ПРОТОКОЛ № 5
зборів Правління Громадської організації «Агрономічне без корупції.
Громадський контроль»
11 травня 2022 року
району

с. Агрономічне Вінницького
Вінницької області

Присутні:
1. Супрунова Тетяна Володимирівна (с. Агрономічне) голова ГО.
2. Майстер Григорій Іванович (с. Бохоники) – член правління.
3. Гайда Таїса Миколаївна – член правління.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Інформування про конкурс до Ради громадського контролю НАБУ для
громадських об'єднань та процедуру його проведення.
2. Висування кандидатури для участі в конкурсі до Ради громадського
контролю НАБУ від ГО «Агрономічне без корупції. Громадський контроль».
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
1. По першому питанню порядку денного
Інформування про конкурс до Ради громадського контролю НАБУ для
громадських об'єднань та процедуру його проведення.
Слухали:
Голова ГО Супрунова Тетяна повідомила що Національним антикорупційним
бюро України відповідно до Порядку формування Ради громадського контролю
при Національному антикорупційному бюро України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року №132 «Питання Ради
громадського контролю при Національному антикорупційному бюро» був
оголошений конкурс з формування Ради громадського контролю при НАБУ.
Супрунова Тетяна розповіла про процедуру проведення конкурсу: Рада
громадського контролю при Національному бюро формується у складі 15 осіб,
відібраних за результатами конкурсу. Конкурс з формування складу Ради
громадського контролю проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування
громадянами, які проживають на території України. Кандидатури для участі в
конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, державна реєстрація яких
відбулася не менше ніж за рік до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність
яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі – громадське
об’єднання). Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше
трьох кандидатур. Для участі у конкурсі з формування Ради громадського
контролю у період з 4 травня до 14 травня 2022 року відповідним громадським
об'єднанням необхідно надіслати на електронну пошту: rada@nabu.gov.ua певний

пакет документів. Подані громадськими об'єднаннями документи (крім документів,
зазначених у підпунктах 2, 4 і 7 Переліку) розміщуються протягом двох робочих
днів на офіційному вебсайті Національного бюро. У разі потреби зазначений строк
може бути продовжений до 5 робочих днів. Якщо громадським об'єднанням не
виконано вимоги, зазначені у підпунктах 1-7 Переліку, запропоновані ним
кандидатури до участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них
на офіційному вебсайті Національного бюро не розміщуються. Рейтингове
інтернет-голосування за 15 кандидатів до складу Ради громадського контролю
відбудеться на офіційному вебсайті Національного бюро 1 червня 2022 року з
09:00 протягом 12 годин. Результати проведення конкурсу будуть розміщені на
офіційному вебсайті Національного бюро 6 червня 2022 року.
Супрунова Тетяна запропонувала прийняти участь ГО «Агрономічне без
корупції. Громадський контроль» у вказаному конкурсі та висунути кандидатуру
від нашої ГО.
Діяльність в Раді громадського контролю при Національному
антикорупційному бюро України повністю відповідає статутній діяльності
організації, меті її створення, напрямам та цілям діяльності.
Метою діяльності ГО є здійснення та захист прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших
інтересів членів організації та населення України в цілому,
здійснення
громадського контролю за діяльністю органів влади та органів місцевого
самоврядування, дотриманням прав ветеранів, пенсіонерів, учасників бойових дій,
малозабезпечених, незахищених верств населення; забезпечення прозорості і
відкритості діяльності органів влади; сприяння розвитку демократичної,
соціальної, правової держави в Україні; захист навколишнього середовища,
підтримка та розвиток інноваційних ідей громадян України.
Цілями організації є подавати органам влади інформацію з пропозиціями щодо
вирішення питань, що мають важливе суспільне значення, проводити консультації
з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, проведення
антикорупційних розслідувань, надання повідомлень про виявлені факти вчинення
корупційних або пов’язаних корупцією правопорушень, реальний, потенційний
конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції,
Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу,
підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або
у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості, тощо.
Основними напрямами діяльності Організації згідно Статуту є:
- сприяння процесу розвитку правової та громадянської держави в Україні;
- підтримка та спільна реалізація проектів та програм, антикорупційних
організацій і центрів, та незалежних медіа і засобів масової інформації;
- замовлення та менторство у проведенні антикорупційних розслідувань;
надання повідомлень про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних
корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству,
керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи
організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний
конфлікт інтересів, а також громадськості;
- замовлення, проведення громадської експертизи нормативно-правових актів

