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Вступ
Громадська організація «ІНТЕГРІТІ ЮА» – народилася з антикорупційного

проекту в рамках низки громадських ініціатив, що проводились з грудня 2017
року. Метою проекту Інтегріті.ЮА було забезпечення фахової експертизи та
проведення досліджень проблематики сфери запобігання та протидії корупції,
національної законодавчої бази в галузі антикорупційної політики, її впливу на
формування державної політики України та здійснення практичної реалізації
відповідних громадських ініціатив в цій сфері.
Але за цей час ми перейшли на нову сходинку свого організаційного
розвитку, тому з 13 серпня 2018 року «ІНТЕГРІТІ ЮА» — це повноцінна
громадська організація.
З огляду на вищезазначене, а також розширення напрямків діяльності
громадської організації виникла необхідність у розроблені та затверджені
Стратегії розвитку до 2020 року громадської організації «ІНТЕГРІТІ ЮА».
Невід’ємною

частиною

Стратегії

є

щорічні

Плани

її

реалізації,

які

затверджуються не пізніше 15 січня відповідного року.
Бачення «ІНТЕГРІТІ ЮА»

Стабільна, ефективно функціонуюча організація, що поширює принципи та
цінності доброчесності, які ускладнюють доступ корупціонерів до влади та
державних ресурсів та створюють умови, за яких корупція стає великим
ризиком за маленької вигоди.
Місія «ІНТЕГРІТІ ЮА»
Створення антикорупційної еко-системи в Україні на основі впровадження
ефективних

інструментів

доброчесності,

що

дозволить

максимально

мінімізувати злочинне використання службовими особами, громадськими і
політичними діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого
збагачення.
Географія діяльності «ІНТЕГРІТІ ЮА»

В основному Київ та Київська область. За окремими видами діяльності – усі
регіони України.
Цільові групи (бенефіціари) «ІНТЕГРІТІ ЮА»

1. Громадські активісти, журналісти -розслідувачи.
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2. Неурядові організації.
3. Державні інституції у сферах антикорупційної політики та виборів.
4. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади як на
центральному рівні, так і на регіональному рівні.
5. Особи, уповноважені на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування.
6. Юридичні особи публічного та приватного права.
7. Політичні партії, публічні діячі.
8. Засоби масової інформації.
9. Представництва міжнародних програм в Україні.
10. «Інтегріті ЮА» – члени організації, члени органів врядування, персонал.
Партнери «ІНТЕГРІТІ ЮА»
До традиційних партнерів можна віднести такі категорії інституцій в
Україні та за кордоном:
Мережі неурядових організацій, у тому числі мережі незалежних
аналітичних центрів України.
Неурядові організації.
Державні інституції у сферах антикорупційної політики та виборів.
Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади як на
центральному рівні, так і на регіональному рівні.
Юридичні особи публічного та приватного права
Засоби масової інформації.
Стратегічні напрями «ІНТЕГРІТІ ЮА»

1. Напрям А. Впровадження та розвиток інструментів доброчесності
(просвітництво; електронні декларації; фінансові звіти політичних партій;
антикорупційний аудит юридичних осіб; запобігання конфлікту інтересів та
отримання подарунків; прозорість публічної влади).
2. Напрям В. Створення антикорупційної еко-системи.
3. Напрям С. Організаційний розвиток організації.
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Можливості «Інтегріті ЮА» (за стратегічними напрямами)
Напрями діяльності
А. Впровадження та
розвиток інструментів
доброчесності
(просвітництво; електронні
декларації; фінансові звіти
політичних партій;
антикорупційний аудит
юридичних осіб; запобігання
конфлікту інтересів та
отримання подарунків;
прозорість публічної влади

Види діяльності
Розробка та впровадження
навчальних та консультативних
інструментів
Здійснення антикорупційного
аудиту та експертизи
Збирання, обробка, надання
інформації та випуск публікацій,
здійснення комунікаційного
аудиту
Проведення аналітичних
досліджень та оцінювання,
здійснення моніторингу,
виявлення корупційних ризиків.
Проведення просвітницьких
заходів.

Цільові групи
Неурядові організації
Органи місцевого
самоврядування та
органи виконавчої влади
Державні інституції у
сферах антикорупційної
політики та виборів.
Представництва
міжнародних програм в
Україні
Засоби масової
інформації
Юридичні особи
Політичні партії
Публічні діячі

Проведення публічних заходів
В. Створення
антикорупційної екосистеми.

Розробка та впровадження
навчальних та консультативних
інструментів
Здійснення антикорупційного
аудиту та експертизи
Збирання, обробка, надання

Неурядові організації
Громадські активісти

інформації та випуск публікацій,
здійснення комунікаційного
аудиту
Проведення просвітницьких
заходів.
Проведення публічних заходів
С. Організаційний розвиток

Розробка та впровадження
навчальних та консультативних
інструментів
Проведення оцінювання

Інтегріті ЮА»

Проведення публічних заходів
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Види діяльності «ІНТЕГРІТІ ЮА»
 Проведення просвітницьких заходів.
 Здійснення антикорупційного аудиту та експертизи.
 Розробка та впровадження навчальних та консультативних інструментів.
 Збирання, обробка, надання інформації та випуск публікацій, здійснення
комунікаційного аудиту.
 Проведення

аналітичних

досліджень

та

оцінювання,

здійснення

моніторингу, виявлення корупційних ризиків.
 Проведення публічних заходів.
Можливості «Інтегріті ЮА» (за видами діяльності)
Вид діяльності
1. Проведення
просвітницьких заходів

