та
редактором найбільшого щотижневого видання Болгарії «Capital». З 2007
року він долучився до декількох web проектів та у 2013 році став учасником
громадського об’єднання Protest Network, що сформувалося протягом
низки протестів проти уряду Пламена Орешарскі. Ця громадянська група
найбільш відома через свої вуличні дії та інституційний тиск у напрямку
протидії корупції у політиці вищого рівня.
У липні 2013 Ніколай Стайков очолив команду, що започаткувала
noresharski.com, це веб-сайт Protest Network, що став центром протестного руху. Сайт був одним з тих, що опублікував
розслідування по деяким «недоторканим» у політичній та бізнес сферах Болгарії, був названий «Державним
Вісником протестів” та послабив багато взаємозалежностей між політиками, медіа та бізнесом.
У лютому 2014 матеріали подані Головному Прокурору Болгарії учасниками Protest Network спричинили скандал
десятиліття навколо розслідування корупції в країні – обставин закриття банку КТБ. Це корупційна історія на 3.5
мільйона євро, що стала символом того, як насправді держава може провертати подібні справи, не без допомоги
політиків, регулюючих органів та залежних ЗМІ. Один із заступників Голови Центрального банку все ще знаходиться
під слідством, тоді як головний власник банку перебуває закордоном у очікуванні рішення суду щодо його екстрадиції
до Болгарії.
Коментарі Ніколая Стайкова щодо корупції, місцевої політики та громадянського суспільства з’являлися у
місцевих та міжнародних ЗМІ, таких як: FT, WSJ, The Economist, Forbes, New York Times, DW та Arte TV.

Дмитро Гнап

Очільник проекту “Slidstvo.info” на Громадському ТБ, Україна
Dmytro Hnap – Ukrainian journalist, coordinator of Slidstvo.Info
(Investigation.Info) investigative journalism project.
He is a graduate of Philosophy Department of Taras Shevchenko Kyiv
National University.
Dmytro has been working on Ukrainian TV since 1996, starting from position
of reporter, anchor to chief-editor of a news room. He worked at STB, The First
National and TBi TV stations.
For the last seven years he has been focused on investigative journalism.
Dmytro is an author of the numerous high-profile investigations for Internet-media Ukrainska Pravda (Ukrainian Truth)
and TV show Znak Oklyku (Exclamation Mark) at TBi TV station. He is one of the founders of Hromadske.TV , reporter and
coordinator of investigation TV Slidstvo.Info (Investigation.Info).

Олексій Хмара

Виконавчий директор Transparency International Україна
Олексій Хмара є одним з найвідоміших в Україні фахівців з аналізу
державної антикорупційної політики, впровадження стандартів
належного врядування та розвитку громадянського суспільства. У різні
роки Олексій ініціював створення найбільш успішних національних
коаліцій та мереж у сфері боротьби з корупцією, відкритості влади та
прозорості державних закупівель.
Олексій має понад 12 річний досвід роботи в громадському секторі
та керує українським представництвом Transparency International
- всесвітньо відомої громадської антикорупційної мережі. Олексій Хмара є співзасновником та членом Ради
громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ», яка розробляє та адвокатує нове законодавство України,
включно із антикорупційним.
Олексій Хмара є членом Координаційної ради при Кабінеті Міністрів України з реалізації Ініціативи «Партнерство
Відкритий Уряд». У 2010-2012 пан Хмара був членом Національного антикорупційного комітету при Президенті
України. Пан Хмара є автором понад 100 статей та аналітичних матеріалів з питань належного врядування та
боротьби з корупцією, має 10-річний досвід роботи консультантом національного та міжнародного рівня.

Діана Зубко

Експерт ПРООН з питань врядування і громадянського суспільства
Діана Зубко є експерткою ПРООН з питань врядування й громадянського
суспільства (Програма “Демократизація, права людини і розвиток
громадянського суспільства”). Раніше працювала аналітиком Європейської
програми Центру UA. У 2013 році Діана проводила дослідження в Інституті
антропогеографії Університету Франкфурту-на-Майні у проекті EuroGaps про
сприйняття Європейського Союзу в Україні різними соціальними групами.
До цього протягом п’яти років працювала у програмі “Громадянське
суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження”
у Києві, займаючись напрямками розвитку аналітичної спроможності НУО та електронного урядування й демократії
в Україні. Діана Зубко має ступінь магістра політології Києво-Могилянської академії. Сфера її компетенції: відкриті
дані, електронне врядування, відкритий парламент, європейська інтеграція і розвиток громадянського суспільства.

Роланд Ковач

Директор проекту “Об’єднуємося заради реформ”, директор Pact в
Україні
Роланд Ковач – директор Пакт в Україні та керівник проекту
«Об’єднаймося заради реформ» (UNITER), що фінансується Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID). Має більше двадцяти років
досвіду підтримки демократичних перетворень, розвитку потенціалу
громадського суспільства, належного державного врядування,
просування анти-корупційних реформ, прав людини та верховенства
права, побудови демократичних установ, законодавчих та електоральних
реформ у пост-комуністичних країнах Центральної та Східної Європи. У минулому він очолював Freedom House
Європа, де керував діяльність організації у Європі. На своїх попередніх посадах Роланд працював на цілий ряд
програм громадянського суспільства, спрямованих на виборчий процес в країнах Центральної та Східної Європи.
Зосередившись на політичній економіці, громадянському суспільстві та їх ролі у демократизації, Роланд отримав
ступінь бакалавра з державного управління та правознавства в університеті Етвьош Лоранд у Будапешті та ступінь
магістра з політології у Центрально-Європейському Університеті.

