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Громадська рада доброчесності (ГРД) — не-
залежний громадський орган, який з 2016 року 
на підставі статті 87 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» сприяє Вищій ква-
ліфікаційній комісії суддів України (ВККС) 
у кваліфікаційному оцінюванні чинних суддів 
і кандидатів на посаду судді. 

ГРД уповноважена надавати ВККС інформа-
цію про суддю (кандидата на посаду судді) 
або висновок про його невідповідність крите-
ріям професійної етики та доброчесності. За 
наявності висновку ВККС може ухвалити рі-
шення про підтвердження здатності такого 
судді (кандидата на посаду судді) здійснюва-
ти правосуддя у відповідному суді лише в разі, 
якщо таке рішення підтримане не менше, 

 

 

 
 
ніж 11  її членами (з 16), тобто кваліфікованою 
більшістю.

Члени ГРД бачать свою місію в утвердженні висо-
ких стандартів професійної етики в суддівському 
корпусі. Цінностями ГРД є гідність, справедливість, 
права людини, доброчесність, повага до незалеж-
ності суддів, засадами діяльності – добросовіс-
ність, безсторонність, прозорість, відповідальність 
і політична нейтральність.

ГРД переконана, що забезпечити незалежність 
суддів, а отже, і право на справедливий суд 
можна лише шляхом очищення системи від суд-
дів, що не відповідають критеріям професійної 
етики й доброчесності, та оновлення системи на 
чесних конкурсах завдяки фахівцям, які відпові-
дають цим критеріям.

ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ
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СКЛАД 
І ПОВНОВАЖЕННЯ

ГРД – колегіальний орган, який складається з 
20 представників громадських організацій, на-
ділений повноваженнями збирати й перевіряти 
інформацію про суддів і кандидатів на суддівські 
посади, а також готувати обов’язкові для роз-
гляду ВККС висновки. Що два роки своїх пред-
ставників на членство в ГРД делегують провідні 
неурядові організації, зацікавлені в утвердженні 
справедливого суду. 

У своїй діяльності ГРД керується:

Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів»; 

Кодексом суддівської етики; 

Бангалорськими принципами 
поведінки суддів, затвердженими 
Економічною і соціальною радою ООН 
27 липня 2006 року; 

Індикаторами визначення невідповідності 
судді критеріям професійної етики 
та доброчесності, затвердженими  
1 січня 2019 року; 

Регламентом ГРД.

Відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції», на членів ГРД поширюються вимоги 
антикорупційного законодавства. З їхніми елек-
тронними деклараціями можна ознайомитися 
на офіційному сайті Національного агентства з 
питань запобігання корупції.

Цей Звіт охоплює роботу другого складу ГРД, 
обраного 17 грудня 2018 року зборами громад-
ських організацій, які здійснюють діяльність, 
спрямовану на боротьбу з корупцією, захист 
прав людини, підтримку інституційних реформ, 
у тому числі реалізують проєкти в цих сферах. 
Так, до другого складу ГРД обрані особи, делего-
вані такими громадськими організаціями: 

ВГО «Асоціація правників України»; 

ГО «Всеукраїнська громадянська платформа 
«Нова країна»;

ГО «Громадський люстраційний комітет»;

ГО «КРИМСОС»; 

ГО «Український центр європейської політи-
ки»;

ГО “Фундація ДЕЮРЕ”; 

ГО «Центр громадянських свобод»; 

ГО «Центр демократії та верховенства права»; 

ГО «Центр економічної стратегії»; 

ГО «Центр політико-правових реформ»;

ГО «Центр UA»;

ГО «Український центр європейської політики».
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ЧЛЕНАМИ ГРД ДРУГОГО СКЛАДУ СТАЛИ:

Ігор Багрій Вадим Валько Євген Воробйов Михайло Жернаков

юрист, 
керуючий партнер  

АО «Баєрс» 
(припинив 

повноваження  
23 квітня 2019 року)

юрист Центру протидії 
корупції, член ВГО 

«Автомайдан»

юрист Bihus.info доктор юридичних наук, 
голова правління

ГО “Фундація ДЕЮРЕ”

Роман Куйбіда Андрій Кулібаба Антон Марчук Роман Маселко

кандидат юридичних 
наук, заступник голови 

правління Центру 
політико-правових 

реформ

юрист, голова правління 
ГО «Мінзмін», аспірант 
Навчально-наукового 

інституту права 
Сумського державного 

університету (припинив 
повноваження 11 серпня 

2020 року)