та проектів нормативно-правових актів, в тому числі і громадської антикорупційної
і екологічної експертизи; подання за результатами експертизи пропозиції до
відповідних органів.
Для досягнення мети створення та напрямів діяльності, Організація в
установленому порядку здійснює та виконує наступні завдання:
- укладає угоди із органами державної
влади, органами місцевого
самоврядування, установами та організаціями, які сприяють реалізації мети та
напрямків діяльності Організації;
- поширює зв’язки з міжнародними, всеукраїнськими та місцевими
організаціями, напрями діяльності яких співпадають зі статутними напрямками,
метою створення Організації, та/або які бажають надавати Організації допомогу,
здійснює запрошення і прийом іноземних громадян і представників вказаних
організацій;
- запрошує до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, українські та
іноземні або міжнародні організації, які борються проти корупції на місцевому
рівні, надаючи інформаційну, адвокаційну та юридичну підтримку, заради
побудови успішної, демократичної країни з рівними правами і можливостями для
усіх громадян;
- взаємодіє, обмінюється досвідом та знаннями з громадськими Організаціями
та установами, учбовими закладами для досягнення мети та напрямків діяльності
Організації;
- приймає участь в проведенні досліджень, у тому числі наукових,
соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;
- проводить заходи щодо інформування населення з питань запобігання
корупції;
- здійснює громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання
корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать
законодавству;
- здійснює будь-які не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції;
- встановлює політичні, економічні, культурні та гуманітарних зв'язки із
державними та громадськими організаціями з метою набуття досвіду економічної
та гуманітарної, антикорупційної, правозахисної діяльності;
- сприяє у формуванні та реалізації державної молодіжної політики на
всеукраїнському і місцевому рівнях у визначеному законодавством порядку;
- сприяє підвищенню громадської та політичної активності громадян, їх ролі у
громадському та політичному житті країни та забезпечує їх поінформованість;
- протидіє корупції на регіональному рівні через створення та розвиток
антикорупційного центру, який здійснюватиме моніторинг публічних закупівель та
підготовку і публікацію антикорупційних розслідувань;
- налагоджує та сприяє розширенню співробітництва у сфері правового та
соціального захисту інтересів громадян, між органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами,
установами,
- проводить аналітичні дослідження, експертні консультації та обговорення з
метою створення аналітичних продуктів, інформаційних матеріалів, наукових
видань, журналів, здійснює моніторинг та аналіз за напрямками публічної
інформації та антикорупційної діяльності;

- бере участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів України з
питань що стосуються реалізації напрямків діяльності Організації;
- розробляє об’єкти інтелектуальної власності, виступає автором таких
об’єктів, здійснює розробку, створення та впровадження сучасних систем,
платформ, програм, каталогів, сайтів та інших інструментів та провідних
технологічних засобів, які сприяють досягненню мети Організації;
- приймає участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, тренінгів,
фестивалів, виставок, ярмарок, вебінарів, індивідуальних сеансів, та інших заходів,
покликаних сприяти реалізації мети Організації;
- співпрацює з місцевими, регіональними, всеукраїнськими та міжнародними
організаціями, іншими неприбутковими організаціями, а також з установами,
фондами та асоціаціями, медіа та ЗМІ, вузькоспеціалізованими інституціями,
суддівським самоврядуванням та асоціаціями правозахисників, суспільством,
бізнесом, органами державної влади, вузькоспеціалізованими, саморегулятивними
організаціями, організаціями, які здійснюють професійне самоврядування;
- приймає участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади,
органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського
об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя та проводити
громадську експертизу таких проектів рішень;
- проводить моніторинг використання коштів місцевих бюджетів та
громадську експертизу раціональності використання коштів місцевих та
державного бюджету.
Супрунова Тетяна запропонувала прийняти участь ГО «Агрономічне без
корупції. Громадський контроль» у вказаному конкурсі та висунути кандидатуру
від нашої ГО.
Голосували:
_3_ - «за»;
_0_ - «проти»;
_0__ - «утримались»
Рішення прийнято.
Ухвалили: Прийняти участь ГО «Агрономічне без корупції. Громадський
контроль» у конкурсі до Ради громадського контролю НАБУ та висунути
кандидатуру від нашої ГО.
2. По другому питанню порядку денного
Висування кандидатури для участі в конкурсі до Ради громадського контролю
НАБУ від ГО «Агрономічне без корупції. Громадський контроль».
Слухали:
Майстер Григорій Іванович запропонував кандидатуру для участі в конкурсі
до Ради громадського контролю НАБУ від ГО «Агрономічне без корупції.
Громадський контроль» Супрунову Тетяну Володимирівну.
Виступили:
Гайда Таїса Миколаївна запропонувала підтримати пропозицію Майстра Г.І.