ПАРАЛЕЛЬНІ СЕСІЇ III
13:50 - 15:50

Ключова роль антикорупційних ініціатив у
секторальних та регіональних реформах
Зала: Олімпійський дворик

Модератор: Ганна Дерев’янко
Виконавчий директор Європейської бізнес асоціації
1. Геннадій Зубко
Віце-прем’єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України
2. Айварас Абромавичус
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
3. Андрій Пивоварський
Міністр інфраструктури України
4. Міхеіл Саакашвілі
Голова Одеської Обласної державної адміністрації
5. Хатія Деканоідзе
Начальник Національної поліції України

Ганна Дерев’янко

Виконавчий директор Європейської бізнес асоціації
Анна Дерев’янко народилася 25 лютого 1977 року в місті Житомир.
В 1993 році вступила на навчання до Київського Національного
Економічного Університету на спеціальність «Міжнародна економіка
і право». Будучи студенткою старшого курсу і вже перспективним
економістом, Анна працює в компанії з іноземними інвестиціями
“Український Будівельний Бізнес”. Після отримання ступеня магістра у
1998 році, Анна стає фінансовим директором компанії.
У 2000 році Анна була призначена заступником директора Європейської
Бізнес Асоціації (ЄБА), а з 2003 року займає посаду виконавчого директора Асоціації. Під керівництвом пані
Дерев’янко Асоціація виросла майже в чотири рази (зараз налічує біля 950 компаній), ставши найбільшою
асоціацією іноземного бізнесу в Україні, відкрила п’ять регіональних відділень (Львів, Харків, Донецьк,
Дніпропетровськ та Одеса). На сьогоднішній день Асоціація бере активну участь у підтримці і розвитку діалогу
Україна‐ЄС.
Анна Дерев’янко входить до складу Наглядової Ради товариства, компанії АрселорМіттал Кривий Ріг та член
Ради з питань глобального порядку денного Всесвітнього Економічного Форуму (WEF Global Agenda Council).
Пані Дерев’янко одружена і має сина Віктора.Пані Дерев’янко одружена і має сина Віктора.

Геннадій Зубко

Віце-прем’єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України
Державний службовець першого рангу.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, кандидат технічних наук.
З 10 червня 2014 – Перший заступник Глави Адміністрації Президента
України.
2002-2012 – заступник голови , голова правління ПАТ «Житомирський
завод огороджувальних конструкцій»
1988 -2002 – робота на керівних посадах в бізнесі.
Досвідчений фахівець будівельної галузі, управлінець, кризовий менеджер.
Освіта:
1991 – Київський політехнічний інститут, спеціальність «Автоматизовані системи управління», інженер;
2006 – Північно-Західний університет, Іллінойс, Чикаго. Курс «Інноваційний менеджмент»;
2007 – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Києво-Могилянська бізнес-школа, магістр
бізнес-адміністрування (MBA);
2008 – Національний університет «Києво-Могилянська академія», спеціальність «Менеджмент організацій»,
менеджер-економіст.

Айварас Абромавичус

Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Перед своїм призначенням на посаду Міністра, Айварас Абромавичус
був партнером шведської компанії East Capital, де він займався ринками
Східної Європи.
Свою професійну кар’єру він розпочав e найбільшому балтійському
банку Hansabank, де він невдовзі був призначений керівником відділу
з управління акціями. Протягом наступних трьох років він очолював
торговельний департамент у Brunswick Emerging Markets.
Айварас Абромавичус є випускником Міжнародного університету
Concordia (Естонія) та Університету Concordia (Вісконсін, США), де він здобув диплом у галузі міжнародного бізнесу.
Пан Абромавичус проживає в Україні вже понад 6 років та особисто спостерігав за змінами в суспільстві. Саме
останнє спонукало його зробити свій внесок у реформування України та долучитися до нового Уряду.

Андрій Пивоварський
Міністр інфраструктури України

Андрій Пивоварський був призначений на посаду Міністра
інфраструктури 2 грудня 2014 року. Серед його головних завдань на цій
позиції є реформування транспортної галузі; створення сприятливих
умов для залучення інвестицій в інфраструктуру, аби забезпечити її
оновлення і розвиток; впровадження в галузеве законодавство норм
ЄС для створення ринкових правил роботи і максимального допуску на
ринок.
До приходу на державну службу працював генеральним директором
Групи компаній «Континіум», де провів реструктуризацію нафтового бізнесу групи (WOG) і створив холдингову
структуру з консолідацією всіх активів в Україні.
У 2006-2013 працював в інвестиційній компанії Dragon Capital, де пройшов шлях від головного спеціаліста до
начальника відділу корпоративного управління.
У 2003-2006 займав посаду радника з інвестицій у Міжнародній фінансовій корпорації (IFC).
Андрій Пивоварський має дві освіти. У 2000 році він отримав ступін магістра історії в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, а у 2003 році закінчив Школу Флетчера Університету Тафтса (Бостон, США), де
отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу та фінансів.