експерт 
Центру протидії 

корупції

адвокат, член правління 
ГО “Фундація ДЕЮРЕ”, 

член ВГО «Автомайдан» 
та ГО «Адвокатська 

дорадча група»»
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Едуард Мєлких Володимир Міщенко Євгенія Моторевська Дмитро Остапенко

адвокат, 
громадський діяч

виконавчий директор 
ГО «Український фонд 
демократії “Спочатку 

Люди”» (припинив 
повноваження 27 січня 

2019 року)

журналістка-
розслідувачка  
Слідство.інфо,  

ведуча проекту  
«Що це було» в ефірі 

«24 Каналу»

адвокат, член ВГО 
«Асоціація правників 

України», радник 
кримінальної практики 

АО «Кролевецький 
і партнери»

Денис Савченко Андрій Савчук Максим Середа Роман Смалюк

юрист ГО «КРИМСОС» 
(припинив 

повноваження 27 січня 
2019 року)

адвокат, партнер, 
керівник практики 
вирішення спорів 

«Moris Group», член 
комітету Асоціації 

правників України з 
процесуального права;

кандидат юридичних 
наук, експерт Центру 

політико-правових 
реформ

адвокат,  
експерт Центру 

політико-правових 
реформ (припинив 

повноваження  
2 липня 2019 року)
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Наталя Соколенко Дмитро Стригун Роман Сухоставець Галина Чижик

журналістка, ведуча 
програм Українського 

радіо Національної 
телерадіокомпанії 

України;

заступник голови 
Дніпровської 

ОДА, у минулому 
– співзасновник 

ГО «Ініціатива 
Е+» (припинив 

повноваження 21 грудня 
2019 року);

заступник голови 
Національного 

агентства з питань 
запобігання корупції, 
у минулому – експерт 
ГО «Бюро правничих 

комунікацій» (припинив 
повноваження 24 січня 

2020 року);

експертка Центру 
протидії корупції

Тарас Шепель Олег Яким’як

адвокат,  
голова Третейської 

палати України,  
член Асоціації правників 
України, член правління 
ГО “Фундація ДЕЮРЕ”

адвокат, член Асоціації 
правників України, 

старший партнер ЮФ 
«Кушнір, Яким’як і 

партнери», виконавчий 
директор ГО 

«Асоціація податкових 
консультантів»;

8

Ми також висловлюємо щиру 
вдячність секретаріату та команді 
аналітиків, які надавали організаційну, 
медійну та аналітичну підтримку 
роботі ГРД, а також ГО “Фундація 
ДЕЮРЕ” за організаційну підтримку 
секретаріату ГРД.
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ГРД уперше склала детальний перелік 
індикаторів для визначення невідповід-
ності критеріям доброчесності та профе-
сійної етики суддів і кандидатів на посаду 
судді. Ці індикатори високо оцінили між-
народні експерти та моральні авторитети. 
Члени ГРД також підготували узагальнен-
ня практики застосування цих критеріїв.

ГРД узяла участь у другому доборі суддів 
до Верховного Суду, конкурсі до Вищого 
суду з питань інтелектуальної власності та 
кваліфікаційному оцінюванні суддів на від-
повідність займаній посаді. За результата-
ми опрацювання досьє виявлено тисячі 
фактів, які дають підстави стверджувати 
про недоброчесність суддів/ кандидатів 
на посаду судді. 

 
ГРД здобула перемогу в понад дворічній 
боротьбі зі штучно створеними обмежен-
нями для участі громадськості в процесі 
кваліфікаційного оцінювання. Велика Па-
лата Верховного Суду ухвалила остаточ-
не рішення у справі за позовом члена ГРД 
першого скликання Віталія Титича про не-
законність змін до Регламенту ВККС, яки-
ми та унеможливила ефективну участь 
ГРД у процедурі оцінювання.

За час каденції ГРД ухвалила десятки 
звернень і заяв щодо ключових подій у су-
довій системі. 

ГРД розвинула свою інституційну спро-
можність. Зокрема, завдяки підтримці до-
норів ми оновили офіційний сайт, додавши 
зручніші інструменти пошуку, почали пу-
блікувати документи у форматі відкритих 
даних, забезпечили роботу секретаріату 
та аналітиків, провели навчання для чле-
нів ГРД тощо.

ДОСЯГНЕННЯ



10

ЗАТВЕРДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ 
ТА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ 
СУДДІВ (КАНДИДАТІВ 
НА ПОСАДУ СУДДІ)

11 січня 2019 року ГРД затвердила Індикатори 
визначення невідповідності суддів (кандидатів 
на посаду судді) критеріям доброчесності та 
професійної етики. 