Тетяна Супрунова пройшла річне навчання на Міждисциплінарній освітній
програмі в Києво-Могилянській Академії «Антикорупційні студії» (15 вересня
2020 року – 24 квітня 2021 року), веде активну антикорупційну діяльність,
постійно підвищує свій рівень знань. Протягом 2021 – 2022 років навчалась в
тримісячній Мобілізаційній школі Академії Антикорупційного активіста, пройшла
навчання від Фонду Конрада Аденауера та Інституту політичної освіти «Місцеве
самоврядування. Крок до ефективності. Від загального до конкретного. Жінки в
політиці (група 2)», м. Харків, тренінг «Детективи врядування» в м. Херсон,
Академії жіночого лідерства у рамках програми «Підтримка жінок-лідерок в
Україні» в м. Київ, курс «Права жінок у моїй громаді», тренінг «Стань депутатом
«Без значка» або як впливати на владу, використовуючи інструменти місцевої
демократії» від Центру громадського контролю «ДІЙ-Вінниця», Тренінговий курс
ШКОЛА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ «Місцеве самоврядування та
цифрова трансформація в Україні, тренінг в рамках «Кампанії щодо розробки
антикорупційних програм для Жмеринської та Скадовської громад», яку реалізує
Національний Демократичний інститут (НДІ) в партнерстві з ГО
«Антикорупційний штаб» та ВІ «Активна Громада» від Інституту «Республіка»,
навчання щодо розробки антикорупційних програм у Жмеринці і Скадовську».
Голосували:
_3_ - «за»;
_0_ - «проти»;
_0__ - «утримались»
Рішення прийнято.
Ухвалили:
Запропонувати висунути кандидатуру Супрунової Тетяни для участі в
конкурсі до Ради громадського контролю НАБУ від ГО «Агрономічне без корупції.
Громадський контроль».

Головуючий зборів

Майстер Г.І.

Національне антикорупційне бюро України
Електронна адреса: rada@nabu.gov.ua
Голови Громадської Організації
«Агрономічне без корупції. Громадський контроль»
Супрунової Тетяни Володимирівни,

конт. тел.
електронна адреса:

ЗАЯВА
Прошу допустити мене, Супрунову Тетяну, до участі у конкурсі до
Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро
України від громадської організації «Агрономічне без корупції.
Громадський контроль».
Повідомляю про відсутність визначених Законом України “Про
Національне антикорупційне бюро України” обмежень щодо входження до
складу Ради.

11 травня 2022 року

СУПРУНОВА Тетяна

АВТОБІОГРАФІЯ кандидата

Прізвище, власне ім’я, по батькові: Супрунова Тетяна Володимирівна
Число, місяць, рік народження:
Місце народження:
Громадянство: громадянка України
Відомості про освіту: освіта вища, 1994 р. – лікар, 1997 р. - «Магістр
медицини» за спеціальністю акушерство і гінекологія, 2004 р. - кандидат
медичних наук за спеціальністю акушерство і гінекологія, з 2014 р. по теперішній
час - лікар акушер-гінеколог вищої категорії.
Посада: доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Місце роботи: Вінницький національний медичний університет ім. М.І.
Пирогова.
Партійність: безпартійна. Не була членом жодної політичної партії.
Громадська робота: засновник і голова Громадської організації
«Агрономічне без корупції. Громадський контроль» з 13 лютого 2021 року.
Наявність чи відсутність судимості: судимість відсутня.
Притягнення до адміністративної відповідальності: до адміністративної
відповідальності не притягувалася.
Адреса місця проживання:
Контактний номер телефону:
Електронна адреса:
11 травня 2022 року

Тетяна
СУПРУНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
кандидата СУПРУНОВОЇ Тетяни
для обрання до складу Ради громадського контролю НАБУ