Можливості
Організація та проведення
семінарів, тренінгів, навчань,

Потенційні клієнти
Громадські активісти

шкіл, вебінарів тощо

Органи місцевого
самоврядування та
виконавчої влади
Державні інституції

Неурядові організації

Засоби масової інформації
Юридичні особи
Політичні партії
Публічні діячі
Інші
Інтегріті ЮА»

2. Розробка та впровадження
навчальних та
консультативних
інструментів

розробка та менеджмент
проектів
підготовка та менеджмент
транскордонних проектів
розробка та менеджмент
проектів антикорупційних
реформ в Україні
розвиток мережі
доброчесності серед
населення України

Громадські активісти
Неурядові організації
Органи місцевого
самоврядування та
виконавчої влади
Державні інституції
Представництва
міжнародних програм в
Україні
Засоби масової інформації
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розвиток міжсекторного
співробітництва
оцінка проектів

Юридичні особи

інституційний розвиток
організації
менеджмент НУО

Інші

Політичні партії
Публічні діячі
Інтегріті ЮА»

розробка стратегій та
планів їх реалізації
організація та проведення
громадських консультацій

3. Збирання, обробка,
надання інформації та
випуск публікацій,
здійснення комунікаційного
аудиту

4. Проведення аналітичних
досліджень та оцінювання,
здійснення моніторингу,
виявлення корупційних
ризиків

Розробка і розміщення
інтернет-сторінок
Макетування, дизайн,
літературна правка та
видання друкованих
публікацій
Підготовка звітів, статей,
аналітики тощо
здійснення
комунікаційного аудиту

Аналіз антикорупційної
політики та виборчих
процесів
Проведення аналітичних
досліджень в сфері
антикорупційної політики,
політичних фінансів та
виборчих процесів
Проведення оцінки
ефективності виконання
антикорупційних програм та
проектів
Проведення моніторингу
політичних фінансів,
виборчих процесів

Громадські активісти
Неурядові організації
Органи місцевого
самоврядування та
виконавчої влади
Інші
«Інтегріті ЮА»

Громадські активісти
Неурядові організації
Органи місцевого
самоврядування та
виконавчої влади
Державні інституції
Юридичні особи
Політичні партії
Публічні діячі
Засоби масової інформації
Інші
Інтегріті ЮА»
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Виявлення корупційних
ризиків у діяльності
юридичних осіб

5. Проведення публічних
заходів

Організація та проведення
дебатів, круглих столів,
прес-конференцій

Громадські активісти
Неурядові організації
Органи місцевого
самоврядування та
виконавчої влади
Державні інституції
Політичні партії
Публічні діячі
Засоби масової інформації
Інші
Інтегріті ЮА»

6. Здійснення
антикорупційного аудиту та
експертизи.

Проведення
антикорупційного аудиту
юридичних осіб
Проведення
антикорупційної експертизи
чинних нормативноправових актів і рішень та їх
проектів

Стратегічні цілі та пріоритети діяльності
Стратегічна ціль А. Впровадження та

Неурядові організації
Органи місцевого
самоврядування та
виконавчої влади
Державні інституції
Юридичні особи
Політичні партії
Засоби масової інформації

розвиток

інструментів

(просвітництво; електронні декларації; фінансові звіти
політичних партій; антикорупційний аудит юридичних осіб; запобігання
конфлікту інтересів та отримання подарунків; прозорість публічної влади).
доброчесності
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Пріоритети:
А1. Розробити та сприяти впровадженню моделей цільових проектів з
поширення

принципів

та

цінностей

доброчесності

на

національному,

регіональному та локальному рівнях.
А2. Розробити

та сприяти впровадженню системи моніторингу та

оцінювання процесів у сфері антикорупційної політики, політичних фінансів та
виборчого права.
Стратегічна ціль В. Створення антикорупційної еко-системи.
Пріоритети:
В1. Посилити

залучення

громадян

то

громадської

активності

на

національному, регіональному та локальному рівнях.
В2. Розбудувати національну коаліцію
суспільства та посилити інституційну та
«Інтегріті ЮА».

організацій громадянського
організаційну спроможності

В2. Підготувати місцевих фахівців із числа громадських активістів,
неурядових організацій з питань впровадження та розвитку інструментів
доброчесності на регіональному та локальному рівнях.
Стратегічна ціль С. Організаційний розвиток.
Пріоритети:
С1. Посилити спроможності організації через самопрезентацію.
С2.Посилити аналітичну спроможність організації через розширення
методів досліджень та підвищення якості аналітичних продуктів.
С3.Створити портфоліо інструментів організації та просувати їх у
суспільстві.
С4.Впровадити систему роботи з волонтерами в організації.
С5.Впровадити систему регулярної самооцінки в організації.
Принципи діяльності «ІНТЕГРІТІ ЮА»
Організація усвідомлює, що її діяльність впливає на те, як громади і
органи влади сприймають громадський сектор і несе відповідальність за довіру з
їх боку.
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Організація поважає права людини, визнає моральні цінності, релігії,
звичаї, традиції та культуру спільнот, у яких працює.
Організація є вільною та політично незалежною, діє виключно в рамках
закону.
Організація є чесною та правдивою у співпраці з донорами,
співробітниками, партнерами, державою та суспільством. В організації створені
умови, що виключають конфлікт інтересів та запобігають корупції.
Організація відкрита по відношенню до самої себе, донорів та
суспільства. Регулярно висвітлює свою діяльність на сайті та в соціальних
мережах.
Організація забезпечує якість своїх інструментів.
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