На підставі Бангалорських принципів поведінки 
суддів ГРД визначила шість показників-прин-
ципів: незалежність; неупередженість; чесність 
і непідкупність; дотримання етичних норм; рів-
ність; старанність. 

До кожного з них розроблені й затверджені ін-
дикатори невідповідності, за якими члени ГРД 
аналізують суддів і кандидатів на посади.

Після затвердження індикаторів ГРД ініціювала 
їх експертне та публічне обговорення. Так, за 
висновком експерта з питань боротьби з коруп-
цією доктора Тільмана Хоппе, «загалом критерії 
ГРД є добре визначеними, а їх зміст часто ілю-
струється прикладами». Високо оцінила розро-
блені ГРД індикатори також Всеукраїнська рада 
церков та релігійних організацій.

За наслідками публічного обговорення інди-
каторів, опрацювання рекомендацій експерта 
доктора Тільмана Хоппе, а також на основі да-
них узагальнення практики 16 грудня 2020 року 
ГРД затвердила уточнену редакцію Індикаторів 
визначення невідповідності суддів (кандидатів 
на посаду судді).
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УЧАСТЬ У ДВОХ КОНКУРСАХ 
І КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ОЦІНЮВАННІ 

Другий склад ГРД за час своєї каденції взяв 
участь у другому доборі до Верховного Суду, 
конкурсі до Вищого суду з питань інтелектуаль-
ної власності (конкурс не завершено) і кваліфі-
каційному оцінюванні суддів на відповідність 
займаній посаді. 

Майже одразу після обрання, у січні 2019 року, 
ГРД узяла участь у другій хвилі конкурсу на 78 
вакантних посад у Верховному Суді, оголошено-
го 2 серпня 2018 року. Попри обмежені строки на 
аналітичну роботу й щільний графік співбесід з 
кандидатами, протягом січня – лютого члени ГРД 
проаналізували 235 кандидатів і надали ВККС 71 
висновок про невідповідність кандидата крите-
ріям доброчесності та професійної етики.

 

За наслідками другого добору ВККС врахувала 
дещо більший відсоток висновків ГРД, ніж під 
час конкурсу 2017 року, – 37 кандидатів, які мали 
негативний висновок ГРД, припинили участь у 
конкурсі. Однак ВККС подолала висновки щодо 
32 кандидатів, і в результаті 15 з них стали пере-
можцями другого конкурсу до Верховного Суду. 
Таким чином, за результатами обох конкурсів до 
Верховного Суду зі 192 суддів Верховного Суду 
майже чверть (43) мають щонайменше одну з 
ознак недоброчесності. 

У лютому 2019 року ГРД долучилася до форму-
вання Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності (ВСПІВ), утвореного указом Прези-
дента України від 29 вересня 2017 року. У межах 
конкурсу до ВСПІВ члени ГРД проаналізували 
досьє 49 кандидатів – до першої інстанції ВСПІВ 
та 17 кандидатів – до його Апеляційної палати. 
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Загалом ГРД надала ВККС 19 висновків щодо 
кандидатів на посаду судді. Наразі конкурс не 
завершено, тому поки не відомо, яку кількість 
висновків ВККС остаточно врахує або відхилить.

У березні 2019 року ВККС почала черговий етап 
кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та 
апеляційних судів. Відновлення співбесід відбу-
лося без погодження графіку з ГРД та у строки, 
що не дозволили ГРД одночасно здійснювати 
оцінювання суддів за критеріями професійної 
етики й доброчесності й брати участь у засі-
даннях. Співпраця ВККС і ГРД стала неефектив-
ною також через неусунені ВККС процедурні 
перешкоди, які фактично унеможливили участь 
громадськості в оцінюванні й раніше стали при-
чиною виходу першого складу ГРД з процесу 
кваліфікаційного оцінювання. Зокрема, ідеться 
про відсутність у ВККС визначених критеріїв 
оцінювання доброчесності суддів та стандартів 
доказування; непрозору процедуру нарахуван-
ня балів; конвеєрний режим проведення співбе-
сід – до 300 суддів на місяць; конфлікт інтересів; 
незаконні зміни до Регламенту ВККС. 