Міхеіл Саакашвілі

Голова Одеської Обласної державної адміністрації
Міхеіл Саакашвілі народився 21 грудня 1967 рр. З 2004 по 2013 рр. він
був президентом Грузії. Після свого обрання на цю посаду після закінчення
мирної «Революції роз» він став наймолодшим президентом у світі.
Під його керівництвом Грузія стала реформатором №1 за оцінкою
Світового Банку, піднявшись у рейтинговій таблиці із 127 місця до 8.
За оцінкою Transparency International Грузія піднялася на 70 сходинок у
боротьбі із корупцією.
Гілларі Клінтон та Джон Макклейн номінували його на Нобелівську

Премію за особливі досягнення.
Саакашвілі зробив Грузію другою серед країн, що виділяють військовий контингент для Афганістану (кількість
військових на душу населення) після США.
Міхеіл Саакашвілі полишив свій кабінет після того, як вперше за всю історію Грузії мирним шляхом було передано
політичні повноваження шляхом проведення виборів. Провідна газета Wall Street Journal назвала його «Грузинським
Джорджом Вашингтоном».Він закінчив Університет у Києві з відзнакою, отримав диплом Міжнародного Інституту
з Прав Людини у Страсбурзі та звання Магістра Правознавства у Колумбійському Університеті міста Нью-Йорк. Крім
того, закінчив повний курс перед-докторського навчання в Університеті Джорджа Вашингтонам.
Міхеіл Саакашвілі розпочав свою кар’єру з вибраного члена Парламенту. Пізніше його призначили Міністром
Юстиції Грузії, де він сфокусував свою діяльність на розслідуванні та викритті урядової корупції, а також поклав
початок судової реформи. Міхеіл Саакашвілі також слугував як вибраний голова міської ради м. Тбілісі.
Після завершення свого терміну перебування на посаді президента він побудував першу у Європі Бібліотеку
Президента у м. Тбілісі. Він є Головою нового Міжнародного інституту лідерства та був призначений Головою Дорадчої
міжнародної ради реформ при Президенті Україні Петру Порошенко. Крім того, на сьогодні Міхеіл Саакашвілі
очолює Одеську обласну адміністрацію та за підтримки досвідченої команди впроваджує реформи, що є такими
важливими для даного регіону.
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Енді Гундер

Президент Американської торгівельної палати в Україні
Андрій Гундер, виходець із Лондона, протягом двох останніх десятиліть
отримав репутацію провідного експерта з питань зв’язків з громадськістю
та органами державної влади в Україні. 15 квітня 2015 був призначений
на посаду президента Американської торгівельної палати в Україні.
Андрій має великий досвід роботи в Україні. У 1997 році Андрій
працював телеведучим на одному з провідних телеканалів України.
Протягом наступних семи років він очолював департамент зі зв’язків з
громадськістю компанії UMC (зараз МТС Україна). У 2004 році Андрія було
призначено регіональним менеджером із зовнішніх зв’язків та комунікацій компанії GlaxoSmithKlinе в Україні,
країнах Центральній Азії та Кавказу. Пізніше Андрій Гундер започаткував та керував діяльністю Лондонського
представництва української юридичної компанії Magisters і, пізніше, Sayenko Kharenko, де очолював практику
зв’язків з державними органами. Зазначені українські юридичні компанії в Лондоні слугували провідником для
міжнародних інвесторів в економіку України. З 2010 року Андрій Гундер очолював Український Інститут у Лондоні та
постійно виступав експертом з українського питання у світових ЗМІ. Протягом 2014 року він дав понад 100 інтерв’ю
провідним міжнародним теле- та радіокомпаніям, у тому числі BBC, CNN, Sky News, Bloomberg TV, ITV, Al Jazeera
та іншим. Він виступав з питань поточної ситуації в Україні у Палатах британського Парламенту, Палаті Лордів,
Оксфордському університеті, Лондонській школі економіки та Університетському коледжі Лондона.