Моя мета: націлена на досягнення результату.
Мої cильні риси: Наполегливість, цілеспрямованість, працездатність, вміння
переконувати, комунікабельність, активність, акуратність, чесність, відповідальність,
прагнення до безперервного розвитку. Вміння працювати на результат та досягати
успіху в 90-100%.
Чого я досягла як громадська діячка в Агрономічні сільській територіальній
громаді за останні 4 роки: Проводила розслідування щодо нецільового використання
коштів з бюджету Агрономічної сільської ради (наполягала на аудиті вартості
будівництва доріг, ремонтних робіт в дитячому садочку в селі за надмірно високими
цінами, незаконних списань коштівз пайової участі забудовників). Протягом останніх 4х років займаюся вирішенням проблеми водопостачання в селі Агрономічне: візити до
керівництва КП Вінницяоблводоканал, вирішення проблемних питань водопостачання
та водовідведення на рівні громади. Аналіз роботи та стимуляція
роботи голови Агрономічної сільської ради в плані співпраці з забудовниками щодо
благоустрою села, видачі технічних умов, модернізації існуючої системи водогону в селі
Агрономічне, була ініціатором звернення до Агрономічної сільради в порядку місцевої
ініціативи «Забезпечення гарантованого та якісного водопостачання». Проводила
контроль за якістю надання послуг, тарифами та заборгованістю перед КП
Вінницяводоканал ТОВ ЖЕК Агрономічне. Готувала звернення до Антимонопольного
комітету та Держпродспоживслужби щодо необґрунтованого підняття тарифів на
водопостачання
та
водовідведення
ТОВ
ЖЕК
Агрономічне.
Являюся ініціатором багатьох звернень до сільських голів Агрономічної Шулікіна,
Бохоницької Савчука, Медвеже-Вушківської Роздайбіди та Ільківської Петровської,
Агрономічної Сітарського С.М. та вище вказаних сільських рад, звернення до громад
сіл, що увійшли в нашу ОТГ, до Прем’єр міністра Гройсмана В.Б., посадових осіб голови
Вінницької районної держадміністрації Демченка, Бегуса, начальника фінансового
управління Вінницької райдержадміністрації щодо розрахунку спроможності громади,
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької
ОДА, Міністерство регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України, голів
Вінницької ОДА Коровія, Скальського, першого заступника Гижка, голови Вінницької
районної ради Сітарського, Президента України В.О. Зеленського, Міністерства
розвитку громад та територій України (Мінрегіон), Фракції партії «Слуга народу» та
«Голос» у Верховній Раді.
Активно проводила громадські слухання в селі Агрономічному (біля 10, по
округам). Ініціювала та особисто приймала активну участь у проведенні громадських
обговорень в с. Бохоники 26.10.2019 року, таємного опитування щодо добровільного
приєднання територіальної громади с. Медвеже Вушко 02.02.2020 року. Приймала
участь в підготовці листв до Мінрегіону, голові Вінницької ОДА, фракції партії «Слуга
народу» у Верховній Раді щодо обґрунтування необхідності внесення змін до існуючого