Попри нереалістичний графік проведення спів-
бесід, упродовж 2019 року ГРД проаналізувала 
1682 досьє суддів і надала ВККС 472 висновки та 
111 інформацій про суддів. За результатами ква-
ліфікаційного оцінювання попереднім складом 
ВККС 80 % суддів від усіх, що складали кваліфі-
каційне оцінювання, визнані такими, що відпо-
відають займаній посаді, 2 % рекомендовані до 
звільнення, остаточне рішення щодо 18 % суддів 
не ухвалене.

У 2020 році ГРД продовжила аналіз суддів у ме-
жах процедури кваліфікаційного оцінювання, 
уже за відсутності повноважного складу ВККС. 
За цей час ГРД надала ВККС 131 висновок про не-
відповідність судді критеріям доброчесності та 
професійної етики та 5 інформацій щодо суддів.

Зустріч Громадської ради доброчесності з сером Ентоні Хупером – членом Громадської ради міжнародних експертів
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ПЕРЕМОГА У ВЕРХОВНОМУ СУДІ, 
ЯКА ЗАХИСТИЛА ПРАВО УЧАСТІ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У КВАЛІФІКАЦІЙ-
НОМУ ОЦІНЮВАННІ

Наприкінці 2017 року ВККС без консультацій з 
ГРД внесла зміни до власного Регламенту, яки-
ми визначила правила та вимоги до діяльності 
громадського органу. Зокрема, ВККС встановила 
перелік вимог до змісту та способу оформлення 
висновків ГРД, зобов’язала ГРД ознайомлювати 
суддів з інформацією про них, навіть попри від-
сутність у ГРД контактних даних таких суддів. 
Понад те, ВККС усупереч закону дозволила собі 
залишати без розгляду висновки ГРД, які не від-
повідають хоча б одній зі встановлених вимог. 

Ці зміни унеможливили ефективну участь ГРД у 
процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів, 
що стало однією з причин, чому перший склад 
ГРД зупинив свою участь у цьому процесі. 

Щоб відстояти порушені права, координатор 
першого складу ГРД Віталій Титич подав позов 
до Верховного Суду. До участі у справі також за-
лучили решту членів ГРД першого скликання. 

У судовому процесі члени ГРД доводили, що 
ВККС не мала права визначати порядок її ро-
боти, такими діями ВККС порушила статтю 19 
Конституції України. 18 вересня 2018 року Каса-
ційний адміністративний суд у складі Верхов-
ного Суду визнав протиправними та нечинними 
положення Регламенту ВККС, які встановлюва-

ли вимоги до змісту висновків ГРД і дозволяли 
ВККС ігнорувати висновки, що не відповідають 
цим «штучним вимогам». 

ВККС з такими змінами не погодилася й пода-
ла апеляцію. Однак і Велика Палата Верховного 
Суду 25 червня 2019 року підтримала позицію 
про те, що ВККС не має права визначати прави-
ла роботи для громадського органу. Судді повні-
стю відхилили всі доводи ВККС. 

За весь час, поки суд шукав істину в цій справі, 
ВККС встигла оцінити близько 2,5 тисяч суддів. 
Усі висновки, які надавала ГРД, ВККС залишила 
без розгляду саме з посиланням на незакон-
ні положення свого Регламенту. На думку ГРД, 
це ставить під сумнів проходження оцінювання 
суддями, які на основі протиправних положень 
Регламенту визнані такими, що відповідають 
критеріям доброчесності та професійної етики. 
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МОНІТОРИНГ І РЕАКЦІЯ 
НА ВАЖЛИВІ ПОДІЇ 
У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ

поінформувала громадськість про спробу 
ВККС фальсифікувати результати оціню-
вання судді Київського апеляційного ад-
міністративного суду Інни Грибан. Публіч-
на заява про цей факт набула розголосу й 
завадила «судді Майдану» успішно пройти 
оцінювання;

закликала членів ВККС утримуватися від 
ухвалення рішень в умовах конфлікту інте-
ресів під час кваліфікаційного оцінювання, 
а також припинити поширювати недосто-
вірну інформацію;

повідомила про спробу минулого складу 
ВККС в останні тижні своїх повноважень 
залишити на посадах близько сотні суд-
дів з негативними висновками. Публічний 
розголос сприяв тому, що ВККС скасувала 
вирішальні засідання в пленарному складі;

закликала компетентні органи держав-
ної влади відреагувати на оприлюднені 
слідством записи, що можуть свідчити про 
наявність корупції, кругової поруки та без-
карності в Окружному адміністративному 
суді м. Києва;

долучилася до обговорення механізму 
створення ефективних органів суддівсько-
го врядування. Зокрема, ГРД підтримала 
звернення громадських організацій щодо 
принципів забезпечення дієвого контролю 
за органами суддівського врядування; 

