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Число, місяць, рік 
народження

31.12.1969

Місце народження м. Київ
Освіта Київське вище танкове інженерне училище, інженер; 

Національна академія внутрішніх справ, юрист
Науковий ступінь, вчене 
звання

не має

Володіння мовами українська, російська, англійська (зі словником)
Трудова діяльність 1987-1992 р.р. - військова служба в Збройних Силах.

1992-1995 р.р. - військова служба в Національній 
гвардії України.
1995-2007 р.р. - військова служба вСБ України;
2008- 2009 р.р. - заступник генерального директора 
по роботі з персоналом ТОВ «Каміа».
2009- 2017 р.р. - генеральний директор ТОВ «Каміа 
сек’юріті сервіс»;
2017-по теперішній час - директор ТОВ «Агентство 
комплексної безпеки «Ком Плюс».

Членство в ІГС з 2012 року по теперішній час - член Правління, член 
Наглядової ради громадської організації
«Всеукраїнський центр протидії корупції та 
сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна 
ініціатива» в м. Києві;
з 2015 року-по теперішній час — член Громадської 
ради при Печерській районній в м. Києві державній 
адміністрації.

Контактна інформація м. Київ,
E-mail: troichukruslan@gmail.com

Можливий напрямок 
роботи у Громадській раді

Участь у:
- проведенні громадської антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових 
актів;

- громадському контролі дотримання
нормативно-правових актів, спрямованих на 
запобігання та протидію корупції.

13.05.2021 року Р.Д. Тройчук
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації 

«Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам 
«Антикорупційна ініціатива» в Печерському районі м. Києва 

протягом останніх 6 місяців

Громадську організацію «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння 
правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» (далі - ГО ВЦПКСПО 
«Антикорупційна ініціатива», ЄДРПОУ - 37973348) створено 11 січня 2012 року з метою 
реалізації законних інтересів її членів у розробці та впровадженні на державному рівні 
національної антикорупційної політики шляхом залучення громадськості до участі у 
законотворчому процесі, встановлені громадського контролю за дотриманням Конституції 
та законів України посадовими особами органів державної влади, місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та судів, а також сприяння їх діяльності в 
запобіганні та протидії корупційним правопорушенням. Організація має відокремлені 
підрозділи у всіх областях України.

Основна діяльність організації спрямована на надання правоохоронним органам 
об’єктивної інформації щодо вчинення корупційних правопорушень, згуртовує зусилля 
держави та громадянського суспільства з проблем протидії корупції, а тому зустрічає 
підтримку населення.

Протягом останніх 6 місяців силами членів ГО було організовано ретельну обробку 
інформації за фактами корупції, що надходила від громадян-мешканців Печерського району 
м. Києва, з метою своєчасного прийняття рішення щодо її реалізації через можливості 
правоохоронних органів. Так, протягом звітного періоду до Організації надійшло 6 звернень 
громадян, у ході розгляду яких їм була надана юридична оцінка, після чого за фактами 
протиправної корупційної діяльності до правоохоронних та інші державних органів була 
направлена письмова інформація у порядку ст. 21 Закону України «Про запобігання 
корупції». За результатами розгляду звернень громадян було підготовлено та направлено до 
правоохоронних органів (СБ України, Національної поліції, НАБУ, прокуратури) відповідні 
інформування.

Також, членами організації на постійній основі мешканцям Печерського району 
м. Києва надається безоплатна правова допомога в розв’язанні питань за їх зверненнями. 
Протягом 6 останніх місяців надано безоплатну правову допомогу 15 мешканцям.

Представником організації - діючим членом Громадської ради при Печерській 
районній в м. Києві державній адміністрації, у співпраці з іншими експертами організації, 
опрацьовані два проекти нормативно-правових актів Печорської РДА та за результатами 
розгляду яких підготовлені рекомендації до відповідних висновків антикорупційної 
експертизи.

За звітний період членами організації підготовлені відповідні матеріали реагування 
запити, листи) до правоохоронних та контролюючих органів на незаконні забудови 
історичної частини Печерського району м. Києва. Робота в даному напрямку проводиться 
на постійній основі та перебуває на контролі Правління організації.

У ході здійснення інформаційно-просвітницької кампанії, що спрямована на 
підвищення правової обізнаності молоді та спільної діяльності у сфері запобігання та 
протидії корупції, представниками Організації було підготовлено низку лекцій на тему 
боротьби з корупцією для студентів ВУЗів м. Києва, проведення який заплановано в освітніх 
закладах Печерського району м. Києва після закінчення локдауну.

Центр має позитивний досвід проведення заходів (круглих столів, форумів та 



семінарів), провідною темою яких є питання причин та передумов виникнення корупції; 
шляхів боротьби з корупцією на всеукраїнському та місцевому рівнях та форм громадського 
контролю, взаємодія громадськості та органів державної влади для ефективної боротьби з 
корупцією.

Також, діяльність Центру активно здійснюється у напрямку розширення 
співробітництва з керівництвом громадських рухів, організацій антикорупційної та 
правозахисної спрямованості, представниками центральних і регіональних органів влади та 
управління.

Представники ГО ВЦПКСПО «Антикорупційна ініціатива» входять до Громадських 
рад при МВС України, Міністерства юстиції України, Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, кількох адміністрацій міста Києва, а також 
Експертно-громадської ради при Миколаївському міськвиконкомі та громадських радах при 
Вінницькій ОДА та Вінницькій облраді.

З тією ж метою на сайті
оновлюється інформація пр 
пов’язані з протидією кору

сторінці в соціальній мережі Фейсбук постійно 
а висвітлюються основні події в суспільстві,

Голова Правління

енням

5>*ґрома4с

им ппаво

Самойленко О.Г.



Мотиваційний лист
кандидата від Громадської організації «Всеукраїнський центр протидії корупції та 

сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива»
Тройчука Руслана Дмитровича
до складу Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації

Основною метою діяльності Центру ГО «Антикорупційна ініціатива», який 
на сьогодні я представляю, є реалізація законних інтересів його членів та 
зацікавлених у протидії корупції громадян України у розробці та впровадженні на 
державному рівні національної антикорупційної політики шляхом залучення 
громадськості до участі у законотворчому процесі, встановленні громадського 
контролю за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами 
органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та 
судами, а також сприянні їх діяльності в запобіганні та протидії корупційним 
правопорушенням; здійсненні незалежних наукових досліджень щодо природи й 
форм проявів корупції в Україні та вироблення на основі позитивного досвіду 
передових демократій світу пропозицій щодо створення дієвої системи запобігання і 
протидії корупції.

На сьогодні, наша всеукраїнська громадська організація, в рамках розбудови 
співробітництва з органами державної влади має наміри отримати членство у складі 
Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації з 
метою забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики з питань 
запобігання та протидії корупції, сприяння практичному здійсненню міжнародних, 
державних, регіональних та місцевих програм, спрямованих на профілактику 
корупції на всіх рівнях та у всіх сферах суспільного життя, а також налагодження 
ефективної взаємодії зазначеного органу з громадськістю.

У разі включення мене до складу відпрвідної профільної комісії Громадської 
ради готовий одразу приступити до виконання обов’язків її члена.

«13» травня 2021 р. Р.Д. Тройчук