Дмитро Шимків

Заступник Глави Адміністрації Президента України
9 липня 2014 року Президент України Петро Порошенко указом №589/2014
призначив Дмитра Шимківа заступником Глави Адміністрації Президента по
питаннях проведення адміністративних, соціальних та економічних реформ.
Дмитро також очолює Виконавчий комітет реформ Національної ради реформ
– консультативно-дорадчого органу при Президентові України. Основним
завданням Виконавчого комітету реформ є підготовка пропозицій щодо
стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг
реалізації реформ. Крім цього, ще одним з пріоритетних завдань для Шимківа є
реформування АПУ та впровадження електронного урядування.
Дмитро Шимків – підприємець, інноватор та професіонал із 20-літнім досвідом роботи у сфері інформаційних технологій в
Україні, Європі та США. У травні 2009 р. Дмитро очолив представництво корпорації Microsoft в Україні, і за цей час успішно вивів
компанію з кризи, забезпечивши зростання бізнесу в усіх продуктових групах та сегментах клієнтів, а також створивши нові
можливості для бізнесу. Під керівництвом Дмитра «Майкрософт Україна» було неодноразово названо одним із найуспішніших
підрозділів Microsoft у світі, в тому числі – найкращим підрозділом у світі в 2011 році. Починаючи з 2011 року Дмитро входить
в десятку кращих топ-менеджерів України згідно щорічного рейтингу «ТОП 100», який публікується авторитетним фінансовоекономічним виданням «Инвестгазета», та який у 2012 назвав Дмитра найкращим топ-менеджером України.
Дмитро Шимків прийшов у Microsoft у 2007 році на посаду директора з продажів у корпоративному сегменті і відповідав
за розбудову довгострокових стосунків з клієнтами і партнерами, а також за стратегічний розвиток корпоративного сегменту.
Під його керівництвом робота з великими корпоративними замовниками вийшла на новий якісний рівень, а продажі виросли
на 60% за рік. До цього Дмитро заснував компанію-розробника у сфері ІТ-рішень, яка, внаслідок серії придбань, стала
глобальною ІТ-компанією. У ній Дмитро зайняв посаду директора у країнах Центральної та Східної Європи, а також очолював
глобальний підрозділ R&D. Дмитро Шимків закінчив Національний університет «Львівська політехніка» з дипломом у сфері
радіоелектроніки, інформаційних технологій та телекомунікацій. Зараз він є членом Наглядової ради університету. Дмитро
входить в Організацію молодих президентів (Young Presidents’ Organization – YPO) – глобальну мережу молодих керівників
компаній, а також у правління Американської торгівельної палати України, в Раду AIESEC в Україні та у правління Благодійного
фонду Богдана Гаврилишина. Дмитро одружений і виховує трьох дітей. Він захоплюється спортом, історією та мистецтвом.

Дмитро Котляр

Експерт ОЕСР, Мережа по боротьбі з корупцією для країн Східної
Європи та Центральної Азії
Дмитро Котляр працює консультантом Антикорупційної мережі ОЕСР
для країн Східної Європи та Центральної Азії, а також інших міжнародних
організацій. Пан Котляр був керівником групи з Третього раунду моніторингу
України, Грузії, Казахстану та Монголії в рамках Стамбульського плану дій
Антикорупційної мережі ОЕСР.
Пан Котляр здобув диплом магістра права в Національному університеті
“Києво-Могилянська академія”. Він працював експертом в громадській
організації “Лабораторія законодавчих ініціатив”, менеджером програми
Міжнародного фонду “Відродження” у Києві, секретарем Моніторингового комітету та Комітету з юридичних питань і прав
людини в Парламентській Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. Пізніше був заступником міністра юстиції України (2005-2006)
та юридичним радником глави секретаріату Президента України. У 2008-2009 роках Дмитро Котляр координував проект
по Україні в Антикорупційному відділі ОЕСР в Парижі. Пан Котляр є головним експертом Антикорупційної групи та членом
Ради громадської коаліції “Реанімаційний пакет реформ”. Він виконував важливу роль у підготовці низки нещодавніх
антикорупційних законів (про Національне антикорупційне бюро, про запобігання корупції, про розкриття бенефіціарної
власності та доступ до державних реєстрів, про відкриті дані, про фінансування політичних партій тощо).

Енері Кіньонес

Голова Мережі по боротьбі з корупцією для країн Східної Європи та
Центральної Азії, ОЕСР; Колишня Голова служби внутрішнього
контролю ЄБРР
Енері Кіньонес є відомим міжнародним експертом з питань дотримання,
врядування та анти-корупційних реформ. Вона найдовше, з-поміж інших
голів, очолювала відділ політики комплайєнсу Європейського Банку
з Реконтрукції та Розвитку (ЄБРР) та була першою керівницею Відділу
протидії корупції Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР).
З 2004 до 2014, Енері Кіньонес була членкинею вищого керівництва ЄБРР та відповідальною за консультування з
питань репутаційних ризиків міжнародної кредитно-фінансової організації (MFI), що кредитувала країни зі слабкими
інституціями та була однією з тих, хто очолював напрямок врядування та благонадійності. Під час її каденції як
Голови Офісу Комплаєнсу, ЄБРР став світовим лідером у спробі покращити благонадійність та врядування у світі
MFI. Вона допомогла Банку випрацювати власні стандарти фінансової поведінки, що базувалися на національних
та міжнародних нормах, правах та правилах. Пані Кіньонес сформувала команду професіоналів - радників, які
допомагали різним департаментам Банку та Раді Директорів у питаннях оцінки благонадійності та репутаційних
ризиків існуючих та запланованих транзакцій Банку. Вона управляла мережею експертів з комплаєнсу та антикорупційних експертів – засновників міжнародних стандартів та фінансових інституцій. У межах мандату ЄБРР
щодо просування найкращих бізнес практик, пані Кіньонес відіграла важливу роль у створенні інститут Бізнес
Омбудсмена в Україні.
Перед тим як приєднатися до ЄБРР, пані Кіньонес очолювала новостворений Відділ протидії корупції Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та була головним співробітником Марка Пієта, який протягом 20
років очолював Робочу групу по боротьбі з хабарництвом ОЕСР. На цій посаді, вона разом з паном Пієтом працювала
над першим інструментом по боротьбі з хабарництвом кампаній, які ведуть бізнес за кордоном (широко відомий як
“сторона пропозиції хабара”). Цей інструмент став основою майбутньої конвенції ОЕСР по боротьбі з хабарництвом,
механізм якої вбудовано у моніторинг реформ країн, та є визнаним “золотим стандартом” для забезпечення
виконання зобов’язань, що випливають з конвенцій по боротьбі з корупцією.
На сьогодні, пані Кіньонес є членкинею аудиторського комітету Продовольчої та сільськогосподарської організації
(ФАО) ООН і в цій ролі консультує керівні органи ООН щодо політик організації, які стосуються бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, а також здійснює нагляд за політиками організації по боротьбі з шахрайством та
корупцією у ФАО. Її нещодавно призначили Головою Мережі ОЕСР по боротьбі з корупцією для країн Східної Європи
та Центральної Азії , де до сфери її відповідальності входитиме забезпечення подальшого прогресу країн в межах
Стамбульського плану атикорупційних дій, який було створено під її керівництвом у ОЕСР. Пані Кіньонес також є
консультантом компанії, що надає консультації уряду та базується у Великобританії.