висловила своє бачення виходу з консти-
туційної кризи, спровокованої рішенням 
Конституційного Суду України про ска-
сування кримінальної відповідальності за 
недостовірне декларування та обмеження 
контрольних функцій Національного агент-
ства з питань запобігання корупції;

звернулася до Президента України із за-
кликом відхилити подання Вищої ради 
правосуддя (ВРП) про призначення суддів, 
кваліфікаційне оцінювання яких не завер-
шено. Нагадаємо, що внесене ВРП подання 
грубо порушує положення Конституції та 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», які не допускають призначення 
на посаду безстроково судді, який не про-
йшов кваліфікаційне оцінювання.

За час своєї каденції ГРД постійно слідкувала за важливими подіями у сфері правосуддя та неодно-
разово зверталася до компетентних органів державної влади із закликом відреагувати на те чи інше 
явище або подію у судовій системі або інформувала про неї громадськість. Зокрема, ГРД:
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ОНОВЛЕННЯ САЙТУ 
ТА ПУБЛІКАЦІЯ РІШЕНЬ 
У ФОРМАТІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

У 2020 році ГРД за підтримки посольства Вели-
кої Британії в Україні розробила новий офіційний 
сайт і почала публікувати свої рішення у форматі 
відкритих даних.

Ми зробили зручну навігацію, щоб кожен корис-
тувач міг легко знайти інформацію про нас, пе-
реглянути документи ГРД і наші новини.

Однак головною новацією стало те, що наші 
рішення, сформовані після 11 січня 2019 року, 
можна шукати за такими фільтрами: ім’я суд-
ді, суд, регіон, конкурс, тип рішення та індика-
тор невідповідності критеріям доброчесності 
й дотримання суддівської етики. Тепер кожен 
користувач за простим алгоритмом має змогу 
переглянути практику застосування кожного з 
індикаторів, що спрощує доступність інформації 
та сприяє прогнозованості практики.

Обговорення комунікаційної стратегії ГРД
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Проактивна комунікація із суддями, викрива-
чами, органами суддівського врядування була 
одним з пріоритетних напрямків роботи другого 
складу ГРД. 

Протягом 2019–2020 років 
секретаріат ГРД опрацював:

 
 
 
 
 
 

від суддів, кандидатів на посаду судді та грома-
дян, які повідомляли про випадки недоброчесної 
чи неетичної поведінки окремих суддів.

Не менш важливою для нас була комунікація з 
громадянським суспільством, яка здійснювала-
ся через офіційний сайт і сторінку ГРД у соціаль-
ній мережі «Facebook».

За час другої каденції 
ми опублікували:

 
 
 
 
 
 

Представники ГРД брали участь у численних 
заходах з питань судової реформи, які проводи-
лися профільними організаціями та міжнародни-
ми партнерами, а також поділилися досвідом у 
здійсненні громадського контролю з делегацією 
реформаторів з Вірменії. Протягом каденції чле-
ни ГРД виступали на лекціях для молодих лідерів 
«Відкритого університету реформ» і здійснювали 
менторство молодіжних інновацій у сфері просу-
вання доброчесності в громадах у межах проєк-
ту «U-Inn 2.0: RELOAD Restart Local Democracy» 
Програми розвитку ООН в Україні, узяли участь у 
всеукраїнському та регіональних обговореннях 
проєкту Антикорупційної стратегії на 2020–2024 
роки щодо справедливого суду, організованих 
коаліцією «Реанімаційний пакет реформ». 

КОМУНІКАЦІЇ

електронних листів повідомлень на сайті ГРД

У результаті 

понад 100 повідомлень 
громадян враховано ГРД у висновках 
про суддів/кандидатів на посаду судді.

>1200 114

>700 367телефонних дзвінків
повідомлень у соціальній 
мережі «Facebook».=
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 
не забезпечує фінансової чи будь-якої іншої 
підтримки ГРД, однак не виключає можливо-
сті залучення інших джерел на здійснення нею 
своєї діяльності. 

Протягом 2019–2020 років ГРД отримала під-
тримку від кількох проєктів міжнародної техніч-
ної допомоги. 

