
USAID/UK aid проєкт «Прозорість та 
підзвітність у державному управлінні 
та послугах/TAPAS»

5 РОКІВ TAPAS

Проєкт TAPAS, що реалізується Фондом Євразія, надає підтримку громадянам та 
Уряду України у боротьбі з корупцією через розвиток електронних публічних закупівель, 
електронних послуг і відкритих даних. Від 2016 року TAPAS надав фінансову та експертну 
підтримку для розроблення та розвитку технічних рішень, удосконалення законодавства, 
а також проведення освітніх заходів, щоб забезпечити сталий розвиток трьох сфер.

Електронні публічні закупівлі 

$ 7 млрд
економії бюджетних коштів завдяки 
розвитку електронної системи закупівель 
«Prozorro». ТАРАS надав найбільшу 
технічну та фінансову підтримку для 
розвитку системи. 

Створення антикорупційної мережі та порталу 
моніторингу державних закупівель DOZORRO, що 
сприяє прозорості процесу закупівель та зменшенню 
корупції у державних витратах. Громадські організації 
проаналізували майже 40 000 тендерів із високим 
ризиком у системі «Prozorro» та виявили 35 000+ 
порушень, з яких – 9 500+ порушень на

500
фахівців професіоналізували навички у 
Центрі вдосконалення закупівель 
Київської школи економіки. Cтворений 
за підтримки TAPAS, Центр сприяє 
сталому розвитку та ефективній реалізації 
публічних закупівель, а також залученню 
нових учасників із держсектору та бізнесу.

публічних
послуг
переведені в онлайн-формат. 
Цифрування окремих послуг стало 
поштовхом до реформування цілих 
галузей, наприклад, будівельної 
та соціальної.

Створення та підтримка ДП «Медичні 
закупівлі України» сприяє прозорості 
та ефективності у медичних 
закупівлях. Від червня 2020 р. до 
жовтня 2021 р. вартість лікарських 
засобів та медичних виробів під час 
тендерів знизили на

17 нормативно-
правових актів
розроблених за участю TAPAS, сприяють 
прозорості та підзвітності витрачання 
бюджетних коштів і підвищенню 
конкуренції на ринку. Нова редакція 
Закону України «Про публічні закупівлі» 
від 2020 року вже допомогла зекономити

$ 165 млн 
державних коштів

$ 37 млн

$ 169 млн
Бенефіціари проєкту TAPAS:

1000 наборів
відкритих даних

проєктів із грантовою
підтримкою у майже

$ 450 тисяч

стали обов’язковими для публікації 
після ухвалення нової редакції 
Постанови №835. Це сприяє 
збільшенню рівня прозорості та 
підзвітності державних органів 
та вільному доступу громадян 
до інформації.   

на розвиток програмних рішень, що 
допомагають розв'язувати соціальні 
проблеми та боротися з корупцією. 

17 місце 
у європейському рейтингу відкритих даних Open Data Maturity 
Report 2020, який оцінює прогрес публікації та використання 
відкритих даних, що є пріоритетом для TAPAS. Україна вперше 
увійшла до переліку країн, що швидко розвиваються, та 
продемонструвала результат зрілості сфери на рівні 84%, 
що перевищує середній показник у 78% в Європі.

15 навчальних
програм 

та створення порталу «Дія. Відкриті дані» сприяють 
широкому впровадженню політики відкритих даних на 
усіх рівнях, можливостей для громадського моніторингу 
та стійкому розвитку open data спільноти.

5 млн
людей у вільному доступі користуються державними 
даними через модернізований Єдиний державний 
вебпортал відкритих даних. Останнім часом кількість 
відвідувань порталу зростає вдвічі щорічно.

Проєкт «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» 
фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 
та Урядом Великої Британії через UK aid і реалізується Фондом Євразія.

реєстри інтегровані у національну систему 
електронної взаємодії «Трембіта». Вона 
дає змогу держустановам автоматично 
одержувати інформацію від інших органів 
замість того, щоб повторно запитувати її у 
громадян; українцям – отримувати державні 
послуги прозоро та без корупції.

$ 3 млн 
потенційної економії на рік 
завдяки е-формату шести послуг 
у будівельному, транспортному, 
протипожежному та екологічному 
напрямах. Антикорупційний ефект –

користувачів порталу «Електронний 
кабінет водія», що спростив процедуру 
отримання низки державних послуг та 
мінімізував корупційні зловживання у 
транспортній сфері.

Розроблення та підтримка системи 
Дія, якою користуються понад 

1,5 млн

39

Майже

Понад

$ 28 млн

8 млн українців

Відкриті дані Електронні послуги

замовники виправили

Понад 

Майже