Альгірдас Шемета
Бізнес омбудсмен в Україні

Альгірдаса Шемету було призначено українським бізнес-омбудсменом
у грудні 2014 року.
Шемета – литовський економіст. Він двічі обіймав посаду міністра
фінансів Литви – в 1997-1999 рр. та 2008-2009 рр. З цієї посади його було
номіновано на пост європейського комісара з бюджету та фінансового
планування (2009-2010) та надалі з оподаткування, митного союзу,
статистики, аудиту та боротьби з шахрайством (2010-2014).
На сьогодні його ключовими завданнями як українського бізнесомбудсмена є активне сприяння поліпшенню бізнес клімату та боротьбі з корупцією, а також втілення передового
міжнародного досвіду в Україні.
Альгірдас Шемета закінчив факультет економічної кібернетики та фінансів Вільнюського університету за
спеціальністю економіст-математик у 1985 році.

Стівен Фішер

Голова Правління ПАТ «Сітібанк», Україна
Стівен Фішер приєднався до Сіті в 1984 році та займав ряд керуючих
банківських посадах в регіоні OECD та в країнах з розвиваючими ринками
Азії та Східної Європи. В квітні 2010 року він був призначений на посаду
Головного Представника Сіті в Україні
Перед переїздом до м. Києва, Стівен займав посаду Голови
корпоративного Банку Сіті в Росії та країнах СНД (включаючи Україну та
Казахстан), в м. Москві. Під керуванням Стівена банк був організатором
та учасником у більш ніж 150 синдикованих кредитних угодах на суму
більш ніж $100 млрд., а також брав участь в випуску Єврооблігацій на суму $50 млрд. для російських та міжнародних
клієнтів з країн СНД.
Перед переїздом до м. Москви, з 1999 по 2002 роки Стівен займав посаду Голови Структурованого Торговельного
Фінансування по країнам Європи, Середньої Азії та Африки, в м. Лондоні. З 1997 по 1999 рр, працював в Сіті, Чехія на
посаді Голови Корпоративного Фінансування та Інвестиційного Банкінгу.
Більш ніж 10 років, перед переїздом в Європу, Стівен працював в Азії на посаді Голови Корпоративного
Фінансування та Інвестиційного Банкінгу в Таїланді (з 1993 по 1997 роки), та займав ряд керуючих посад в Тайвані
та Гон Конгу з 1986 по 1992 роки.
Стівен є Старшим Кредитним Офіцером. Бакалавр з міжнародних відносин, спеціалізація: Росія, Китай (Університет
Корнель, Нью-Йорк), Магістр з дипломатичної служби, диплом зі відзнакою: фахівець із Азіатського регіону та
міжнародної економіки (Університет Джорджтаун, м. Вашингтон, США). Всім відомо про його знання іноземних
мов: він вільно володіє російською, китайською, японською, тайською та іспанською мовами. Входив до складу
Правління Американської Торговельної Палати в Росії, а тепер входить до Правління Американської Торговельної
Палати в Україні. Також, він займає посаду Голови Правління Форуму Провідних Міжнародних Фінансових Організацій
в м. Києві.
Одружений, має 2-х дітей.

Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй
Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) є глобальною мережею ООН у
галузі розвитку. ПРООН тісно співпрацює з усіма верствами суспільства та допомагає країнам
розбудовувати спроможність протистояти кризам, розвивати та підтримувати економічне
зростання, що сприятиме покращенню життя кожної людини. Ми працюємо у 170 країнах.
ПРООН пропонує рішення та глобальне бачення з урахуванням специфіки місцевого розвитку.
Нашою метою є розширення прав та можливостей людей, а також підвищення життєздатності
держав. ПРООН працює над подоланням бідності, нерівності і соціальної ізоляції, та виступає за
захист прав людини та розширення прав і можливостей жінок та представників вразливих груп.
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) — одна з найбільших міжнародних
організацій у сфері розвитку, яка має понад 200 співробітників, що працюють по всій Україні.
ПРООН допомагає Україні у відновленні соціальних послуг, соціальної та економічної інфраструктури в регіонах, що
постраждали внаслідок конфлікту ПРООН допомагає ВПО, зосереджуючи увагу на представниках найуразливіших
груп ПРООН надає підтримку Україні в її зусиллях, спрямованих на подолання бідності, розвиток людського
потенціалу, зростання рівня енергоефективності, захист навколишнього середовища, та розвиток демократичного
врядування. ПРООН також приділяє значну увагу підтримці України у відновленні та розбудові миру, а також у
реалізації реформ.
ПРООН координує зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на подолання наслідків конфлікту на сході країни,
зокрема відновлення соціальних послуг та соціальної і економічної інфраструктури; сприяння економічному
зростанню; відновлення системи управління; створення робочих місць і підтримку підприємництва серед
внутрішньо переміщених осіб та у місцевих громадах.
Після масових протестів в кінця 2013 - початку 2014 рр., новопризначений уряд України прийняв амбітну програму
реформування системи державного управління, спрямовану на формування більш прозорого, ефективного і
відповідального управління. ПРООН допомагає Україні у подоланні корупції шляхом підтримки Національного
агентства з питань запобігання корупції, створення нормативно-правової бази для запобігання конфлікту інтересів
і перевірки декларацій про доходи, тісно співпрацюючи з громадянським суспільством з метою зменшення
корупційних ризиків на локальному рівні. Крім того, ПРООН бере активну участь у підтримці реформи державної
служби та міжнародних стандартів державної служби, ефективного надання адміністративних послуг, сприяє
відкритості бюджетів та впровадженню «відкритих даних» в Україні.
ПРООН сприяє розбудові потенціалу громадянського суспільства та Офісу Омбудсмана у моніторингу дотримання
прав людини та документуванні порушень.
ПРООН сприяє місцевому розвитку, орієнтованому на громаду, зміцненню інституційного потенціалу українських
органів самоврядування та залученню громадян до процесів прийняття рішень. Наразі, у 2600 громадах по всій
Україні впроваджується мікропроекти, що покращать життя понад 1 мільйона сімей. ПРООН також надає експертну
підтримку у розробці законодавства, пов’язаного з децентралізацією.
В рамках програми “Зелена та чиста країна”, ПРООН допомагає Україні у боротьбі зі зміною клімату, деградацією
земель, втратою різноманіття, адже ці фактори можуть мати негативні наслідки для економічного розвитку та
добробуту населення. Тому ПРООН спрямовує країни на шлях сталого розвитку, зокрема надаючи підтримку у розробці
ефективної державної політики, шляхом інформаційно-освітньої роботи, надання стратегічних рекомендацій, а
також шляхом впровадження практичних ініціатив, що сприяють розвитку ринку енергоефективного освітлення,
підтримки місцевих ініціатив з енергоефективності та громадських організацій, що працюють у цій сфері. Нові
проекти, спрямовані на підвищення рівня енергоефективності громадських будівель та розвитку біоенергетики для
муніципального сектора, сприятимуть енергетичній безпеці та незалежності України.

Організація з Економічної
Співпраці та Розвитку
Організація з Економічної Співпраці та Розвитку (ОЕСР) є
форумом в межах якого уряди порівнюють та обмінюються
досвідом різних політик, визначають найкращі практики, які допомагають подолати труднощі та просувають
рішення та рекомендації для розробки кращих політик для кращого життя. Місія ОЕСР полягає у просуванні політик,
які покращують економічне та соціальне середовище людей у світі. Більше можна дізнатися на сайті організації
www.oecd.org.
Про Мережу по боротьбі з корупцією для країн Східної Європи та Центральної Азії
Мережа по боротьбі з корупцією для країн Східної Європи та Центральної Азії (Антикорупційна мережа) є однією
з глобальних програм Робочої Групи ОЕСР з питань протидії хабарництву ОЕСР. Створена у 1998 році, її основним
завданням є підтримка країн-учасниць у попередженні та боротьбі з корупцією. Антикорупційна мережа є
регіональним форумом для просування заходів по боротьбі з корупцією, обміну інформацією, розробки найкращих
практик та координації донорів через регіональні зустрічі та семінари, програм рівний-рівному та тематичних
проектів. Антикорупційна мережа також забезпечує виконання Стамбульського плану атикорупційних дій. Більше
можна дізнатися на сайті мережі www.oecd.org/corruption/acn/.
Про проект ОЕСР з протидії корупції в Україні
У листопаді 2014 року в межах Меморадндуму про порозуміння між ОЕСР та Україною, ОЕСР розпочала
спеціальний проект з підтримки Ураїни у сфері протидії корупції. Головною метою проекту є посилення правової
та інституційної спроможностей виявляти, розслідувати та переслідувати корупцію в Україні, в тому числі, складні
корупційні справи на найвищому посадовому рівні. Більше можна дізнатися на сторінці проекту www.oecd.org/
corruption/acn/ukraine-oecd-anti-corruption-project/.