Зокрема, у 2019 році інституційну спроможність 
ГРД посилила участь у проєкті ГО “Фундація 
ДЕЮРЕ” «Підтримка ефективності громадського 
контролю за процесом відбору та оцінки суддів» 
за фінансової підтримки «Кімонікс Інтернешнл 
Інк.» у межах програми USAID «Нове правосуд-
дя». На допомогу ГРД було залучено фахівців з 
моніторингу інформації, експертів та експерток, 
комунікаційну менеджерку, а також забезпече-
но технічну підтримку сайту ГРД, дизайн і ма-
кетування онлайнових і друкованих матеріалів, 
організаційну підтримку. Загальна сума отрима-
ної допомоги становила 3 697 571, 44 грн. 

Протягом січня – червня 2020 року фінансову 
допомогу ГРД надав проєкт «Підтримка судової 
реформи через покращення процесу відбору та 
призначення суддів», реалізований ГО “Фунда-
ція ДЕЮРЕ” за фінансової підтримки Посольства 
Великої Британії в Україні. Завдяки цьому ГРД 
вдалося узагальнити свою практику. Проєкт та-
кож надав фінансову підтримку для оновлення 
сайту ГРД. Загальна сума отриманої допомоги 
становила 255 138, 24 грн.

З квітня по вересень 2020 року ГРД підтриму-
вав проєкт ГО “Фундація ДЕЮРЕ” «Посилення 
участі громадянського суспільства у процесі 
оцінки суддів та кандидатів у судді шляхом по-
силення потенціалу Громадської ради добро-
чесності», що фінансувався «Експертіз Франс» 
(«Expertise France»). Допомога проєкту була 
спрямована насамперед на залучення аналі-
тиків для первинного дослі- дження інформації 
про суддів / кандидатів на посаду судді у від-
критих джерелах. Загальна сума фінансування 
становила 1 337 747, 45 грн.

У серпні – грудні 2020 року ГРД отримувала до-
помогу від проєкту ГО “Фундація ДЕЮРЕ” «За-
безпечення доброчесності та кваліфікації су-
дової влади», що фінансувався Міністерством 
закордонних справ у справах Співдружності 
націй Великої Британії. Проєкт, зокрема, надав 
допомогу для технічної підтримки сайту ГРД, а 
також допоміг нам залучити мережу аналітиків, 
літературних та юридичних редакторів для ро-
боти з документами. Загальна сума витрат ста-
новила 994 870,17 грн. 

За сприяння програм міжнародної технічної до-
помоги члени ГРД відвідали кілька семінарів і 
тренінгів, корисних для організаційного розвитку 
ГРД. Так, у 2019 році члени ГРД провели страте-
гічну сесію, на якій визначили основні цілі та пла-
ни своєї діяльності на наступний рік, обговорили 
питання наявних ресурсів, підвищення ефектив-
ності внутрішньої взаємодії та зовнішньої комуні-
кації, оновили порядок та алгоритми ухвалення 
рішень, визначили необхідність систематизувати 
попередні напрацювання та практику. 
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Лекція Романа Куйбіди студентам  
Відкритого університету реформ, жовтень 2019 р.

Координатор ГРД Андрій Кулібаба — 
 ментор молодіжних проєктів з просування доброчесності 
U-Inn 2.0: RELOAD Restart Local Democracy

Також члени ГРД відвідали в Києві семінар екс-
перта з питань суддівської етики і протидії коруп-
ції доктора Тілмана Хоппе (Німеччина). Пан Хоппе 
проаналізував практику застосування ГРД Інди-
каторів визначення невідповідності критеріям 
професійної етики та доброчесності й надав фа-
хові рекомендації. Важливим для членів ГРД був 
тренінг з ведення перехресних допитів за участю 
голови Громадської ради міжнародних експертів 
сера Ентоні Хупера, організований Міжнародною 
організацією права розвитку (IDLO).

Також ГРД продовжила свою партнерську співп-
рацю з однією з найкращих аналітичних плат-
форм в Україні «YouControl», яка надала безко-
штовний доступ до своїх аналітичних ресурсів і 
баз даних для всіх членів ГРД.

Оскільки Громадська рада доброчесності не 
має власного приміщення чи коштів на його 
оренду, засідання і наради членів ГРД протягом 
каденції відбувалися в офісах партнерських ор-
ганізацій – ГО “Фундація ДЕЮРЕ”, Центру полі-
тико-правових реформ, Реанімаційного пакету 
реформ або онлайн. 
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Аналітичний звіт створено за фінансової підтримки UK Aid. 
Висловлені у звіті думки та позиції не обов’язково відображують 
офіційну політику Уряду Великої Британії.

АВТОР:

Максим Середа 
член Громадської ради доброчесності

ДИЗАЙН:

Орест Підлісецький 
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