переробленого без нашої громади Проекту перспективного плану з розрахунком всіх
критеріїв рівня спроможності нашої громади. Приймала участь у підготовці Паспорта
Агрономічної ОТГ. Приклала багато зусиль в відстоюванні створення Агрономічної
ОТГ, яку влада міста Вінниці бажала приєднати до міста по частинам. Але громада, я,
як її активний представник, та певні депутати відстояли в Перспективному плані
адміністративного устрою Вінницької області і результатом моїх старань за активної
підтримки та звернень громади і деяких депутатів стало створення Агрономічної
сільської територіальної громади. Приймала участь у підготовці листів-звернень до
Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області та Держгеокадастру
України щодо припинення розпорядження землями Агрономічної ОТГ без погодження
з Агрономічною громадою. З метою вирішення всіх болючих проблем села та
викоренення корупції на місцевому рівні балотувалася на місцевих виборах за
мажоритарною системою як самовисуванка на сільського голову Агрономічної ОТГ на
місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, мала непогану підтримку громади (172 голоси).
В 2020-2021 роках пройшла навчання на Міждисциплінарній освітній
програмі «Антикорупційні студії» Києво-Могилянської академії, що дало
серйозний поштовх мені, як особистості, в громадській діяльності, вмотивувало та
підсилило бажання запобігання корупції та прискорення очищення України від
корупціонерів та пошуку ефективних механізмів запобігання корупції, як на
державному так і на місцевому рівні.
Під час навчання мною була ініційована та створена Громадська організація
«Агрономічне без корупції. Громадський контроль», Код ЄДРПОУ – 44152395, яка на
даний час має досвід практичної роботи і веде постійний діалог з органами місцевої
влади (головою громади, працівниками апарату сільської ради, виконавчим комітетом,
депутатським корпусом).
Метою моєї діяльності та діяльності створеної ГО є запобігання корупції на
місцевому рівні, прозорість і доброчесність у діях органів місцевого самоврядування,
державних установ на місцевому рівні, залучення та уповноваження органів місцевого
самоврядування Агрономічної сільської громади до сумісних дій. Одним із завдань є
мобілізація та широке залучення мешканців громади у розбудові повної нетерпимості
до проявів корупції, розробка ефективних механізмів запобігання корупції на місцевому
рівні з імплементацією досвіду на всеукраїнський рівень.
З моменту створення ГО, незважаючи на перешкоди викликані пандемією, подано
понад 160 звернень, заяв, інформаційних запитів до різних гілок влади: ДБР, НАБУ,
САП
Генеральної
прокуратури
України,
голови
Верховного
Суду,
Уповноваженого з прав людини, НАЗК, Вінницької міської ради, Держаудитслужби,
Держгеокадастру України, народних депутатів Устинової О., Пашковського М.І.,
Борзової І.Н., Кабінету міністрів України, голови Вінницької ОДА, голови Вінницької
РДА, відділу освіти РДА, Територіального управління державної судової адміністрації
Вінницької області, ОМС – Агрономічної сільської ради, ТОВ ЖЕК «Агрономічне», 12
заяв про вчинення кримінального правопорушення до Вінницької обласної прокуратури
та ГУНП у Вінницькій області, які зареєстровані в ЄРДР.
Постійно приймаю участь в навчаннях та антикорупційних тренінгах:

Пройшла річне навчання в Києво-Могилянській Академії на Міждисциплінарній
освітній програмі «Антикорупційні студії» (15 вересня 2020 року – 24 квітня 2021 року).
Тримісячна Мобілізаційна школа Академії Антикорупційного
(сертифікат № ААА202106-01 від 10.06.2021 року), у форматі онлайн.

активіста

Курс (офлайн) навчання від Фонду Конрада Аденауера та Інституту політичної
освіти «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності. Від загального до конкретного.
Жінки в політиці (група 2)» 16-18 вересня 2021 року, м. Харків.
Тренінг у форматі офлайн «Детективи врядування», організованого Фондом
громадян Херсона «Захист», 21-23 жовтня 2021 року, м. Херсон.
18-20 листопада 2021 року навчання у форматі офлайн в Академії жіночого
лідерства у рамках програми «Підтримка жінок-лідерок в Україні», м. Київ.
Курс «Права жінок у моїй громаді» в форматі онлайн, 05 листопада – 20 листопада
2021 року.
01 грудня 2021 року тренінг «Стань депутатом «Без значка» або як впливати на
владу, використовуючи інструменти місцевої демократії» від Центру громадського
контролю «ДІЙ-Вінниця».
Тренінговий
курс
27
учбових
годин
ШКОЛА
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ОНЛАЙН КУРС 2021/7 «Місцеве самоврядування та цифрова
трансформація в Україні».
Тренінг в рамках «Кампанії щодо розробки антикорупційних програм для
Жмеринської та Скадовської громад», яку реалізує Національний Демократичний
інститут (НДІ) в партнерстві з ГО «Антикорупційний штаб» та ВІ «Активна Громада»
від Інституту «Республіка», 27 листопада – 26 грудня 2021 року, у форматі онлайн.
Повний курс «Навчання щодо розробки антикорупційних програм у Жмеринці і
Скадовську» 06 січня 2022 року, сертифікат Національного Демократичного Інституту.
Чого я бажаю досягти в найближчі 5 років:
Станом на сьогодні ми, як ГО, націлені на реальні антикорупційні зміни в Україні
після ПЕРЕМОГИ, потребуємо підтримки з боку однодумців, тісної співпраці з
органами влади в тому числі НАБУ, в тому числі міжнародної, та знаходимося у
постійному пошуку партнерів, відкриті до активної співпраці.
Будемо раді прийняти активну участь в роботі Ради громадського контролю НАБУ
задля антикорупційної боротьби та запобігання корупції.
Бажаю бачити свою Україну без корупційних схем !