Рада Європи і Європейський
Союз: Рамкова програма
співробітництва (РПС)
Ініціативу ЄС «Східне партнерство» було запущено на Празькому саміті у травні 2009 року, як частину
Європейської політики сусідства (ЄПС), що базується на спільних цінностях свободи, демократії, поваги до прав
людини та верховенства права. З 2014 і до 2020 року Європейська політика сусідства буде використовуватись як
ключовий фінансовий інструмент ЄС для співпраці із країнами Східного партнерства. У квітні 2014 року ЄС та Рада
Європи узгодили, що цілеспрямовані дії по співпраці із країнами Східного партнерства будуть впроваджуватися
через Рамкову програму співробітництва (РПС). РПС впроваджуватиметься Радою Європи у двох фазах: 2015-2017
та 2018-2020.
Рада Європи є провідною організацією із захисту прав людини континенту. Вона включає в себе 47 державчленів, 28 з яких є членами Європейського Союзу. Усі держави-члени Ради Європи підписалися під Європейською
конвенцією з прав людини – договором, що спрямований на захист прав людини, демократії та верховенства права.
Європейський суд з прав людини контролює здійснення Конвенції у державах-членах.
Європейський Союз – унікальне економічне та політичне партнерство між 28 демократичними країнами
Європи. Воно спрямовано на досягнення миру, процвітання та свободи для 500 мільйонів жителів країн-членів у
рамках більш справедливого, безпечного світу. Для досягнення такої мети, країни-члени створили інститути, які
управляють союзом та приймають відповідне законодавство. Головними з таких керівних органів є Європейський
парламент (що представляє населення Європи), Рада Європейського Союзу (що представляє уряди держав-членів
ЄС) та Єврокомісія (вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу).

Pact / ЮНАЙТЕР
Pact – це міжнародна некомерційна
організація, яка працює по всьому світу для
підтримки системних рішень для надання
можливостей місцевим громадам розвиватися.
Пакт досягає цього шляхом зміцнення місцевого
потенціалу та ефективних систем управління. Завдяки комплексному підходу, Пакт допоміг більш ніж 10000 місцевих
партнерів – урядам, громадським організаціям та активістам – у досягненні сталого майбутнього.
http://www.pactworld.org/
В Україні Pact реалізує проект Агенції з міжнародного розвитку США спрямований на зміцнення громадянського
суспільства в Україні, відомий як UNITER. Мета проекту UNITER сприяти розширенню підтримки та участі громадян у
діяльності громадянського суспільства. Для цього, проект 1) підтримає ефективні заходи з моніторингу, захисту прав
та інтересів громадян; 2) сприяє розширенню суспільної підтримки організацій громадянського суспільства (ОГС);
3) допомагає ОГС налагодити ширшу співпрацю зі ЗМІ та використання сучасних інформаційних та комунікаційних
технологій; 4) здійснює розробку плану дій для забезпечення стабільної діяльності ОГС. Проект UNITER пропагує та
підтримує діяльність низки широких громадських коаліцій, які охоплюють значну кількість територіальних громад
та регіонів, а також сприяє налагодженню контактів між місцевими та загальнонаціональними ОГС, аби розширити
участь громадян у вирішенні питань, що становлять суспільний інтерес. До складу таких коаліцій входять ОГС,
ЗМІ, підприємницькі та інші об’єднання, інші організації та активісти, які працюють для досягнення спільної мети.
Громадські кампанії, що провадяться за підтримки партнерів коаліцій UNITER, представляють інтереси громадян у
таких сферах, як європейська інтеграція України, прозорість та підзвітність влади, проведення виборів, громадянська
відповідальність та залучення громадян у суспільну діяльність, залучення молоді до громадської діяльності, захист
прав людини та забезпечення інклюзивності.
Веб-сайт проекту ЮНАЙТЕР: www.uniter.org.ua

Международный фонд
«Возрождение»
Международный фонд «Возрождение» является одним
из крупнейших благотворительных фондов, призванных содействовать становлению открытого, демократического
общества в Украине. Фонд входит в сеть Фондов Открытого Общества, основанной финансистом и филантропом
Джорджем Соросом.
Фонд поддерживает усилия гражданского общества Украины по противодействию коррупции, защите уязвимых
групп граждан и противодействию их дискриминации, развитию системы бесплатной правовой помощи и доступа
к правосудию. Кроме того Фонд поддерживает работу Стратегических консультационных групп (СКГ) - инициативы,
призванной содействовать новой власти Украины в разработке стратегии реформ.

Європейська Бізнес Асоціація
Європейська Бізнес Асоціація – найбільша організація для іноземного
бізнесу в Україні
Європейська Бізнес Асоціація була заснована у 1999 році як форум для
обговорення та вирішення проблем, з якими зустрічаються бізнесмени в Україні. Ця ініціатива ділових людей, які
побачили переваги та користь від спільних дій європейської бізнес спільноти в Україні була підтримана Європейською
Комісією.
Сьогодні Європейська Бізнес Асоціація є провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні та об’єднує
близько 900 європейських, українських та міжнародних компаній, пропонуючи їм:
• Колективний захист інтересів у центральних та місцевих органах державного управління України, в
іноземних та міжнародних організаціях;
• Можливість брати участь у процесі прийняття рішень на рівні Європейського Союзу через тісні робочі
стосунки з Європейською Комісією та посольствами країн Європейського Союзу у Києві;
• Регулярну інформаційну підтримку щодо процесів, які впливають на ведення бізнесу в Україні, а також
семінари та презентації;
• Розважальні та соціальні заходи, що надають можливість представникам європейської бізнес спільноти
зустрічатися неформально та сприяти розвитку бізнесу;
• Інші послуги, серед яких також: Дисконтна система, що надає членам Асоціації знижки на послуги та товари,
які користуються великим попитом.

Проект «Експертна
підтримка врядування та
економічного розвитку»
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE) допомагає Україні рухатися у напрямку
до демократичного та процвітаючого суспільства, через розвиток демократії, заснованої на громадянському
суспільстві, і сприяння сталому економічному зростанню.
Проект EDGE відповідає на критичні потреби Уряду України на національному та регіональному рівнях щодо
планування, впровадження та інформування/побудови інформаційної стратегії щодо реформ у сфері врядування
та економічного розвитку.
Для досягнення цих цілей Проект EDGE розвиває потенціал ключових державних органів для адміністрування
реформ та залучае експертну допомогу міжнародних та місцевих експертів. На сьогодні, за підтримки Проекту EDGE
було організовано міжнародну експертизу з питань енергетики та протидії корупції.
Залучення місцевих експертів здійснюється через мульти-донорський Фонд «Професіонали для Реформ» (PRF),
який було засновано за співпраці Проекту EDGE та ЄБРР, адмініструванням якого займається Офіс з управління
проектами при Національній Раді Реформ. Розпочавши діяльність з жовтня 2015 року, PRF заснував Офіс з
дерегуляції з командою із 9 місцевих експертів. За перший місяць роботи PRF також було підтримано 6 експертів
для Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції, Міністерства економічного розвитку та торгівлі.
Проект EDGE підтримує зниження корупції та забезпечення прозорості через:
• допомогу Національній Раді Реформ щодо планування антикорупційної реформи;
• адання інструментів для моніторингу антикорупційної реформи;
• розвитку потенціалу окремих операційних підрозділів Національного Антикорупційного Бюро України.
Проект EDGE впроваджує Agriteam Canada Consulting Ltd. за фінансової підтримки Міністерства закордонних
справ, торгівлі та розвитку Канади.

Консультативна місія
Європейського Союзу
Консультативна місія Європейського Союзу є невиконавчою консультативною
місією, що допомагає реформувати сектор цивільної безпеки в Україні. Місія має два
паралельні напрямки роботи: надання стратегічних консультацій та координація і
співпраця між донорами та зацікавленими сторонами у сфері реформи сектору
цивільної безпеки.
КМЄС надає комплексні стратегічні консультації, щоб збільшити довіру суспільства до сектору цивільної безпеки
України. З цією метою КМЄС прагне посилити та підтримати реформу українських правоохоронних та судових
органів– поліції, Державної прикордонної служби, Пенітенціарної служби, Служби безпеки, судів та прокуратури.
Крім того, КМЄС працює в тісному контакті з МВС, Міністерством юстиції і парламентськими комітетами.
Мета підтримки ЄС – надати можливість українським правоохоронним і судовим органам посилити верховенство
права і свою легітимність в усіх громадах України. Стратегічні консультації КМЄС включають такі наскрізні питання, як
боротьба з корупцією, права людини, реформа державного управління, гендерна рівність і стратегічні комунікації.
КМЄС в даний час надає консультативну допомогу у сфері боротьби з корупцією ключовим структурам на рівнях
громадянського суспільства та держави. Через постійні контакти і побудову відносин КМЄС працює з парламентським
комітетом з питань боротьби з корупцією, прокуратурою, НАБУ, Національною радою з питань антикорупційної
політики, робочою групою з антикорупційної реформи Національної ради реформ, Transparency International та
іншими громадськими організаціями. Основний фокус місії у боротьбі з корупцією буде на превентивних заходах
(освіта, ЗМІ, професійні та бізнес кола громадянського суспільства) та фінансових аспектах (повернення активів і т.
д.)

Проект “Підтримка реформ
у сфері юстиції в Україні”
Проект ЄС пропонує комплексний підхід до
запобігання та боротьби з корупцією.
Одним з основних елементів боротьби з корупцією є
існування дієвого та незалежного органу з розслідування
корупційних злочинів, включно з конфіскацією доходів
та майна, набутого злочинним шляхом. З огляду на це
твіннінг-проект Європейського Союзу “Підтримка реформ сектору у сфері юстиції в Україні” передбачає комплексний
підхід до підтримки створення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та забезпечення його
повноцінної роботи через розбудову ефективної та дієвої інституції, а також розвиток відповідних індивідуальних
навичок персоналу. Ще з моменту заснування НАБУ експерти проекту були залучені з метою цільової підтримки у
визначенні проблем та потреб, а також надання професійного досвіду. Проект ЄС брав активну участь у розробці
навчальної програми для новопризначених детективів НАБУ. Після завершення навчальної програми проект
продовжує надавати підтримку персоналу НАБУ та ознайомлює його з найкращими практиками аналітичної та
слідчої роботи. Для забезпечення ефективного розслідування корупційних злочинів незабаром буде створено
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. На виконання заходів з реформування органів прокуратури України
Проект ЄС надаватиме допомогу зі створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та професійного
розвитку її персоналу. Проект ЄС також сприятиме розвитку засобів взаємної правової допомоги, що є невід’ємною
частиною загального зміцнення спроможності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В рамках
підвищення справедливості правосуддя Проект ЄС допомагатиме Раді суддів України розробити процедуру
контролю та врегулювання конфліктів інтересів, а також посилення спроможності щодо ефективного прийняття
рішень у справах про корупційні злочини.

